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VÁNOČNÍ ZÁZRAK
Letos už bylo nejednou připomenuto, že
před sto lety – roku 1914 – začala Velká válka,
jak nazývají první světovou válku Angličané
a Francouzi.
Byla to válka dlouhá a krutá. Otevřela dveře
pro krutosti ještě horší – ty, které s sebou
měla přinést bolševická revoluce v Rusku
a pozdější nástup nacismu v Německu.
A právě v krvavém a nelítostném prostředí
zákopových bojů se před sto lety udál onen
slavný „vánoční zázrak“. Když nastaly nejkrásnější svátky v roce, dotklo se to srdcí tisíců
vojáků na obou stranách fronty. Muži slyšeli,
že jejich nepříliš vzdálení nepřátelé zpívají
stejné koledy jak oni, že si v zákopech zapalují
svíčky a občas i zdobí stromečky… Aniž by
to někdo vyhlásil či domluvil, začali na mnoha
místech fronty ze zákopů opatrně vystupovat
neozbrojení muži; odvážili se vstoupit do země
nikoho. Někteří z nich přinesli malé dárky až
do zákopů nepřítele. Našel se varietní umělec,
který oběma stranám předváděl své umění.
Jinde došlo mezi zákopy k improvizovanému
fotbalovému utkání. Mnozí padlí mohli být
pochováni. Na vícero místech vojáci znepřátelených stran spolu zpívali vánoční písně
a modlili se. Žádný výstřel se neozval…

V dalších letech války se už nic podobného
nestalo. Zaseté nenávisti už bylo na obou
válčících stranách příliš mnoho. Tam, kde je
zášť a úmyslné neodpuštění, není místo pro
zázraky. Ani pro ty vánoční.
V naší zemi se, Bohu díky, nebojuje. Přesto
se mohou i mnozí z nás nacházet v zákopech.
V zákopech více či méně spravedlivého
hněvu, v zákopech zloby a neodpuštění. Je
docela možné, že druhá strana, které se
náš hněv týká, má dojem, že se zlobí úplně
stejně spravedlivě jako my. Pokud k tomu
sami nedáme svolení, ani v našem případě
se žádný vánoční zázrak nestane. Je třeba
pro něj něco udělat. Slovem, skutkem, malým
dárkem. Nebo – pokud to vše není možné –
aspoň tím, že našemu „nepříteli“ budeme přát
dobré, že se za něj pomodlíme… Odváží se ti
z nás, kteří v sobě nesou bolest a neodpuštění, vstoupit na „území nikoho“? Pokud ano,
věřím, že se mezi námi stane nejeden vánoční
zázrak. Možná skrytý a nenápadný, ale přesto
naprosto skutečný.
Přeji vám všem pokojné Vánoce
Petr Karas
farář

s lo v o s t ar o s t k y
Vážení „Bojanovští“,
úvodem vám děkuji za důvěru, kterou jste
mi projevili ve volbách do obecního zastupitelstva – a to už počtvrté.
Ve funkci místostarostky obce jsem začala
působit od 1. 1. 2003, tenkrát se starostou
obce Ing. Petrem Purmenským. Bohužel,
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jenom krátce, v květnu 2003 náhle zemřel.
Po zbývající část volebního období jsem spolupracovala s panem starostou Stanislavem
Fatěnou – zkušeným „matadorem“.
Po další dvě volební období 2006 – 2010,
2010 – 2014 byl mým nejbližším kolegou
pan starosta Mgr. Vlastimil Jansa. Za těch

Zpravodaj

osm let jsme při vedení obce zažili i závažné
situace, které jsme především díky jeho
schopnostem dokázali „ustát“. Tímto mu za
velmi dobrou spolupráci děkuji. Jsem ráda, že
i nadále zůstává ve vedení obce ve funkci neuvolněného místostarosty. Nově ustanovené
zastupitelstvo se může opřít o jeho znalosti.
Dalším místostarostou byl zvolen nováček pan
Tomáš Makudera. Přeji mu, aby se mu práce
pro obec dařila a měl z ní radost. V tomto
tříčlenném tandemu – starostka, uvolněný
a neuvolněný místostarosta – chceme vést
obec po další 4 roky. Připomínám, že stejný
model vedení měla obec ve volebním období
1994 – 1998 (starosta p. Stanislav Fatěna,
místostarosta p. František Pospíšil, neuvolněný místostarosta p. Michael Šimek).
Na prvním pracovním zasedání nového
zastupitelstva v listopadu jsme projednávali
návrh investičních akcí pro rok 2015 – celkový
objem 17,5 mil. Kč. Proti předchozímu roku je
návrh o 4 mil. Kč vyšší. Obec má v souvislosti
s novelou zákona o rozpočtovém určení daní
vyšší daňové příjmy asi o 5 mil. Kč. Mezi investice většího rozsahu bude patřit vybudování
komunikace v ulici Myslivecká – asi 2,5 mil. Kč.
Na ZŠ začneme s rekonstrukcí vnitřní elektroinstalace – I. etapa – předpoklad 1,5 mil. Kč
(bude se realizovat postupně dle jednotlivých
pavilonů). V lednu bychom chtěli požádat
o dotaci na vybudování cyklostezky Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov. Předpokládané
náklady činí asi 9 mil. Kč, možnost získání
dotace je ve výši 85 %. Realizace bude záviset na získání dotace. Dále je to vybudování
komunikace - propojení ulic Dlouhá a Hlavní
(vedle Penzionu Václav). Už několik let nás trápí stav budovy zdravotního střediska, objekt
vyžaduje kompletní rekonstrukci.
Do sportovního zázemí bylo v minulých
letech významně investováno. Co je nutné
řešit, je stav fotbalového hřiště. Se zvyšující
se hladinou spodní vody se stav hřiště neu-

stále zhoršuje a v současné době je téměř
nevyužitelné pro pořádání turnajů. V plánu je
rovněž řešení budovy ZUŠ – výměna oken.
To bude souviset i s dispozičním řešením budovy. Je před námi nové programové období
– možnost získání dotací z EU – připomínám
ale, že ne vždy jsou podmínky čerpání pro
obec výhodné.
Dalším významným bodem jednání ZO bylo
schválení příspěvků organizacím a spolkům.
Rada obce schválila příspěvky organizacím do
výše 50 tis. Kč – celkem o objemu 264.110,Kč. Zastupitelstvo schválilo příspěvky nad
50 tis. Kč – celkem ve výši 1.181.778,- Kč.
Základní škole a mateřské škole byl schválen
příspěvek na provoz ve výši 3,2 mil. Kč (stejná
výše jako v předchozích čtyř letech).
Paní Zima bude přebírat vládu, a tak už předem děkuji vám, kteří ochotně odklidíte sníh
(pokud nějaký napadne, dětem ho ale přeji…).
V souvislosti s ukončením občanského roku vás srdečně zvu na už tradiční
„Sousedské setkání“. Bude se konat
30. prosince 2014. Přijďte „zavčasu“,
začínáme ve 14 hodin.
Jsou před námi nejkrásnější svátky
v roce – Vánoce. Jménem svým, rady
a celého zastupitelstva vám přeji, aby
byly požehnané a pokojné. V roce 2015
– dobré časy…

Dolní Bojanovice

Eva Rajchmanová
starostka
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„České národní zájmy a plynárenská energetická bezpečnost ČR“

obecní úř ad
VO LBY…
Kandidátce „Starostové a nezávislí“ voliči
přisoudili šest mandátů, „KDU – ČSL“ sedm
mandátů, po jednom pak „ČSSD“ a „KSČM“.
Děkuji za významnou podporu po osmi letech
ušlé cesty nelehké, společné i za nové kolegy
z naší kandidátky „Starostové a nezávislí“.
Tato byla složena ze zástupců oblastí občanské společnosti – za ekonomicky aktivní občany, za hasiče, za zdravotní i školskou oblast,
za myslivce, fotbalisty i Orla, také z odborně
fundovaných občanů z oblasti stavební, atd.
Společným jmenovatelem nás všech jsou
konzervativní hodnoty na bázi občanské společnosti… Uspořádání povolební – tedy vedení obce, rady a výborů, vyplývá z výsledků
voleb a z povolební nabídky variant. Nové paní
starostce (za „KDU-ČSL“) přeji sílu nést břímě
„první dámy“. Jít první není lehké, ale věci stojí
přeci jenom jinak než před více než osmi lety.
I když čeká stále mnoho práce, procesy ve
vedení obce jsou nastaveny. Hospodářská
situace se významně zlepšila, ekonomika
obce má dobré zdroje (hlavně díky novému
rozpočtovému určení daní) i zálohy na větší
investice… Jako neuvolněný místostarosta
se budu podílet na investiční přípravě, neboť
investiční referent obce Ing. Ondřej Matěj je
zaměstnán pouze na poloviční úvazek. Dále
jsem radou obce ustanoven do stavební

komise a nadále jsem členem komisí předsednictva Svazu měst a obcí ČR a Sdružení
místních samospráv ČR. V současné době
řeším i „strategický“ zákon č. 334/92 pro
rozvoj v Dolních Bojanovicích…
ZAPLATÍ STAVEBNÍCI V OBCI MILIONY
KORUN ZA VYNĚTÍ Z PŮDNÍHO FONDU?
Prvním čtením v Parlamentu ČR zmíněný
zákon již prošel… K této vládní novele byly mé
připomínky zaslány poslancům za „Starosty
a nezávislé“ i „KDU-ČSL“, interpeloval jsem je
na setkáních starostů, ve Svazu měst a obcí
ČR, byly předmětem jednání hospodářského
výboru parlamentu, meziresortního jednání
ministerstev vč. ministerstva zemědělství…
Oč vlastně běží? Mezi největší změny patří
návrh zpoplatnění vynětí z půdního fondu pro
stavebníky rodinných domků. V naší obci se
násobením koeficientů může částka za vynětí
pohybovat od 150 do 250 tisíc Kč za plochy
dotčené stavbou RD. Pokud se podaří uplatnit
pozměňovací návrhy, mohou stavebníci i obec
ušetřit desítky milionů Kč…
Takže částečný úvazek pro řešení nejen
těchto problematik mám na obci a částečný
ve škole…
Vlastimil Jansa
místostarosta obce Dolní Bojanovice

TERMÍNY ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA ROK 2015:
5. března 2015 • 18. června 2015 • 10. září 2015
19. listopadu 2015 • 17. prosince 2015
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V době nedávné jsem se v Praze účastnil
konferencí na uvedená témata. Konferencím
předsedal pan ministr Babiš a předsedkyně
energetického regulačního úřadu paní Vitásková. Po vystoupení pana Babiše jsem nemohl
nereagovat, neboť se domnívám, že nemá asi
dostatek informací… „Hledáme-li odpověď,
nastavme si zrcadlo. V něm uvidíme skrze
sebe naši minulost. Tedy předávané hodnoty
a cestu staletími. Tomu se říká tradice – velmi
důležitá konzervativní hodnota. Osvědčené –
prověřené věci sdílíme s našimi pokračovateli.
A pokud odmítáme tuto filozofii, nezbyde, než
chyby našich předků zopakovat. Proto návraty
ke kořenům je stále nutné připomínat… A na
tomto stromu vývoje společnosti roubovat
další myšlenky – ne všechny se ujmou, ne
všechny ponesou ovoce, ale ty zdravé dají
vyrůst dalším pokolením.“ A pak jsem reagoval
i na dnešní pravolevé myšlení… „Život bez pravé či levé ruky je nesnadný. Ale proto máme
konzervativní, staletími odzkoušené, chcete-li
tradiční myšlenky – v hlavě. A ta hlava ví, co
má konat pravá či levá ruka a co musí dělat
spolu. A to musí mít naši politici a lidé vůbec
neustále na paměti… Jsem starostou obce,
která z kořenů žije. I proto nemohu rezignovat
na nejzákladnější, niterné, tradiční hodnoty.
Jako představitel obce musím tyto chránit,
stejně jako infrastrukturu potřebnou pro život
v obci. Aby měli lidé vodu, aby mohli topit
a svítit, aby měli kam do práce a kde bydlet.
Aby mohly děti jít do školy a nemocní k lékaři…
a měli by se cítit v bezpečí… A mám pocit, že
ne vždy si to představitelé našeho veřejného
života uvědomují… Stát rezignoval např. na
plynárenskou bezpečnost. Za doby ‚opoziční
smlouvy‘ zaprodal nadnárodní korporaci RWE
šest z osmi podzemních zásobníků plynu

i s rozsáhlou infrastrukturou za 127 miliard
Kč. V Dolních Bojanovicích je zásobník SPP –
taktéž nevlastněn naším státem… A zásobník
v Uhřicích – Dambořicích je v současné době
pronajat ruskému „Gaspromu“ na 15 let za asi
200 miliard Kč… Tedy jaká je deklarovaná plynárenská energetická bezpečnost ČR... ?!“
Takto nějak jsem reagoval na vystoupení pana
ministra, neboť se domnívám, že nemá asi
dostatek informací…
K plynárenské problematice uváděné
předsedkyní regulačního úřadu jsem uvedl
dvě velmi podstatné skutečnosti: „Za prvé
– všechny podzemní zásobníky plynu v ČR –
kapacity téměř 3 miliardy m3 plynu – jsou dnes
v nadnárodních a soukromých rukou, včetně
infrastruktury, včetně mnohých distribučních
soustav… Z toho plynoucí významná omezení
pro desítky obcí nejsou dnes nijak ze zákona
kompenzována. Naopak – jsou zde významná
omezení rozvoje území a vlastnických práv.
Dále v kombinaci s chráněnými ložiskovými
územími je díky násobkům za vynětí z půdního
fondu téměř znemožněn hospodářský rozvoj
a významně znevýhodněn život obyvatel na
dotčených územích… Za druhé – rozvoj plynárenské infrastruktury na územích obcí je
podmiňován odkoupením i nově budovaných
plynárenských zařízení za ceny výrazně nižší,
než jaké byly z veřejných prostředků na tyto
stavby investovány. Navíc k tomu byl vytvořen
legislativní nástroj – vyhláška 140/2009 –
a tak jsou samosprávy ‚nuceny‘ k porušování
zákona při nakládání s majetkem obcí“…
Vlastimil Jansa
místostarosta obce Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice
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NÁVRH INVESTIČNÍCH AKCÍ NA ROK 2015
Název investiční akce

Předpokládané náklady v Kč

Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ I. etapa
Oplocení hřiště ZŠ

80 000,00

Vybudování šaten v pavilonu tělocvičny

200 000,00

Oplocení areálu ZŠ

80 000,00

Dělicí opona tělocvičny

200 000,00

Rekonstrukce hrací plochy na hřišti TJ

1 500 000,00

Architektonické a projekční práce ZUŠ

300 000,00

ZUŠ + OD – výměna oken, dveří, dispoziční úprava interiéru

2 000 000,00

Komunikace ul. Myslivecká

2 500 000,00

Ulice Cihelny + část Zemačka – kanalizace

250 000,00

Ulice Cihelny + část Zemačka – komunikace

250 000,00

Vinařské uličky – architektonická studie
– projektová dokumentace

300 000,00

Plynofikace části nových lokalit

100 000,00

Vodní nádrž Rybníčky – dokončení projektové dokumentace

200 000,00

Revitalizace vodního toku v obci – projektová dokumentace

100 000,00

Kulturní zázemí v obci – studie + projektová dokumentace

100 000,00

Cyklostezka Dolní Bojanovice – Starý Poddvorov

2 000 000,00

Změna Územního plánu Dolních Bojanovic

100 000,00

Nákup úklidového stroje

750 000,00

Zdravotní středisko – projekční přípravy

2 200 000,00

Obnova veřejného osvětlení

600 000,00

DPS – výměna střešní krytiny + úprava konstrukce

1 000 000,00

Propojení ulic Hlavní – Dlouhá

700 000,00

Výkup pozemků

500 000,00

Celkem:
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1 500 000,00

17 510 000,00
Zpravodaj

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce ze dne 27. 11. 2014
Zastupitelstvo schválilo:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 12:
Rozpočtové opatření – rozpočtová změna
č. 12
Navýšení příjmů:
2 683 500,- Kč
Navýšení výdajů:
1 187 500,- Kč
Financování:
- 1 496 000,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
55 307 100,- Kč
Výdaje:
59 009 700,- Kč
Schodek:
- 3 702 600,- Kč
Schodek rozpočtu je dostatečně krytý
finančními prostředky na BÚ uspořenými
z minulých let.
• Příspěvek na provoz pro ZŠ a MŠ Dolní
Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková
organizace ve výši 3.200.000,- Kč, z toho
určuje závazný ukazatel výši 200.000,- Kč
na mzdové prostředky pro provozní zaměstnance.
• Příspěvky těmto organizacím:
- Tenisový klub, o. s.
30.000,Antuka, křovinořez
- Ženský sbor – A. Řezáčová 15.000,Krojové součásti, cestovné
- Divadelní spolek – M. Maláníková
Kostýmy, nájem OD
15.000,- Svaz zdravotně postižených 15.050,Rehabilitace (350,-/člen)
- Slunéčko, o. s.
8.000,Osobní náklady, materiál
- Svaz důchodců ČR
3.000,Zájezd
- A. Bábík
13.000,Burčáková šestka
- Svatováclavský sbor a orchestr
Strunový materiál
20.000,- Obecní muzejní spolek
20.000,Kamna na chalupu, exponáty

- ŠROTI
15.000,Příspěvek na videoklip
- VOX VINI
12.000,Příspěvek na CD
- Český svaz včelařů
8.000,Léčiva pro včely
- Kynologický klub
10.000,Překážky v areálu cvičiště
oprava plotu
- Farní klub maminek
7.000,Hračky
- RC Sluníčko
40.000,Na činnost
- DH BOJANÉ
10.000,Oprava krojů
- DH ŠOHAJKA
10.000,Příspěvek na CD
- HBC SNIPERS DOLNÍ BOJANOVICE
Dresy, míčky, cestovné
25.000,- Střelci z praku
3.000,Poháry
- Nemocnice TGM Hodonín
50.000,Lůžka
- Malovaný kraj
5.000,Vlastivědný časopis
Celkem
264.110,• Příspěvky pro zájmové spolky a organizace
na rok 2015 nad 50 tis. Kč.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2015 ve výši 312.000,- Kč organizaci Orel
jednota Dolní Bojanovice, Úvoz 967, Dolní
Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2015 ve výši 50.000,- Kč na nákup 3D
terčů pro organizaci Templářští Lukostřelci,
U Školky 240, Dolní Bojanovice.
• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2015 ve výši 377.000,- Kč organizaci
Tělovýchovná jednota Dolní Bojanovice,
Sportovní 954.

Dolní Bojanovice
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• Poskytnutí finančního příspěvku na rok
2015 ve výši 400.000,- Kč pro Diecézní
charitu Brno, Oblastní charitu Hodonín,
Charitní pečovatelská služba Mutěnice, středisko Dolní Bojanovice, Wilsonova 4224/7,
Hodonín na náklady spojené s poskytováním
pečovatelských služeb v naší obci.
• Poskytnutí dotace Městu Hodonín, Masarykovo nám. 1 na podporu služeb sociální
prevence a odborného sociálního poradenství (dle reálného počtu klientů za rok 2013)
ve výši 42.778,- Kč na rok 2015.
• Úhradu neinvestičního příspěvku ve výši
8.100,- Kč (podíl naší obce na pokrytí nákladů spojených s vydáním 13. čísla „Zvony
Podluží“) pro Region Podluží, Náměstí 177,
691 51 Lanžhot.
• Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu
majetku č.-01/2014 mezi Regionem Podluží, svazek obcí, Náměstí 177, Lanžhot,
zastoupeným Ing. Jaroslavem Kremlem
a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383,
Dolní Bojanovice, zastoupené Ing. Evou
Rajchmanovou.
• Prodej pozemku p. č. 1441/4 o výměře
5 m2 v k. ú. Dolní Bojanovice za cenu 100,Kč za 1 m2.
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330030610/001 mezi
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice a Obcí
Dolní Bojanovice, Hlavní 383, na pozemku
p. č. 1808 v k. ú. Dolní Bojanovice pro
stavbu „Dolní Bojanovice, Hlavní, úprava
příp. NN, Řezáč“, a to za jednorázovou
úplatu 2000,- Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán
č. 1624-235/2014.
• Uzavření smlouv y o zřízení věcného
břemene na pozemku p. č. 1804/1
v k. ú. Dolní Bojanovice ke stavbě „Přeložka STL plynovodní přípojky“ v rámci akce
„Stavební úpravy a nástavba rodinného
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domu č. p. 184 na ulici Hlavní v obci Dolní
Bojanovice“, číslo stavby 8800073954, vč.
součástí, v celkové délce 2,20 m, uzavřené
mezi RWE GasNet, s.r.o., Klišská 940,
401 17 Ústí nad Labem a Obcí Dolní Bojanovice, Hlavní 383, za jednorázovou úplatu
300,- Kč. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán č. 1626-6/2013.
• Prodej pozemku p. č. 3716/6 o výměře
448 m2 v k. ú. Dolní Bojanovice Milanu
Mrkvovi, Cacardov 172, Dolní Bojanovice
a Vladimíře Bírešové, Brněnská 666, Mutěnice za cenu 650,- za 1 m2, dle schválených pravidel prodeje stavebních pozemků
včetně vratné kauce 50.000,- Kč.
• Uzavření smlouv y o smlouvě bu d o u c í o z ř í ze n í v ě c n é h o b ř e m e n e
č. 10 3 0 0216 5 0/0 01 n a p o z e m k u
p. č. 1807/1 a 3144/1 v k. ú. Dolní Bojanovice pro realizaci stavby „Dolní Bojanovice,
příp. k NN, Koliba“ – umístění kabelu NN,
cca 45 m, uzavřené mezi E.ON Distribuce,
a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a Obcí Dolní Bojanovice,
Hlavní 383. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou úplatu 900,- Kč bez DPH.
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. HO-014330030729/001 na pozemcích p. č. 3715/1, 3715/2 v k. ú. Dolní
Bojanovice ke stavbě „Dolní Bojanovice,
Myslivecká, příp. k NN, Vodička“ – umístění kabelu NN, uzavřenou mezi E.ON
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice a Obcí Dolní
Bojanovice, Hlavní 383 za jednorázovou
úplatu 500,- Kč bez DPH. Rozsah věcného břemene vymezuje geometrický plán
č. 1628-261/2014.
• Návrh investic na rok 2015 v celkovém
objemu 17.510.000,- Kč.
• Členy školské rady: Ing. Evu Rajchmanovou, MUDr. Petra Jordána a Tomáše
Makuderu.

Zpravodaj

• Schvaluje odstoupení Obce Dolní Bojanovice od Kupní smlouvy uzavřené dne
15. 10. 2009 s paní Mgr. Ivanou Kantkovou
(ve znění Dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2011)
z důvodu naplnění sjednané podmínky pro
odstoupení prodávajícího od smlouvy dle
čl. VII. Kupní smlouvy.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření – rozpočtovou změnu
č. 10, schválené radou obce dne 6. 10.
2014 usnesením č. 400/2014 a rozpočtové
opatření – rozpočtovou změnu č.11, schválené radou obce dne 30. 10. 2014 usnesením č. 404/2014.
• Rozpočtové opatření – rozpočtová změna
č. 10
Úprava příjmů:
+ 1 744 100,- Kč
Úprava výdajů:
+ 710 500,- Kč
Financování:
- 1 033 600,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
52 675 200,- Kč
Výdaje:
59 686 200,- Kč
Schodek:
7 011 000,- Kč
• Rozpočtové opatření – rozpočtová změna
č. 11
Úprava příjmů:
- 51 600,- Kč
Úprava výdajů:
- 1 864 000,- Kč
Financování:
- 1 812 400,- Kč
Rozpočet po úpravě:
Příjmy:
52 623 600,- Kč
Výdaje:
57 822 200,- Kč
Schodek:
- 5 198 600,- Kč
• Informace o příspěvcích pro organizace na
rok 2015, které byly schváleny radou obce.
• Informace o řešení žádosti Josefa a Miroslava Tomáštíkových o prodeji pozemku
p. č. 775/2.
• Informace o investiční akci ulice Tramínová
a o realizaci projektu - přírodní dětské hřiště
při MŠ Dolní Bojanovice.
• Informace z Regionu Podluží o obdržení
dotace na projekt „Stromořadí“.

• Informace o vyhlášené veřejné výzvě na
pozici ekonom obce.
• Informace o výpůjčce a dalším možném
využití „starého“ sálu u bývalé MŠ.
• Informace o řešení provozu tělocvičny.
• Delegování členů zastupitelstva na členské
schůze Regionu Podluží.
• Zřízení komisí rady obce a informaci o navržených členech.
Zastupitelstvo obce stanovilo:
• V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
o obcích radě obce rozsah, v němž bude
rada obce provádět rozpočtová opatření na
straně příjmů do rozpočtu obce bez omezení, na straně výdajů z rozpočtu obce výdaje
do 3 mil. Kč v rámci jednoho rozpočtového
opatření.
Zastupitelstvo obce vyhradilo:
• Schválení následujících věcných břemen:
o E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice
(oprávněný) – Smlouva o zřízení věcného
břemene č. HO-014330030610/001 x
Obec Dolní Bojanovice (povinný)
o RWE GasNet, s.r.o. – Smlouva o zřízení
věcného břemene – Přeložka STL plynovodní přípojky v rámci akce „Stavební
úprav y a nástavba rodinného domu
č. p. 184 na ul. Hlavní v obci Dolní Bojanovice“
o E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice (budoucí oprávněný) – Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene –
č. 1030021650/001 x Obec Dolní Bojanovice (budoucí povinný)
o E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera
2151/6, 370 49 České Budějovice
(oprávněný) – Smlouva o zřízení věcného
břemene č. HO-014330030729/001 x
Obec Dolní Bojanovice (povinný)

Dolní Bojanovice
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VOL BY DO Z AST UPI T EL ST VA OBCE 2014
Ve dnech 10. a 11. října proběhly v naší
obci volby do zastupitelstva obce. Předsedkyní první volební komise byla Karla
Michalovičová, zapisovatelkou Iveta Vachůnová. Předsedou druhé volební komise
byl Miroslav Vachůn, zapisovatelkou Věra
Bílíková. V seznamu voličů bylo zapsáno
celkem 2356 voličů. K volbám se dostavilo
celkem 1237 občanů, což je 52,5% účast
v komunálních volbách. Občanům, kteří nemohli ze zdravotních důvodů volit ve volební
místnosti, bylo umožněno volit do přenosných
volebních uren.
Ve volbách kandidovaly tyto strany a uskupení:
KDU-ČSL.................................. 7 mandátů
Starostové a nezávislí ................ 6 mandátů
ČSSD........................................ 1 mandát
KSČM........................................ 1 mandát

V neděli 8. listopadu se konalo ustavující
zasedání nového zastupitelstva obce. Při tajném hlasování byla zvolena starostkou obce
Ing. Eva Rajchmanová, prvním místostarostou
pan Tomáš Makudera a druhým místostarostou Mgr. Vlastimil Jansa. Prvním radním byl
zvolen Ing. Ondřej Kaňa a druhým radním
MUDr. Petr Jordán.
R.R.

Výsledky hlasování si můžete prohlédnout v tabulce:
Jméno a příjmení
Ondřej Kaňa, Ing.
Petr Jordán, MUDr.
Eva Rajchmanová, Ing.
Vlastimil Jansa, Mgr.
Václav Salajka, Bc.
Vít Pospíšil
Ludmila Račická, JUDr.
Tomáš Makudera
Marie Dvořáková, Mgr.
Stanislav Prčík
František Koliba, Ing.
Pavel Zigáček, Ing. Bc.
Blanka Hebronová
Karel Matyáš, Ing.
Růžena Červenková, Mgr.
10

Věk
30
35
43
51
50
29
61
31
56
66
45
54
48
64
61

KDU-ČSL
STAN
KDU-ČSL
STAN
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
STAN
STAN
STAN
KDU-ČSL
STAN
KSČM
ČSSD

podnikatel - inženýrská činnost
lékař
místostarostka obce
starosta obce
ředitel Oblastní charity Hodonín
vedoucí realizace VEOS
právník
vedoucí provozu TESPRA
pedagog
soudní znalec v oboru geodezie
projektant
vedoucí provozu a údržby RWE
ekonom
důchodce
zdravotní sestra

Zpravodaj

Počet hl.
722
679
669
612
557
539
520
519
508
495
444
419
341
170
139

SVATÍ CYRIL A METODĚJ K NÁM PŘIPUTOVALI Z VÝCHODU
Po 1150 letech opět a zas. Pravda, tentokráte přeci jen z jiného směru. Ale myslím,
že s podobným poselstvím. Poselstvím
o přátelství mezi lidmi, potřebě jejich „společné řeči“, ve víře v Boha. „Soluní“ je obec
Kechnec poblíž Košic, společnou řeč máme
stále, i když se občas najdou lidé, co rozumět
nechtějí. A přátelství – to je „most stále ve
výstavbě“. V roce 2008 jsme se starostou
panem Jozefem Konkoly položili základní
kámen. K naší společné stavbě přispěla
naše družební obec sousoším již zmíněných
svatých Cyrila a Metoděje. Dílo bylo umístěno
na symbolické „cestě života“ mezi kostelem
sv. Václava a místem posledního odpočinku
našich blízkých. Dřevořezba v téměř životní
velikosti byla naším duchovním správcem
O. Petrem požehnána v pondělí na hody za
účasti zastupitelů obou obcí a také mnohých
našich občanů.
Vlastimil Jansa
místostarosta obce Dolní Bojanovice

Dolní Bojanovice
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OBECNÍ KNIHOVNA informuje
TÝDEN KNIHOVEN

Dne 19. listopadu jsme
na Slovácké chalupě zahájili
výstavu pod názvem 250 let
vývoje šicích strojů.
Šicí stroj je převratným vynálezem z přelomu 18. a 19.
století. U jejich vývoje stálo
mnoho Čechů. Šicí stroje
vyráběla například Minerva
Opava, Minerva Boskovice,
Lada Soběslav nebo Zetina
Brno. U nás jsou hodně
známé stroje značky Singer.
Bylo nám velkým potěšením, že tuto výstavu přišli
navštívit mnozí z vás, a tím
nás také podpořili.
Chalupa tak zase pěkně
ožila a slouží k návštěvě nám
domácím i přespolním.
Děkujeme těm, kteří nám
šicí stroje zapůjčili nebo da-

V rámci Týdne knihoven
přijela do naší knihovny „Tetička Františka“ a přivítala děti
z mateřské školky a žáky druhých tříd základní školy Dolní
Bojanovice. Připravila si pro
ně pohádky, hry i soutěže.
Nezapomněla dětem poradit,
jak se orientovat v knihovně,
aby si mohly vyhledat knihy
samy bez pomoci dospělých
či paní knihovnice.
Děti pak na oplátku, že se
jim v knihovně líbilo, namalovaly hezké obrázky a napsaly
dopisy s poděkováním paní
knihovnici a „Tetičce Františce“.

BESEDA
Naše Obecní knihovna
Dolní Bojanovice se zapojila
do projektu PARTNERSKÁ
KNIHOVNA OMBUDSMANA. S kanceláří Veřejného
ochránce práv a ve spolupráci s Obcí Dolní Bojanovice
byla připravena beseda „Zajímáte nás“ na téma „Nekalé
obchodní praktiky“.
Uskutečnila se v zasedací
místnosti obecního úřadu
18. listopadu 2014 a byla
zajímavá i poučná. Po tematické reportáži a interaktivním
divadle navozujícím praktiky
12

Ze Slovácké chalupy

rovali do inventáře. Zvláštní
poděkování patří paní Růženě Búškové za krásnou
sbírku strojů a také dalším
členům Obecního muzejního
spolku, kteří při organizaci
přiložili ruku k dílu.

Budeme se těšit na další
vaše návštěvy.
Za Obecní muzejní spolek
Dolní Bojanovice
Josef Opavský

Z Š a MŠ Dolní Bojanov ice
CO SPOLU PROŽÍVÁME V NAŠÍ MATEŘINCE

obchodníků proběhla diskuse s právničkami z Kanceláře
veřejného ochránce práv.
Děkujeme všem zúčastněným spoluobčanům za aktivní
přístup v rámci besedy a buZpravodaj

deme se těšit na další spolupráci při nových projektech.
Růžena Kašíková
knihovnice

Podívejte se, co všechno
jsme společně zažili mimo
ka ždodenní programy ve
školce.
J „Dýňování“ – již druhý
týden v září se zaplnila zahrada školičky dýňovými
strašáčky, které společně

připravili rodiče se svými
dětmi doma a přinesli je do
mateřské školy. Tak jsme
si připomněli, že podzim
se sv ými bar vami nám
zaťukal na dveře.
J Hodové veselí probíhalo
formou předem naplánoDolní Bojanovice

vaného projektu ,,Putování všemi svátky, přímo teď
a také zpátky“, kde hlavní
myšlenkou je povědomí
o tom, že tradice tady
byly, jsou a musí se stále
uchovávat pro další generace, aby se nám úplně
nevytratily.
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Děti se v MŠ celý týden
pilně na hody připravovaly.
Naučily se lidové tance,
prohlížely a následně malovaly lidové kroje a ornamenty, vyráběly růžičky a mašle na hodovou
májku, napekly koláčky
a připravovaly občerstvení
a hodové volenky pro krojovanou chasu. Součástí
slavení byla i velmi vydařená výstava 99 krojovaných
panenek z různých regionů země, kterou zhlédla
i široká veřejnost.
V úterý 30. září dopoledne
byly naše hody v mateřince
v plném proudu. Šohaji již
před hody přivezli a společně s dětmi oškrabali
máju. V úterý ji nazdobili
a postavili na školní zahradě. No, a pak se už jen
zpívalo, tančilo a veselilo.
J Den knihoven mají děti
spojen s poutav ým v yprávěním paní Kašíkové
jako „Františky z Kouzelné
školky“. Už se těšíme, jak
nám zapůjčené knížky
budou číst naši rodiče,
prarodiče či zástupci obce
při našem projektovém
čtení „ČTEME S VÍLOU,
MAMINKOU, TÁTOU, DĚDOU, BABIČKOU!“ v mateřince.

KRÁTCE ZE ŠKOLY

J Dobrý start do školy –
touto metodou se 21 předškolních dětí se sv ými
rodiči pečlivě připravuje
na vstup do ZŠ.
J K ro u že k v ý t va r ný –
v tomto k rou žku jsou
rozvíjeny u dětí výtvarné
a pracovní dovednosti
s využitím netradičních
technik a pomůcek. Navštěvuje ho 32 dětí.
Kroužek pohybový – pro
zdravý růst a rozvoj motoriky, navštěvuje ho 20 dětí.
Tyto kroužky byly zahájeny

J Uspávání broučků –
doma rodiče pomohli
dětem v yrobit malého
broučka a v pondělní listopadový podvečer jsme
je společně se světýlky
z lampiónů uložili do připraveného broukoviště
v mateřské škole k zimnímu spánku.
A nyní se už těšíme na akce
zimního slunovratu.
Lenka Kůřilová

Dne 15. 1. 2015 se v ZŠ Dolní Bojanovice koná

Zápis do 1. třídy.
K zápisu se dostaví děti narozené
od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009,
ale i děti, kterým byl loni udělen
odklad školní docházky.
Na budoucí prvňáky se moc těšíme!

J Plavání – 35 plaváčků
navštěvuje kurz plavání
v Hodoníně.
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v říjnu a zapojují se do nich
děti od 3 do 7 let.

Zpravodaj

• Začátkem nového školního
roku se žáci 9. ročníku
vydali na několik exkurzí
orientovaných na volbu povolání. Navštívili Muzeum
naftového dobývání, Úřad
práce a Veletrh vzdělávání
v Hodoníně, výrobní podnik
v Ratíškovicích, Gastroden
a laboratoř s chemickými
pokusy v Bzenci. Vyzkoušeli si své školní znalosti
ve srovnávacích testech
společnosti Scio.
• Koncem z ář í proběhla
soutěž ve sběru starého
papíru. Nejvíc nasbíral Aleš
Mizera ze 6. B. Nejlepšími
třídami byly 4. A a 6. B,
které si za odměnu zahrají
bowling. Část výtěžku byla
věnována postižené holčičce z Kněždubu.

pohádk y“ a starší žáci
zhlédli „Beatles“.
• Vánoční náladu při víkendovém tvoření zažily šesťačky, Mikuláš se svou
družinou potěšil sladkostmi
hodné školáky a školčátka. Vánoční atmosféru ve
škole završil koncert Pavla
Helana a vánoční besídky
ve třídách.
• Velkého úspěchu dosáhli naši žáci ve Strážnici
v okresním kole soutě že „Bible a my“. V první
desítce se umístil žák 9.
třídy Radim Zámečník,
postup do celostátního
finále, které se bude konat
v Hustopečích, vybojovala
žákyně 6. třídy Veronika
Bohunová – 2. místo žák
5. ročníku Vít Martínek –
1. místo v okrese.

• V lednu bude na hodonínském bazénu zahájen plavecký výcvik druháků a třeťáků, na lyžařský výcvik
do Beskyd na Soláňku se
chystají sedmáci a osmáci.
Miroslava Zmrzlíková
• Během celého listopadu
se 1. stupeň ZŠ připravoval
na akci Ježíškova dílna, do
které se s námi zapojila
i MŠ. Je to hojně navštěvovaná akce, při níž si děti
mohly vyrobit nejrůznější
dekorace, dárečky nebo si
upéct cukroví. Nechyběly
obchůdky, pro rodiče tradiční punč i krásná výstava
dětských prací. Odměnou
je spokojený úsměv dětí
a myslím, že na zmíněné
akci určitě nechyběl.
Aneta Ištvánková

• Osmáci a deváťáci si vyslechli zajímavou přednášku na téma „Sex, AIDS
a vztahy“, sedmáci si na
vlastní kůži vyzkoušeli organizaci školních voleb,
čtenáři z 2. a 6. tříd navštívili knihovny v Dolních
Bojanovicích a Hodoníně.
• V listopadu jsme se vydali
do Divadla Radost v Brně,
žáci pr vního stupně na
představení „Krkonošské
Dolní Bojanovice
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SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY ŠKOLY
Naše škola dlouhodobě dosahuje ve sportovních soutěžích mezi čtyřicítkou základních
škol okresu Hodonín medailových umístění.
Nejinak tomu bylo i v 1. pololetí tohoto školního roku. Při sečtení výsledků všech dosavadních soutěží je naše škola na průběžném
třetím místě ze 35 škol okresu Hodonín.
• Přespolní běh:
A. Havlík (7. A) – 1. místo v okrese jednotlivců
V. Maděryč (8. A) – 3. místo v okrese
jednotlivců
mladší žáci: 2. místo v okrese družstev
• Velký florbal:
starší žáci – 3. místo v okrese
starší žákyně – 3. místo v okrese
• Nohejbal:
mladší žáci – 2. místo v okrese
starší žáci – 1. místo v okrese
Při soutěžích se naši žáci snaží nejen vítězit,
ale učí se i přijmout porážku, hrát fair-play, patřičně se chovat ke spoluhráčům, soupeřům

či rozhodčímu. Jejich výkony jsou vždy podloženy maximálním úsilím, bojovností a dobrým
chováním. A za to patří všem reprezentantům
školy naše poděkování a respekt.
Martin Maňas, Ondřej Luskač
vyučující TV

informace a zprávy ZUŠ
Dne 22. listopadu 2014 se v rámci Hudebních slavností sv. Cecílie konala Přehlídka
zpěváků dechové hudby. Před zaplněným
publikem a za přítomnosti televizních kamer
přivítala všechny přítomné paní starostka
Ing. Eva Rajchmanová. V pořadí již XXI. ročník
těchto slavností byl díky přítomnosti natáčecího štábu Tonstudia Rajchman tak trochu
unikátní, jelikož celá přehlídka byla natáčena
pro TV NOE. To všechny účinkující velmi
zavazovalo k výborným výkonům. Úvodní
skladba Estráda, v níž se představili zpěváci
doprovázející dechové hudby Bojané, musela
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být z technických důvodů zopakována. Poté
už vše běželo jako na drátku.
Divákům se postupně za velkého potlesku
představili Jiří a Vojtěch Salajkovi, sestry
Anežka a Eva Herkovy, sestry Dominika
Hromková s Veronikou Řihákovou, Stanislav
Bílek ml. s Marií Novákovou, Anna Řezáčová
s Josefem Dvořákem, Pavla Hranická a Anna
Zlomková s Vojtou Račickým, Dana Pospíšilová s Růženou Šupovou, manželé Lubomír
a Anna Mrákovi, Dita Bílíková s manželi Jožinou a Vojtou Ducháčkovými. Celý pořad provázela mluveným slovem Dagmar Bělíková.

Zpravodaj

Myslím, že nikdo z diváků po přehlídce
neodcházel nespokojený. Snad každý si
pomyslel, že jsme s kulturou v naší obci tak
trochu výjimeční. Kdo o tom snad chtěl pochybovat, mohl se hned druhý den v neděli
23. listopadu 2014 v sále ZUŠ přesvědčit,
že tomu tak je. Zde se v 16 hodin konal před
zaplněným sálem Koncert absolventů ZUŠ
Dolní Bojanovice, studentů konzervatoře
a akademií múzických umění. Svými sólovými výkony za klavírního doprovodu Světlany
Přibilové, Jany Zlomkové a Lucie Pokorné se
představili: Milena Smutná /klavír/, Tadeáš
Janošek /zpěv/, Jitka Nedvědická /cimbál/,
Aleš Esterka /pozoun/, Ladislav Lekavý
/violoncello/, Aneta Herková /flétna/, Ondřej Dvořák /alt saxofon/ a Jana Dvořáková
/zpěv/. Tento koncert byl krásným završením
XXI. ročníku slavností sv. Cecílie.
Děkuji všem, kteří se na těchto slavnostech
jakýmkoliv způsobem podíleli.
Poděkování patří také všem učitelům naší
ZUŠ, jelikož bez dalších generací by kultura
v naší obci neměla budoucnost.

Další činnost žáků a souborů ZUŠ:
30. 11. 2014 - Vánoční výstava
- vystoupení Musica Magnifica a Komorní
smyčcový soubor
4. 12. 2014 - Mikulášská besídka
- sál ZUŠ Dolní Bojanovice
11. 12. 2014 - Vánoční besídka
- pobočka Lužice
15. 12. 2014 - Vánoční besídka
- pobočka Starý Poddvorov
15. 12. 2014 - Vánoční besídka
- pobočka Mutěnice
18. 12. 2014 - Vánoční koncert
- (hudební a taneční obor),
Obecní dům Dolní Bojanovice
22. 12. 2014 - 2. 1. 2015 - Vánoční prázdniny
- vyučování začne v pondělí 5. 1. 2015.
Vážení spoluobčané, rodiče a přátelé,
dovoluji si vám jménem kolektivu zaměstnanců ZUŠ popřát spokojené, požehnané
Vánoce v kruhu svých nejbližších a v novém roce 2015 nechť se vám vyplní i ta
nejtajnější přání.
Stanislav Esterka
ředitel ZUŠ Dolní Bojanovice

z a jíma v o s t i
MARTIN VACULÍK - STÁREK PODLUŽÍ
MARTIN VACULÍK se narodil 13. října
1989. Již jako dítě byl vedený k folkloru a kulturním tradicím. Účastnil se
dětských soutěží ve zpěvu a verbuňku.
Letos získal titul „Stárek Podluží“ na
národopisných slavnostech ve Tvrdonicích. V současné době vyučuje verbuňk,
působí ve folklorním souboru Břeclavan
a dal se také na dráhu sládka ve vlastním
minipivovaru. Ale začněme postupně.

Získal jsi titul „Stárek Podluží“. To je významné ocenění nejen pro tebe, ale i pro
naši obec. Jak se na to s odstupem těch
pár měsíců díváš?
S odstupem několika měsíců samozřejmě
euforie z vítězství vyprchala. Zůstal hlavně
dobrý pocit, který určitě ještě nějakou dobu
přetrvá.ſ

Dolní Bojanovice
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Kdo tě k tomuto titulu vedl? Byl to tvůj zájem
o národopis, nebo tě vedla spíše rodina?
Vedla mě hlavně vůle zvítězit. Počátek
této cesty se datuje do roku 2009, kdy mě
o účast ve Tvrdonicích požádal můj otec.
Nutno podotknout, že se mi do ní vůbec
nechtělo. K přemlouvání se záhy přidal
i porotce a náš rodák Martin Kaňa. Zlom
nastal v situaci, když jsem se dozvěděl
o pozměněných pravidlech ve strážnické
soutěži „O nejlepšího tanečníka slováckého
verbuňku“, kdy se verbíř musel kvalifikovat
z regionální soutěže. Ve strážnické soutěži kdysi úspěšně bojoval i můj bratr Petr
a i pro mne byla velkou výzvou. Předkolo
se logicky mělo konat ve Tvrdonicích. Řekl
jsem si, že když už, tak zkusím rovnou jít
o „Stárka Podluží“. Ten rok jsem se ale nakonec soutěže nezúčastnil vinou bujarého
oslavování úspěšného zdolání maturitní
zkoušky a z toho vyplývající totální ztráty
hlasu těsně před soutěží. Následující rok
jsem už šel do soutěže rovnýma nohama
a krom postupu do Strážnice ve mně zažehla chuť vyhrát celou soutěž. Do Strážnice
jsem se kvalifikoval každý rok (výjimkou byl
rok 2012, kdy jsem vůbec nesoutěžil vinou
zranění ruky), ale na vítězství jsem si musel
počkat až do letoška.
Kdo byl tvým vzorem, když jsi vystupoval
už na dětských soutěžích?
Když jsem ve svých čtyřech letech hopsal
před televizí u záznamu finále strážnické
soutěže a snažil jsem se napodobit nejlepší
verbíře Podluží, tak jsem asi nad tím moc nepřemýšlel.ſ Pokud se ale ohlédnu zpátky,
vzpomenu si, že jsem asi nejvíce obdivoval
rotační techniku Rudy Tučka a přirozený
verbuňkový výraz Martina Kani.
Jako velmi mladý jsi vystoupil v televizní
soutěži „Rozjezdy pro hvězdy“ s Karlem
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i nějaké jiné nabídky jako vystoupení při
různých kulturních akcích?
„Stárek Podluží“ mi krom pocty nošení
tohoto titulu přinesl přesvědčení, že pokud
člověk o něco hodně stojí, nesmí nikdy
přestat bojovat. Nabídek k vystoupení se mi
na stole nastřádalo požehnaně. Pokud jsem
aspoň trošku mohl, vždy jsem rád vyhověl.
Folklorní soubory a krúžky mě po soutěži
nijak nekontaktovaly. Všude bylo jasně napsáno, že jsem členem NS Břeclavan. Tyto
nabídky se hromadily už od mého raného
„pacholčení“, ale všechny jsem odmítal.
(Konkrétně od Franty Juráše, vedoucího
Břeclavanu, jsem dostal nabídku už na
hodech v Čejkovicích roku 2006).

Šípem. I když jsi první místo nevyhrál, co
ti tato soutěž přinesla? Nastartovalo to
nějak tvoji horlivost pro folklor a verbuňk
či soutěživost?
Svoji horlivost pro folklor, verbuňk i soutěživost jsem měl v té době v sobě pevně
zakořeněnou. Soutěži předcházelo vystupování a soutěžení po republice s DH Bojané
a již rozpadlou DH Mutěňané Čejkovjané.
Účast v „Rozjezdech“ byla samozřejmě
nápadem mých rodičů. Nijak vážně jsme
ji zpočátku nebrali, a když už nás TV Nova
pozvala na casting, vzali jsme to spíše jako
záminku k návštěvě pražských památek. Až
když se nám ozvali podruhé, že máme přijet
na natáčení, věc nabrala na obrátkách. A co
mi soutěž přinesla? Především popularitu na
základní škole, kdy každý věděl, že jsem ten,
co si v televizi „taky trochu zobl“.ſ
Co ti přinesl titul „Stárek Podluží“? Projevily o tebe zájem nějaké folklorní a národopisné soubory, krúžky? Dostáváš

Zpravodaj

V souboru působíš teprve rok. Co tě tedy
přimělo k tomu, že jsi po tolika letech
nastoupil do souboru?
Neměl jsem chuť nastoupit do souboru, o kterém jsem měl vsugerováno, že
v něm působí samí namyšlenci.ſ Toto
mé přesvědčení se váže k dětské soutěži
„O kaštánka Podluží“, která se v roce
1998 konala ve Staré Břeclavi a které jsem
se jako osmiletý šohájek účastnil. Byla to
vlastně obdoba dospělácké verze o „Stárka Podluží“, ale soutěžilo se hned v pěti
tancích: valčíku, třasáku, vrtěné, hošijích
a verbuňku. Já jsem v té době zvládal jen
poslední dva tance, logicky jsem se účastnil
jen jich. Kromě mě soutěžili jen kluci z Břeclavánku (dětské verze Břeclavanu). Já jsem
mezi těmito kluky s honosnými plnými kroji
se svými třaslavičkami a teniskami vypadal
jako „outsider“. Také jsem si na tuto adresu
od nich vyslechl pár posměšků. Humor je
přešel po vyhlášení vítězů, kdy jsem se umístil v hošijích na třetím místě a ve verbuňku
na místě druhém. Lepší byl pouze patnáctiletý „kaštánek“ David Gajdoš, který již za
pár let okupoval přední místa dospělácké

strážnické soutěže. Okamžitě po soutěži se
kluci shromáždili kolem mne a místo deky
mě začali lanařit do Břeclavánku. V té době
jsem se zařekl, že nikdy nebudu v žádném
takovém souboru. Pochybnosti jsem začínal pociťovat až v dospělosti, ale vždy mě
brzdil nabitý diář, nechtěl jsem totiž dělat
něco napolovic. Až když jsem pak ukončil
působení v kapele WIMIT PRESS a zjistil, že
se nějaký volný čas objevil, uvědomil jsem
si, že se čím dál víc okolo mne rojí „ženáči“
a že kluky, se kterými jsem trávil své folklorní
chvilky, čím dál více přepadává víkendová
práce, případně „kšefty“, v nejhorším případě přítelkyně (smích). Proto jsem začal
přemýšlet, čím svůj folklorní život zpestřit.
Napadlo mne zavolat Frantovi Jurášovi,
vedoucímu Břeclavanu, který mě již dříve
oslovil, jestli to i přes svůj už mírně pokročilý
věk můžu v Břeclavanu zkusit. Stále nemůžu
uvěřit, že mi to nepoložil (smích).
Myslíš, že ti soubor nějak pomohl k vítězství ve Tvrdonicích?
Určitě na tom měl svůj podíl. Každý rok
jsem před soutěží dřel jako kůň, pobíhal po
Bojanovicích, po polích, po lesích, navštěvoval „fitko“, okopával už okopané řádky ve
vinohradě jen kvůli tomu, abych se dostal do
kondice. Tohle všechno jsem letos zahodil
za hlavu. Všechno za mne udělaly intenzivní
a náročné zkoušky v Břeclavanu. Šel jsem
přirozeně s váhou dolů a díky tomu se mi nikdy neverbovalo lépe než v této době. Mimo
to jsem posbíral další cenné pódiové zkušenosti a také se mi zlepšil pódiový projev.
Máš v tomto odvětví ještě nějaké další
cíle? Je vůbec nějaká vyšší laťka než
„Stárek Podluží“?
Rád bych ještě příští rok obhájil dosažený
titul. Pokud se tak nestane, určitě se kvůli
tomu nerozbrečím.ſ Ještě jedna laťka tu je,
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ale nevím, zda dosažitelná, a sice dostat se
na bednu ve strážnické soutěži „O nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku“ nebo
ji nejlépe úplně vyhrát.ſ Pak by už žádná
laťka neexistovala.
Než opustíme téma folkloru, jak jsi na tom
s výukou verbuňku?
K výuce jsem se dostal už před dvěma
lety, kdy se mi ozval jistý František Bravenec z Mutěnic, že by chtěl, abych ho vedl
ve verbuňku. Pustil jsem si pár jeho videí
a věděl jsem, že tento hoch má potenciál.
Viděl jsem v něm kus sebe v jeho věku
a velké odhodlání to někomu nandat. Se
střídavými pauzami ho vedu druhý rok a oba
dva roky slavil v nejmladší kategorii do 9 let
3. místo v Uh. Hradišti, kde se konala soutěž
„O nejlepšího dětského verbíře slováckého
verbuňku“. Chvíli jsem vedl i kluky z Kordulky. Po letošních Tvrdonicích mě kontaktoval
ředitel ZUŠ pan Stanislav Esterka, jestli bych
nezahájil od září půlroční kurz verbuňku
pro hochy od 12 do 15 let. Slovo dalo slovo
a já jednou týdně s kluky verbuji v taneční
místnosti a snažím se jim předat poznatky
i nasbírané zkušenosti. Chtěl bych říci, že
verbuňk jako takový je běh na dlouhou trať.
Nedá se naučit na nějakou solidní úroveň
za půl roku. Je to individuální tanec, který
se velmi obtížně učí „nazpaměť“ a je dosti o fantazii tanečníka. Takhle jsem kurz
pojal. Kluky učím sice základní kroky, ale
nechávám jim volnou mysl, jak dané prvky
poskládat, a snažím se, aby vnímali hudbu
a rytmus k samotnému verbování. Je tedy
jen na nich, jak svůj daný základ budou
budovat. Pevně věřím, že obrušováním cifer
pod májú to někam dotáhnou.ſ
Jsi známý také jako fanoušek poněkud
tvrdší muziky, než je zrovna tradiční hudba. Jak se na takový rozdíl v tvých zájmech
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dívala rodina a okolí, třeba když jsi zpíval
v metalové kapele Wimit Press?
Jelikož mi zásluhou mého bratra Petra
v kočárku vyhrávala divoká hudba Gun´s
´N Roses, nikdo se nemohl divit, že jsem
v mládí našel to, čemu jsem se v dětství
naučil.ſ Naštěstí to naši tak nějak vzali
s rozumem. Věděli, že mi agresivní hudba
nijak neškodí, takže mi ji nezakazovali.
Časem si i zvykli. Nanejvýš mě okřikli, když
jsem se v noci zapomněl, abych ten kravál
ztlumil. Členství v kapele bylo pro ně ze
začátku trošku šokem, ale žádný problém
kvůli tomu nenastal. Mí kamarádi z toho byli
také trošku vyjevení, ale po vystoupení na
Hasičské noci 2011 už neměli pochybnosti
o mé schizofrenii.ſ
Kapela Wimit Press se rozpadla. Věnoval
by ses této hudbě znovu, kdyby se našli
ochotní muzikanti se stejným zájmem?
Jen velmi těžko. To období odvál čas
a jsem rád, že jsem to mohl prožít právě
s WIMIT PRESS. Člověk by neměl vejít do
stejné řeky dvakrát a zrovna u tohoto to platí
dvojnásob. Zkrátka nevěřím, že bych někdy
mohl natrefit na takto dobrou partu, jako byli
WP. Mám radost z toho, že i po rozpadu se
stále rádi setkáváme při pivu a že dokážeme jako tehdy spolu prožít pořádně divoký
večírek.ſ Teď se hudbě věnuji už jen jako
posluchač a také jako redaktor prestižního
webu Metalopolis.net.
V poslední době se věnuješ svému dalšímu koníčku. Máš za sebou první pokusy
s vařením vlastního piva. Jak ses dostal
ve vinařské obci, a řekněme i vinařské
rodině, k vaření piva?
Pivu jsem fandil odjakživa. Dřív ale hlavně
z důvodu, že dokázalo osvěžit a bylo mi
dobrým společníkem v lidské společnosti
po celý večer. To se změnilo před něko-
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lika lety, kdy jsem poznal
krásu malých (a ještě lépe
mini) pivovarů. Zrázu jsem
před sebou viděl obrovské
kvantum nových možností,
chutí, vůní, barev, stylů, se
kterými jsem se před lety
nemohl setkat. Má záliba
v „pivním bádání“ kulminovala brigádou v místním
pivovaru Mazák, kde jsem
měl možnost vidět vše od
píky a být svědkem, jak se
dá pivo dělat řemeslně,
poctivě a velmi chutně.
Velkým poučením pro mne
bylo i navštěvování Minipivovarské pivnice v Hodoníně
(Budvarky), kterou spravuje
rodák z naší vesnice Milan
Esterka. Právě tam jsem se
seznámil s jistým Mirkem
Dobešem, v té době působícím v tomto podniku jako
barman. Ten mi dal ochutnat jeho „domovarnický“
výtvor a já jím byl naprosto
okouzlen. Bylo velmi těžké
uvěřit, že něco takto chutného a voňavého lze vytvořit
v hrnci na sporáku. Neuběhl
ani týden a z Mirka se stal
podsládek pivovaru Mazák
a já po několikatýdenním vyzvídání uvařil svou první várku svrchně kvašeného piva.
Dopadla velkým úspěchem
a mně bylo jasné, čemu se
chci nadále věnovat.
Děkujeme za rozhovor
a přejeme spoustu dalších
úspěchů.
R.R.

BYL PRVNÍ?
František Vymyslický narozený v roce 1841 zhotovoval
krásné vyřezávané kříže.
Například v publikaci „Dolní Bojanovice“ je mimo jiné zmínka
o kříži zhotoveném do sousedního Josefova. Díky josefovskému kronikáři Františku Chlupovi (správce školy v Josefově od
r. 1931), který zanechal v kronice (str. 89 a 90) zprávu, víme,
že se jednalo hned o dva kříže. Oba tyto vyřezávané kříže
byly umístněny v Josefově.

Dále se v knize o Dolních Bojanovicích píše o mikulčickém
kříži, který byl zhotoven roku 1872 a postaven u kostela.
Tento kříž však původně stál na rozcestí polních cest do Prušánek a Josefova. Byl zhotoven nákladem Martina Lekavého
z Mikulčic. Na zmíněném místě stál 98 let až do roku 1970,
kdy byl odvezen na faru. Nákladem faráře Františka Kozára
v roce 1974 byl restaurován akademickým malířem Vladimírem Vašíčkem. Teprve poté byl postaven vedle mikulčického
kostela. Dnes víme, že František Vymyslický vyřezal do Mikulčič a Těšic celkem 5 křížů (viz www.mikulcice.cz, článek
Svatopluka Rutara „O kříži Lekavých“).
Nám jde ale především o jeho první kříž, který stával až do
konce 30. let minulého století na cestě směrem na Mutěnice. Tento kříž byl zhotovený nákladem Františka Pšovského
v r. 1880. V roce 1933 byl ve špatném stavu a domů si ho
odvezli František a Františka Bohůnovi (Františka byla rozená
Pšovská – dcera donátora tohoto kříže) a na jeho místě postavili kamenný, tzv. Bohůnův kříž. To, že zde stál původní dřevěný
kříž, si však mnoho lidí nepamatuje. Díky vnukovi Františka
Dolní Bojanovice
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Bohůna víme, že torzo tohoto
kříže se nalézá ve Slováckém
muzeu v Uherském Hradišti.
Po bližším zkoumání můžeme
zjistit, že se jedná nezpochybnitelně o kříž Františka
Vymyslického.
Dnes tedy víme, že v naší
obci stávaly minimálně čtyři
kříže Františka Vymyslického.
Vít Blaha

Nápis na kříži z dokladu Slováckého muzea

Více o křížích a Františku Vymyslickém se můžete dovědět
v publikaci „Vzpomínka na stařečka Vymyslického“, kterou pan
Blaha letos vydal. Kniha je k zakoupení na obecním úřadě.

ROZHOVOR S PANÍ JOSEFOU MRÁKOVOU
Pozn. redakce: Vzpomínky paní Mrákové jsme se
pokusili zachytit v jejím slováckém dialektu, proto text
nebyl stylisticky upravován.
Paní Josefa Mráková narozena 16. června 1923 se letos
dožila 91 let. V rámci našeho
vzpomínání na doby během
první a druhé světové války,
jejichž výročí jsme si letos
připomínali, jsme se rozhodli
paní Mrákovou vyzpovídat
a přiblížit vám nějaké situace
ze života našich (pra)dědečků a (pra)babiček v minulém
století.
Jaké bylo vaše dětst ví
a školní léta?
Škola? Dvakrát sem z ní
utékla. (směje se) Když sme
v počtech probírali zlomky,
tak sem jim moc nerozuměla. Pan učitel mě zavolal
k tabuli. Když zjistil moju
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Otec se o vás tak strachoval?
No ba. A právem. Měla
sem pět sourozenců a všecí
umřeli jako děti, tož sem
rodičom ostála sama. Když
sme třeba byly u muziky,
měla sem dycky určený
čas a nemohla sem dojít ani
o minutu pozdějc.

neznalost, tak mě chytil
za vlasy a tlúkl mně hlavů
o tabulu tak, že sem čekala,
co sa rozbije dřív. Obě naštěstí vydržalo. Takové měli
tenkrát učitelé výchovné
metody. Ale bylo ve škole aj
dobře. Učitelé nás brali na
výlety do Lednice, do Čejkovic a aj na Svatém Hostýně
sme byli. Akorát taťka sa
mňa báli púšťat, protože sa
tenkrát stalo nejaké neštěstí
při školním výletě.
Zpravodaj

Jaký rozdíl vidíte mezi tím,
jak se lidé baví dnes a jak
jste se bavili vy?
Pamatuju si, že každú nedělu nebo ve svátek byly pod
búdama houfy lidí. Už po svačině bylo vidět, jak k búdám
míří strýčci, v jedné ruce
sotúrek (slaměná taška na
víno - pozn. redakce) a v druhé čagan. A v búdě sa pak
sedělo a besedovalo. Chodili sme ven pěkně nastrójení
a aj stařečci chodili v košulách a v klobúkách, každá neděla byla slavnostní.

V létě, když je horko, tak sa
všecí seberú a jedú k vodě.
To my sme moseli chodit
na pole a do vinohradu. Ale
večer, když bylo teplo, lidé
seděli na dvorkách a před
chalupama, vykládalo sa
a zpívalo. Na noc sa nezavíraly okna, tak to šlo krásně
slyšet a dobře sa u teho
usínalo.
Jaký byl váš rodinný život?
Vdávala sem sa v 23 letech a můj manžel byl Josef
Mráka z Mutěnic. První syn
dostal jméno Josef, takže
Josefů bylo v naší rodině
bohatě. Moji rodiče byli
Josef a Josefa a stejně tak
aj já s manželem. Když sa
chodilo na „Jozéfka“ vyhrávat, tož u nás bylo dycky
veselo. Vyhrávačom sme
dávali po špalíčku sladkého
dřeva (loupaný kořen lékořice - pozn. redakce). Měli
sme pak eště dalších 8 dětí.
Bylo to těžké, manžel byl pak
posledních 20 let nemocný
a umřel, když mu bylo 65.
Ale všecko sa nejak zvládlo.
Co se manželovi stalo?
Po úraze měl na několika
místech zlomenů nohu. Nemohl na to stúpnút a enom
ležal. Doktoři ho tak nechali
několik týdnů, že je to enom
uderené. Nakonec ho moseli odvézt do nemocnice,
kde podstúpil těžkú operaci.
Když mu pak dali sádru,

vyvézli ho na kolečkovém
křesle na balkón, aby sádra
uschla, ale zapomněli na
něho. Nachladil sa, dostal
zápal plic a z teho sa už nikdy pořádně nevyléčil.
Co si pamatujete z konce
války, když přecházela
fronta?
Už když byla fronta blízko,
tak sme to věděli. V okolí sa
střílalo a nedaleko moseli
mět Rusové letiště, protože občas proletělo nejaké
letadlo. Lidi sa schovávali
v búdách, ve sklepách a skoro ani nevylézali. Ani do kostela sa nechodilo, slúžila sa
akorát mša u farní stodole.
Lidi nechodili vůbec ven,
protože sa párkrát stalo, že
letadlo, které zrovna létalo
okolo, po nich začalo pálit.
Pak ke konci už byli ruští
vojáci na kopcách okolo dědiny a střílali po všeckém, co
sa pohlo. Mně už bylo take
dlúho, tak sem sa dívala
z okna a vyhlédla ven. Jedno
letadlo při přeletu vystřelilo.
Střela proletěla těsně okolo
mě, byla to hrozná rana.
Moc sem sa lekla! Naštěstí
sa nikemu od nás během
přechodu fronty nic nestalo.
Váš otec bojoval za první
světové války na východní
frontě. Poskytla jste část
jeho deníku, který jsme
otiskli v příloze minulého čísla Zpravodaje. Píše
Dolní Bojanovice

o svém osudu během války, ale už nevíme, jak se
vrátil.
Nebylo to lehké. Byl zajatcem v Rusku a moseli
vypomáhat na jedném statku. O tem, že je po válce, sa
dověděli až pozdě – pošta
tam skoro nefungovala.
V Rusku převzali moc bolševici a nikdo neměl jistotu,
že sa dostane dom. Proslýchalo sa, že nekteré zajatce
naložili do vlaku a odvézli je
na Sibiř nebo je při vystupování z vlaku na konečné
stanici střílali. Nakonec sa
mu podařilo dostat dom
vlakem nekdy před koncem
roku 1918. Ale všeckým sa
to nepodařilo. Když otec
odcházel z fronty, uslyšel,
jak na něho nekdo křičí. Byl
to Bařina z Bojanovic. Byl
těžce raněný a říkal: „Josefe, už je konec, dostal sem
to. Už sa dom nedostanu,
už nikdy Bojanovice neuvidím. Pozdravuj doma ženu
a děti.“ Tyto všecky jeho
výpovědi, vzpomínání, a to,
co si pamatuju z vyprávění,
sa chystám sepsat.
Děkujeme paní Mrákové
za přátelské přijetí a příjemný rozhovor. Přejeme pevné
zdraví a radost do dalších let.
R.R.
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SVATOVÁCLAVSKÝ SBOR A ORCHESTR
SLAVÍ V LETOŠNÍM ROCE 190 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ.
Je pozoruhodné, že činnost tohoto tělesa
nebyla nikdy přerušena. K tomuto výročí nastudoval Svatováclavský sbor a orchestr dvě
nové mše. O Velikonocích byla provedena
mše francouzského skladatele Marc-Antoine
Charpentier MESSE de Minuit TE DEUM
a o Vánocích zazní mše Josefa Schreiera
MISSA PASTORALIS in C boemica. Za dobu
trvání sboru a orchestru se vystřídalo několik
dirigentů. Jedním z posledních byl již zesnulý
pan učitel Pavel Janeček, který vedl sbor
a orchestr více jak 50 let.
V současné době vede sbor a orchestr BcA.
Lucie Škrháková.

„ZAPOMENUTÁ MŠE”
Mše Josefa Schreiera - Missa pastoralis in C
boemica v provedení Svatováclavského sboru
a orchestru má v chrámu sv. Václava v Dolních
Bojanovicích svou premiéru.
Josef Schreier je moravský barokní skladatel, který komponoval převážně chrámovou
hudbu. Narodil se 2. ledna 1718 v Dřevohosticích u Přerova. Jeho pastýřská mše vychází
z valašského prostředí s moravskou melodikou. Je významným dílem kantorské hudby
na Moravě v 18. století. V době vzniku kolem
roku 1735–1760 a po dobu více než 100 následujících let byla velmi známá. V důsledku
reformy chrámové hudby upadla zmíněná mše
v zapomnění.
V osmdesátých letech minulého století byla
„zapomenutá mše” provedena v obnovené
premiéře v Brně a za několik let natočena
v rozhlase. Za zmínku stojí, že tato vánoční
mše vznikla téměř o půl století dříve než velmi
známá Rybova mše „Hej, mistře”.
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ADVENTNÍ KONCERTY
SVATOVÁCLAVSKÉHO SBORU
A ORCHESTRU
Česká vánoční mše „HE J, MISTŘE“
J. J. Ryby zazněla koncertně v provedení
Svatováclavského sboru a orchestru o druhé
adventní neděli – 14. prosince 2014 v Dómu
sv. Martina v Bratislavě.
Spokojené publikum obdivovalo umění
všech účinkujících, kteří navzdory nízké teplotě v kostele předvedli pozoruhodný výkon.
Druhý adventní koncer t se uskutečnil
21. prosince 2014 v lázeňském hotelu Thermia Palace v Piešťanech.
Oba dva koncerty dirigovala BcA. Lucie
Škrháková.
Nadšený ohlas přítomných byl poděkováním
za všechnu námahu a obětavost, kterou členové sboru a orchestru věnují přípravě svých
vystoupení.
Z.M.

POZVÁNKA
VÁNOČNÍ MŠE JOSEFA SCHREIERA
SVATOVÁCLAVSKÉHO SBORU

V PODÁNÍ

A ORCHESTRU ZAZNÍ KONCERTNĚ TAKÉ

28. PROSINCE 2014
V 15.00 HODIN V KOSTELE SV. A NDĚLŮ
STRÁŽNÝCH VE VESELÍ NAD MORAVOU.

Zpravodaj

V NEDĚLI

VÁNOČNÍ HUDBA v chrámu
sv. Václava v Dolních Bojanovicích
24. 12. 2014 23.00 hodin

Jakub Jan Ryba
Česká vánoční mše „HEJ, MISTŘE”

25. 12. 2014 10.00 hodin

Josef SCHREIER
MISSA PASTORALIS in C boemica
Účinkuje Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty.
Diriguje: BcA. Lucie Škrháková

26. 12. 2014 10.00 hodin

MUSICA MAGNIFICA
Smyčcový a flétnový soubor
Diriguje: Mgr. Světlana Přibilová

27. 12. 2014 18.00 hodin

VOX VINI - mužský sbor
Diriguje: Mgr. Světlana Přibilová

11. 1. 2015

Josef SCHREIER
MISSA PASTORALIS in C boemica
Účinkuje Svatováclavský sbor a orchestr se svými sólisty.
Diriguje: BcA. Lucie Škrháková

10.00 hodin

Dobrovolné dárcovství krve
Darování krve a krevní plazmy bez nároku na finanční
odměnu v ychází v Česku
z módy. Dobrovolných dárců
krve ubývá. Při jednom odběru odevzdá dárce zhruba
450 ml krve. Červené krvinky
se obnovují pomalu, proto je
možné darovat krev jednou
za čtvrt roku.
Při odběru plazmy, ze které
se vyrábějí léky, se zbývající
část krve vrátí dárci. Plazma
se obnovuje rychleji, a proto
je možné dát ji 30krát ročně.

Mezi dobrovolné dárce
kr ve patří Roman Baláš
z Dolních Bojanovic č.p. 404.
Dárcem krve je od roku
1997. V roce 1999 obdržel
bronzovou plaketu, v roce
20 02 m u b y l a u d ě l e n a
stříbrná medaile a v roce
2008 dostal zlatou medaili
prof. MUDr. Jana Jánského.
31. listopadu 2014 byl
na osmdesátém odběru a
4. prosince 2014 obdržel
Zlatý kříž ČČK 3. třídy.
Dolní Bojanovice

K tomuto velkému ocenění panu Romanu Balášovi gratulujeme.
R.R.
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RADY PRO BEZPEČNÉ NAKUPOVÁNÍ NA INTERNETU

policejní okénko
KDYŽ OBYDLÍ OSIŘÍ
V průběhu zimních měsíců se rodiny často
vydávají na lyžařské, ale i jiné zimní dovolené
či víkendové pobyty, při kterých jejich bydliště
osiří. Toho mohou využít zloději, kteří se na
žádnou rekreaci nevydali. V následujících
řádcích se pokusíme doporučit několik rad
k zabezpečení obydlí, rady k minimalizaci
škod či doporučení k tomu, jak postupovat,
když po návratu zjistíte, že jste byli vykradeni.
Prevence před odjezdem:
• Nikomu se nechlubte se svým bohatstvím,
a to nejen v čase dovolených.
• Čím méně lidí bude o opuštěném domě
vědět, tím lépe.
• Finanční hotovost v domě neponechávejte,
využijte peněžní ústavy.
• Cennosti uložte ke známým, které dobře
znáte, nebo do pevně zabudovaného
a ukrytého trezoru.
• Velmi vhodná je pomoc někoho z rodiny
nebo spolehlivého souseda, který bude ve
vašem domě udržovat dojem přítomnosti.
Jedná se o vybírání poštovní schránky, pohyb záclon, žaluzií, větrání, večerní svícení,
zapnutý televizor, apod. Úsporné osvětlení
v místnostech lze například zapínat časovým spínačem.
• Lidem také doporučujeme všímat si pohybu
cizích lidí a vozidel v okolí obydlí.
Zabezpečení obydlí před odjezdem:
• Uzavřete a uzamkněte všechna okna
a dveře (samozřejmostí jsou také dveře na
terasu, do dvora a sklepní okénka).
• Bezpečnost domu zvýšíte instalací různých
mechanických zábranných prostředků,
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jako jsou např. bezpečnostní zámek, vrchní
přídavný zámek, příčná a celoplošná dveřní
závora, zpevnění zárubní aj.
• Zvažte instalaci uzamykatelných mechanismů na okna, balkonové dveře či dveře
francouzského okna.
• Rovněž bezpečnostní fólie na okna (mříže,
okenice, rolety) znásobí jejich bezpečnost.
• Zvažte instalaci elektronického zabezpečovacího zařízení, pohybových čidel či
kamerového systému.
• Znemožněte snadný vstup na balkon či do
vyšších pater domu (uskladněné věci pod
balkonem, žebříky apod. uskladněné na
pozemku).
V případě zjištění podezření na vloupání:
• Do obydlí nevstupujte, pokud to není nezbytně nutné (různým přerovnáním věcí či
úklidem můžete znehodnotit případné stopy
ponechané zlodějem).
• Věc ihned oznamte na Policii České republiky.
Další obecné rady:
• Neponechávejte klíče od obydlí „uschované“ v květináči, pod rohožkou apod.
• Věci ponechané v obydlí mějte řádně zadokumentované (fotografie, popis, doklady,
záruční listy…) – fotografie či data poté
řádně uschovejte.
• Na dveřích a poštovních schránkách uvádějte raději množné číslo vašeho příjmení
(např. Novákovi).

Zpravodaj

Petr Zámečník

Policisté v celé ČR v posledních letech
zaznamenávají nárůst podvodů páchaných
prostřednictvím internetu. Jedním ze způsobů
je podvodné jednání při nakupování zboží.
Nejvíce podvodů je pak pácháno na inzertních a bazarových portálech. Zde je několik
doporučení, jak rizika internetových nákupů
minimalizovat.
• Reference
Pokud obvykle nenakupujete na internetu,
doporučujeme získat si reference o prodejci.
Jedná-li se o méně známý obchod či prodejce, zkuste jeho název vložit do vyhledávače,
kde můžete získat informace a zkušenosti
od jiných nakupujících. Ověřte si internetový
obchod například na www.apek.cz.
• Informace na internetu
Ne všechny informace na internetu jsou
pravdivé a mohou být často zavádějící. Zvažte
proto, zda zboží, které se chystáte na internetu koupit, není neobvykle a podezřele levné.
• Kontakty
Každý internetový obchod by měl mít na
sebe uveden kontakt: název firmy nebo jméno
podnikatele, adresu a IČO subjektu. Důležité
je i aktivní telefonní číslo.
• Reklamace
Před nákupem zboží se zajímejte o možnost
případné reklamace. Přečtěte si také obchodní a reklamační podmínky. Po nákupu už na
to může být pozdě.

• Převzetí zásilky
Při převzetí zásilky od dopravce zkontrolujte
neporušenost obalu zásilky. Porušenou zásilku nepřebírejte, sepište protokol s dopravcem
a kontaktujte dodavatele. Cena za zásilku
musí odpovídat té, kterou vám dodavatel potvrdil. Doporučujeme zásilku za vyšší cenu,
než za kterou jste si zboží objednali, nepřebírat a neprodleně kontaktovat dodavatele, aby
sjednal nápravu. Nepřebírejte zásilku, která
je na první pohled poškozená.
• Srovnání cen
Na internetu existuje mnoho způsobů,
jak porovnat cenu zboží. Zkuste tyto služby
použít a získat přehled o cenách (zboží.cz,
heureka.cz aj.)
• Uschování dokladů
Pro případné doložení komunikace s dodavatelem se vyplatí vytisknout a uschovat
veškeré doklady, především objednávku.
Jestliže vám dodavatel nepotvrdí objednávku
obratem, vyžádejte si potvrzení. Doporučujeme také uložit si všechny smluvní podmínky
a veškerou komunikaci s dodavatelem do
doby, než obchod proběhne. Smluvní podmínky umístěné na internetových stránkách
obchodu se mohou měnit a je důležité mít
informace o znění platném v době nákupu
zboží.
Petr Zámečník

• Platba předem
U bazarového zboží nedoporučujeme platbu předem. Pokud se nejedná o internetový
obchod, nechávejte si zboží zaslat na dobírku.
Dolní Bojanovice
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Vážíme si
vlastních
životů?
Dovolte mně malé zamyšlení nad hodnotou lidského
života v silničním provozu.
Řeč bude o neosvětlených
a zbytečně riskujících cyklistech. Konkrétně mám na mysli cyklisty v naší obci napříč
všemi věkovými skupinami.
Právě tohle zimní období,
kdy je ráno stále šero a brzy
odpoledne už zase, je pro
cyklisty a všechny, kteří je
na silnicích potkávají, velmi
rizikové. Je až zarážející, kolik denně potkávám cyklistů,
kteří nejsou dostatečně anebo vůbec osvětleni. Zřejmě
si neuvědomují, jak nebezpeční jsou sami sobě i ostatním účastníkům silničního
provozu. Stačí velmi málo,
například špatný úhel světla
pouliční lampy nebo oslnění
protijedoucím autem, a tragédii nelze odvrátit. Jen zlomek
cyklistů, u kterých dojde ke
střetu s autem, vyvázne bez
zranění. Některé případy končí vážnými následky i smrtí.
Proto si každý den, když
takové cyklisty potkávám,
kladu otázku: Jakou cenu
pro ně má lidský život? Snad
alespoň jedné „blikačky“,
nebo vůbec žádnou?

spolk y
HASIČSKÁ NOC
Dne 5. září 2014 se na Myslivně konal již 6. ročník multižánrové akce s názvem Hasičská noc. Letošní září bylo, co
se týče počasí, velmi nevyzpytatelné. Toho dne však počasí
s mírným deštíkem vydrželo hezké. Večer vystoupily kapely:
Šroti, Větší Polovina, Želví nervy, 4BAB, Helly (SK), exhibice
Workout Hodonín + D. Bojanovice (posilovací cvičení pomocí
vlastní váhy - pozn. red.) a program byl ukončen diskotékou
s DJ Domiis. Celý večer je vždy vytvořen tak, aby si každý
posluchač přišel na své, a proto má akce velký žánrový rozsah
od folk - vocal přes rock až po moderní rap. Nápad udělat hudebně-kulturní večer se stvořil už v roce 2009 a doteď se zatím vždy vydařil. Navštěvuje ho průměrně až 300 posluchačů.
Akce je možná hlučnějšího charakteru, ale vždy je venkovní
produkce hudby ukončena přesně na čas smlouvy o nočním
klidu. I tato akce se řadí do kulturního života obce stejně tak,
jako např. hody či jiné akce v obci. Cením si vstřícnosti občanů
a děkuji zejména obyvatelům ulice Kyjovská za pochopení.
Přeji všem hezké Vánoce a úspěšný rok 2015.
Štěpán Komosný

OREL JEDNOTA DOLNÍ BOJANOVICE
Aktuální dění ve florbale
Konec prázdnin nám odstartoval novou
florbalovou sezonu. V letošním roce budou
naše děti hrát opět Orelskou florbalovou ligu
(OFL), a to hned v pěti kategoriích - od elévů
až po muže. Letošní rok nám přichystal stejné
týmy jako v loňském roce, ale přibyly i týmy
nové, které neznáme. Bude pro nás výzvou
zdolat je a přivézt domů co nejvíce bodů tak,
abychom se stejně jako vloni dostali do finále
s co největším počtem týmů.
Pro naše nejmenší hráče, přípravku, jejich
trenéři zjednali vlastní ligu, která se skládá
z dalších pěti týmů z okolních měst a obcí.
U přípravky vůbec nejde o výsledky, ale hlavně o to, aby se děti naučily základům týmové
hry, ovládání florbalové hole a aby měly ze hry
radost. Trenéři vidí plody své práce právě na
takových turnajích, kde ze sebe děti dostanou
maximum a předvedou, co se na tréninku
naučily. Naopak trenéři pak vidí, na čem je
do příště potřeba zapracovat.

Všem občanům Dolních Bojanovic
bychom chtěli popřát požehnané prožití
svátků vánočních a hodně zdraví, štěstí,
osobní i profesní pohody v novém roce
2015!
Trenéři florbalu
Orel jednota Dolní Bojanovice

Petr Zámečník
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Zpravodaj

Dolní Bojanovice
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Ž E NSK Ý S BO R
Žensk ý sbor z Dolních
Bojanovic se letos zúčastnil nejen úspěšné „Besedy
u cimbálu“, ale také různých
zpívání v širokém okolí – tvrdonských slavností „Podluží
v písni a tanci“, předhodov ých zpívání v Šardicích,
Mikulčicích a Kosticích. Ženy
vystoupily při mezinárodní
řezbářské soutěži v Jiřicích
pořádané galerií Bedřišky
Znojemské a Petra Vystrčila.
„Svícové“ písně zazpívaly
v Moravské Nové Vsi v programu „O buchtách a milování“. Mezi úspěšnými akcemi nechybělo vystoupení
s duchovní hudbou v Brně,
Hodoníně a Mikulčicích.

Ženský sbor Dolní Bojanovice děkuje všem příznivcům,
sponzorům i rodinným příslušníkům za podporu a spolupráci.
Přejeme požehnané vánoční svátky a do roku 2015, ve
kterém oslavíme 15. výročí založení našeho sboru, vše
nejlepší, zdraví, rodinnou i pracovní pohodu a těšíme
se nashledanou při krásných písničkách.
Růžena Kašíková

velké spokojenosti. I když je
mezi nimi i vysoká porážka
(na domácím hřišti jsme prohráli po téměř 15 měsících)
s rezervou Milotic. Toto utkání
jsme hráli velmi dobře, možná
trochu naivně, ale velmi atraktivně. Celý další týden mě
lidé zastavovali a říkali, že to
bylo skvělé utkání. To potěší,
i když prohrajete doma 1:4.
Bohužel po šesti utkáních
následovala třítýdenní pauza
způsobená naším volným
kolem a nepřízní počasí. Pak
už jsme ztratili jiskru a v dalších utkáních nebyli na hřišti
tak dominantní. Naše hřiště
nevydrželo nápor vody, a tak
jsme byli nuceni hrát na tré-

ninkovém hřišti. Což nám
úplně kvůli jeho rozměrům
nevyhovuje.
Celkový výsledek podzimní
části je 1. místo, 13 utkání –
11 výher, 1 remíza, 1 prohra,
34 bodů, skóre 49:13.
Všechny podrobnosti a statistiky najdete na webových
stránkách www.fkdolnibojanovice.tode.cz.
Do jarních bojů vstoupíme
se sedmibodovým náskokem. Naší velkou nevýhodou
bude, že v domácím prostředí odehrajeme pouze čtyři
utkání a ven budeme zajíždět
celkem sedmkrát, což na jaře
není zrovna ideální. Přesto
máme velmi dobrou pozici

do jarních zápasů. Ještě
předtím absolvujeme náročnou zimní přípravu, kdy nás
čeká celkem 37 tréninkových
jednotek, soustředění a 5 přípravných utkání. Do jarních
bojů vstoupíme 29. března
v Dubňanech.
Chtěl bych jménem celého fotbalového klubu
popřát všem v Dolních
Bojanovicích požehnané
a klidné svátky vánoční
a co nejlepší vstup do nového roku 2015 a zároveň
vás pozvat na jarní utkání
našeho týmu.
Zdeněk Sklenský
a Zdeněk Osička
trenéři A mužstva

ŽIJEME HROU
Fotbalová přípravka a sportovní školička

Zprávy z fotbalového klubu Dolní Bojanovice
Náš fotbalový areál patří
mezi nejhezčí fotbalové stánky na okrese (co by za něj dali
v Hodoníně). Bohužel celý
dojem kazí hřiště (ale musíte
na něj vstoupit, protože na
první pohled se zdá, že je
v pořádku). Nedávno jsem se
zastavil v Josefově, kde nemají žádné mužstvo, ale trávu
a hřiště mají parádní. Tak je to
naprosto všude. Zastupitelé
obce po nás chtějí, abychom
si dokázali nějaké peníze na
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svůj provoz vydělat. Já se
s tímto názorem ztotožňuji.
Jenže pokud mám vydělávat
fotbalem, potřebuji minimálně
jedno kvalitní hřiště. Příští rok
proběhne v Jihomoravském
kraji mezinárodní fotbalový
turnaj pro mládež v kategoriích od šesti do čtrnácti let.
Jedná se o největší turnaj pro
mládež v ČR. Jedna kategorie se mohla hrát v Dolních
Bojanovicích. Bude se hrát
v Šardicích. Bohužel, nemůZpravodaj

žu sem pozvat týmy, jako je
Sparta Praha, FC Fulham,
Schalke 04 a mnohé další.
Z tohoto turnaje mohl přijít
zisk, který by velmi pravděpodobně stačil na celoroční
provoz naší akademie „Žijeme hrou“. V roce 2016 bude
tento turnaj znovu…
Změníme to?
A mužstvo
Prvních šest zápasů podzimní části jsme odehráli k mé

Jak jsem již zmínil v minulém čísle Zpravodaje, do
našeho okresu (i okresu
Břeclav) jsem přivedl projekt „Žijeme hrou“, jehož
centrum je u nás v Dolních
Bojanovicích. Tento projekt
je koncipován celospolečensky, ale fotbal je v něm
jednoznačně nejdál, i když
stále na začátku. Je to dáno
tím, že autoři projektu jsou
z fotbalového prostředí.
Celospolečenský projekt?
Ano. Hlavní motto je „Kdo je
ten (to, ta)…?“. Místo teček

si můžete dosadit žák, dítě,
hráč, zaměstnanec, manžel, manželka, fotbalista...,
prostě kohokoli chcete. Toto
by měla být první otázka ve
chvíli, kdy chceme něco
tvořit, ve chvíli, kdy chceme
komunikovat, když chceme
někoho učit. Proč je projekt
„Žijeme hrou“ zcela výjimečný? Chce změnu chování
naší společnosti, a to formou:
„Pokud chceš něco změnit,
napřed změn sám sebe“.
Chceme to zkusit? Je to
vůbec možné? Chceme děti
Dolní Bojanovice

samostatné, se správnými
hodnotami a s charakterem?
Asi všichni řekneme „ano“,
ale víme, jak na to?
Osm týmů, dva hrací dny,
160 hráčů – a 160 vítězů.
Takový byl netradiční turnaj
s mottem „Radost ze hry“,
pořádaný podle pravidel „Žijeme hrou“ pro hráče kategorie U11 (věk 11 let) v Brně.
Jan Fikes (pořádající trenér, Zbrojovka Brno): „Všichni fotbalisté hráli přirozenou hru, bez rozhodčích.
Zásahy trenérů byly mi31

nimální, hráči přiznávali
fauly i auty, i za cenu nebezpečných standardek.
Nechyběla ani přiznaná
penalta. To vše bez nějaké
negativní reakce trené rů, spoluhráčů či rodičů.
Hráči prostě hráli. Věřím,
že i díky takovým akcím
společnost začne fotbal
chápat ne jako hru, která
učí děti kopat do balonu,
ale jako fenomén, který
je schopen vychovávat do
budoucna lidi s určitými
hodnotami. Nám nezbývá,
než jen poděkovat všem
aktérům, od hráčů až po
rodiče, že se snažili ty výše
zmíněné základní myšlenky dodržovat.“
Stanislav Ociepka (Sigma
Olomouc): „Pro nás trenéry
je tento model naprosto
ideální. Kvalita jednotlivých zápasů byla výrazně vyšší, než na co jsme
zvyklí v soutěži. Zajímavé
je porovnání stylu vedení
přípravek v jednotlivých
klubech, rukopisy jsou
jasně čitelné. Možnost prodiskutovat vše na setkání
s ostatními kouči je také
bohatou studnicí inspirace. A co je důležité, ani od
rodičů jsme nezaznamenali žádnou negativní reakci.
Není co řešit, příště se rádi
znovu zúčastníme.“
Martin Štěpán (FK Hradec
Králové): „Jsem moc rád,
že jsme se mohli zúčastnit
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takto dobrého turnaje.
Pro kluky to byl obrovský
přínos, nehráli pro výsledek, ale kvůli tomu, že je
to baví. Skvěle se tomu
přizpůsobili a jen díky nim
to bylo nakonec tak vydařené. Samozřejmě, každý
chce vyhrát, ale ne za cenu
podvodu, hry na výsledek.
V první řadě šlo o to ukázat, co kdo umí, a ne to,
jakými způsoby dokáže
dojít k výhře. Byl jsem i překvapen z toho, jak rodiče
dávali najevo spokojenost,
a to navzdory tomu, že
jejich děti na první pohled
nic nedostaly, nebojovaly
o trofeje pro nejlepší hráče
či střelce. Ony však ve skutečnosti dostaly mnohem
víc - radost ze hry.“
Chceme to takhle? Teď
to máme v Dolních Bojanovicích. Je to jen na nás.
V současné době máme otevřené dvě kategorie, 4-6 let
– sportovní školička (všechny
děti, které chtějí mít radost
ze sportu) a 6-7 let – fotbalová přípravka (pro děti, které
chtějí zkusit hrát sport číslo
jedna). Vše pod vedením
proškolených a vzdělaných
trenérů. Ano, chci do toho
zařadit všechny děti, které
chodí na základní školu. Tedy
děti až do deváté třídy. Má
to však jeden háček - nemáme trenéry. Chce se někdo
vzdělávat? Chce někdo začít
u sebe? Proto nabízím možZpravodaj

nost spolupráce. Pokud by
se chtěl někdo z vás přidat
do našeho kolektivu „Žijeme
hrou“, rádi vás uvítáme.
Činnost a projekty
„Žijeme hrou“
v Dolních Bojanovicích
Vzdělání vlastních trenérů
• Nabídka trenérských kurzů pro mládežnické trenéry
z Břeclavska, Hodonínska
a Slovenska • Fotbalová akademie • Sportovní školička
• Turnaje „Žijeme hrou“ pro
kluby z okolí • Spolupráce
na výchově mládeže s okolím
• Prázdninové a příměstské
kempy • Nabídka individuálního tréninku pod vedením
osobního kouče a trenéra •
Spolupráce s rodiči
Osobně se na vás těšíme,
jak na děti, tak na dospělé
spolupracovníky ſ.

krátké i delší zprávy
• Letošním tradičním Svatováclavským
hodům předcházely doprovodné akce se
skupinou JAMA v pátek 26. září Pod Zeleným v režii krojované chasy a v sobotu
27. září Oldies diskotéka na hřišti TJ. Na
ní vystoupili DJ Tom Blecha a kapela Větší
Polovina. Diskotéka byla pořádána místními
fotbalisty. Obě náročné akce však neodpoutaly pozornost od toho hlavního, a tím
byla slavnostní neděle 28. září. Průvod byl
oživen přivítáním „Stárka Podluží“ Martina
Vaculíka u Slovácké chalupy. Celou neděli
doprovázela hraním DH Sokolka a CM
Lália. V pondělí hodovníky bavila DH Lanžhočanka a o úterní veselí se postarala DH
Skaličané. Další neděli 5. října pak celé
slavnosti ukončily Hodky s vinobraním
při muzice DH Romana Horňáčka. Byla
slavnostně otevřena „hora“ a symbolicky
tak páni radní, obecní „polecajt“ a „hotaři“
zahájili vinobraní.

Zdeněk Sklenský a tým
trenérů „Žijeme hrou“

• Již tradiční Pochod slováckými vinohrady
pořádaný Českým klubem turistů procházel
přes naši obec v sobotu 4. října. Místní vinaři tak mohli nabídnout turistům ochutnávku
vlastních vín, burčáku nebo drobné občer-

stvení. Turisté z naší obce pokračovali po
trase směrem Starý Poddvorov a Nechory
v Prušánkách. Letošní ročník byl bohužel
poznamenán smrtelnou nehodou. Neštěstí se stalo na poddvorovské rozhledně
mladíkovi z Vyškovska, který následkům
zranění po pádu z rozhledny při transportu
do nemocnice podlehl.

• Hudební slavnosti sv. Cecílie se letos 22.
a 23. listopadu konaly již po jednadvacáté.
Při sobotním koncertu se publiku představili
bojanovští zpěváci dechových hudeb za
doprovodu DH Bojané a v neděli vystoupili
bývalí absolventi základní umělecké školy.
• Místní Fotokroužek ve spolupráci s obcí
uspořádal další Vánoční výstavu v sále
Obecního domu. Slavnostní vernisáž proběhla v neděli 30. listopadu za doprovodu
sboru ZUŠ Musica Magnifica pod vedením
Světlany Přibilové. Své práce vystavili hodonínský fotograf Jiří Horák, obrazy a rámy
Václav Matyáš, řezby Matouš Zdražil, kovářské výrobky Marek Kučera, kresby Michael
Purmenský, fotografie členové Fotokroužku
a plstěné výrobky a ozdoby paní Monika
Ambrozková. Nelze opomenout háčkované

Dolní Bojanovice
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rady, zdraví

Punčové rohlíčky

Pro zdraví pijte zelený čaj

I. těsto

ozdoby na vánoční stromek od paní Ireny
Šindarové a vánoční výzdobu květinářky
paní Ivety Forchové. Součástí výstavy byly
také historické fotografie spolků a organizací v obci. Jak vernisáž, tak výstava byly
hojně navštíveny.

Co nás čeká

bojanovská kuchyně

180 g
100 g
50 g
50 g
2

hladké mouky
másla
moučkového cukru
mletých ořechů
žloutky

Těsto zpracujeme obvyklým způsobem
a necháme odpočinout. Rozválíme na sílu asi
3 mm a vykrajujeme rohlíčky, které v předehřáté troubě upečeme.

Zelený čaj je více prospěšný než čaj černý.
Na rozdíl od něj není fermentován, a proto
si podrží svou léčivou sílu v plném rozsahu.
Důležitá je správná příprava zeleného čaje.
První nálev (jednu čajovou lžičku na šálek)
přelijeme horkou vodou o teplotě 60-70 °C,
přikryjeme a louhujeme 30 sekund. Nižší
teplota je velmi důležitá pro léčivou sílu čaje.
Zelený čaj může být zaléván tři až čtyřikrát.
Každý nálev louhujeme o něco déle. Při přípravě čaje je důležité, aby nepřišel do styku
s kovovými předměty. Také se nedoporučuje
přidávat do zeleného čaje cukr a citron.

2014
30. 12. – Sousedské setkání
31. 12. – Silvestr 2014
2015
3. 1. – Tříkrálová sbírka
3. 1. – Koncert Štěpánských koledníků
v kostele sv. Václava
10. 1. – Krojový ples
15. 1. – Zápis do 1. třídy
ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice

II. punčové těsto

• Děkujeme letošním stárkům Jiřímu
Robkovi, Ladislavu Lekavému, Šimonu
Bačovi, Sebastianu Geschwandtnerovi
a stárkám Markétě Netopilíkové a Kristíně Pazderkové a ostatní krojované mládeži za obětavou přípravu a organizaci
krojových akcí v roce 2014.

V pátek 26. prosince na svátek
sv. Štěpána bude po mši svaté
v sále obecního domu probíhat
VOLBA STÁRKŮ NA ROK 2015.
Všichni jste srdečně zváni.
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200 g piškotů
50 g mletých ořechů
50 g rozinek
50 g kandovaného ovoce
50 g másla
5 lžic rumu
1 čokoláda Margot
pikantní marmeláda
čokoládová poleva
Piškoty podrtíme, přidáme nakrájené rozinky a kandované ovoce předem namočené
v rumu, mleté ořechy, máslo a nastrouháme
čokoládu Margot. Vytvořenou hmotu necháme ještě krátce naležet.
Upečené těsto potřeme marmeládou, naneseme punčovou hmotu, kterou tvarujeme
do tvaru vykrojených rohlíčků. Necháme
zatuhnout a polijeme čokoládovou polevou.
Pozn.: Uvedenou čokoládovou polevu můžeme nahradit mléčnou čokoládou, kakaem
nebo kokosem.

Zpravodaj

17. 1. – Vinařský ples

Zelený čaj

24. 1. – Retro ples
7. 2. – Ples SRPDŠ

-

řeší trávicí potíže
účinkuje proti chřipkovým virům
snižuje náchylnost k alergiím
zlepšuje imunitní systém
působí preventivně proti vysokému tlaku,
cukrovce
přispívá k léčení zvýšené hladiny cholesterolu
je prospěšný při překyselení organismu
povzbudivě působí na centrální nervový
systém
normalizuje chuť k jídlu a redukuje pocit
hladu
hodí se jako nápoj při dietách nebo půstu
Z.M.

13. 2. – Koncert Tolerance
14. 2. – Humanitární ples
15. 2. – Dětský krojový ples
14. 3. – Pořad Miroslava Donutila
v sále Obecního domu
5. 4.-12. 4. – Velikonoční výstava

PŘIJMĚTE, PROSÍM, POZVÁNÍ
NA JIŽ TRADIČNÍ

„SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ“
V ÚTERÝ 30. PROSINCE VE 14 HODIN
PŘED OBECNÍM DOMEM.

Dolní Bojanovice
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ma tr ik a

po z v ánk y

nar o z ení
Filip Kvasnička
Filip Salajka
František Makudera

OREL JEDNOTA
DOLNÍ BOJANOVICE
PŘEJE KRÁSNÉ

24. 9. 2014
30. 9. 2014
14. 10. 2014

A POŽEHNANÉ

VÁNOCE, PLNO

ÚSPĚCHŮ
V NOVÉM ROCE

2015

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.

A ZÁROVEŇ
VÁS ZVE NA

ŽIVÝ BETLÉM

25. PROSINCE
V 17 HODIN
U M ISIJNÍHO KŘÍŽE.

sňatky
20. 9. 2014
Dolní Bojanovice

Eliška Veselá
Ladislav Glos

Dolní Bojanovice
Hodonín

11. 10. 2014
Dolní Bojanovice

Alena Procházková
Marek Hromek

Rohatec
Dolní Bojanovice

úmr tí
Marie Topenčíková
Ludmila Kaňová
Vítězslav Pazderka
Štefan Šebesta

91 let
73 let
77 let
78 let

Hlavní 401
U Školky 303
Vídeňská 107
Řadovky 811

FESTIVAL TOLERANCE
13. 2. 2015

Hrají a zpívají:
Charlie a Torzo – Folková kapela
Popojedem – Country kapela
BG Bears – Bluegrass kapela
Petr Bazala – Klavír a akordeon
Olina Valentová – Klávesy a zpěv
Iva Mojžíšková – Klávesy a zpěv /zrak. p./
Milan Hradil – Kytara a zpěv /zrak. p./
Radek Pinner – Kytara a zpěv /zrak. p./
Dívčí trio Makabara Praha – Zpěv /zrak. p./ Katka Uličná
Radek Žalud – Klávesy a zpěv
Vlčnovské búdové umělkyně
Módní přehlídka zdravotně postižených
Taneční vystoupení – ZUŠ Dolní Bojanovice
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16. SLOVÁCKÝ

HUMANITÁRNÍ
PLES
14. 2. 2015
Hraje:
Dechová hudba Liduška,
DJ Boeing,
Cimbálová muzika
Ryzlink (v hospodě),
Country skupina
Popojedem (ve vinárně)
Předtančení:
Mažoretky ze Ždánic
Polonéza žáků 9. tříd ZŠ
a MŠ Dolní Bojanovice
Krojovaná beseda
Půlnoční překvapení
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BOTEKO
VINAŘSKÉ
POTŘEBY

přejí krásné
prožití svátků
vánočních
a úspěšný
nový rok 2015

KOLA JE MOŽNÉ VYZKOUŠET V PRODEJN

ŘIDIČI POZOR !
NEPLAŤTE VÍC, KDYŽ NEMUSÍTE

POVINNÉ RUČENÍ
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do 1 000 ccm
1 001 - 1 200 ccm
1 201 - 1 450 ccm
1 451 - 1 650 ccm
1 651 - 1 800 ccm
1 801 - 1 900 ccm
1 901 - 2 000 ccm
2 001 - 2 500 ccm
nad 2 501 ccm
do 3 500 kg
3 501 - 12 000 kg
nad 12 001 kg
51 - 125 ccm
126 - 350 ccm
nad 350 ccm
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KOMFORTNÍ

pro nenáročné řidiče
včetně akční slevy*

s pojištěním střetu
se zvířetem*

1.125,1.210,1.388,1.614,1.704,2.486,2.555,2.556,2.556,2.556,5.575,9.227,273,382,877,-

1.631,1.721,1.909,2.268,2.368,3.070,3.166,3.321,4.543,-

SLEVY
ze základních sazeb až

- 65%

*Výsledné roční pojistné ovlivňuje bonus, věk, trvalé bydliště a Ič pojistníka, ceny v Kč od při roční platbě platné do odvolání, limity 35/35 nebo 70/70 mil. Informace zde
obsažené nejsou nabídkou ani veřejným příslibem.

U NÁS UŠETŘÍTE
zdarma kalkulace od více pojišťoven
přechod od jiné pojišťovny vyřídíme za Vás
za havarijní pojištění, pojištění domu a úrazu
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KONTAKT

KANCELÁŘ

Michal Zvonek
Dolní Bojanovice 904
tel: 724 319 333

Hodonín - Štefánikova 10
(vedle budovy VZP)
www.centrum-uspor.cz

Dolní
Bojanovice
poslouchají

Dolní Bojanovice

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

39

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

Tel.: 518 372 098

Studio

Soga

Mgr. Ivana Havlíčková nabízí:
Poradenství klasickou formou
- Zvyšování sebevědomí
- Poradenství v oblasti
partnerských vztahů
- Zvládnutí období nezaměstnanosti
a zvýšení schopnosti návratu
na trh práce
- Děti jako ukazatel nerovnosti
Alternativní cesta
- Diagnostika a odblokace
prostřednictvím automatické kresby
- Mapování aktuální situace pomocí
karet Oscho Zen Tarot

KONTAKT:
Tel.: 607 611 774
www.studiosoga.cz
40
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ŠKOLNÍ JÍDELNA
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.

Vedení úþetnictví
a daĖové evidence
Zpracování pĜiznání
k DPH, DPFO, DPPO
Zpracování mezd

Ing. Karel Tomþala
Neoveská 1029, Dolní Bojanovice

tel.: 608 641 141, email: kareltom@email.cz
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ubytování pro vaše hosty
oslavy narozenin
svatby, křtiny
výročí, setkání
schůze...

CELOROČNÍ PROVOZ

Ubytování nabízíme ve dvou kategoriích - STANDARD

Beseda s ombudsmanem, 18. 11. 2014

(*** - s WC, koupelnou, TV, ledničkou)
a TOURIST (*) v cenách již od 240,- Kč/osobu/noc
s možností snídaně.
Využít lze restauraci s barem, salonek, vinotéku,
zasedací místnost, prostory pasáže.
Objednat je možné degustaci regionálních
vín, ale i kompletní menu za předem
dohodnutou cenu. Při objednání konzumace

Výstava šicích strojů na Slovácké chalupě, zahájení 19. 11. 2014

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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Modní přehlídka, 31. 8. 2014

Hudební slavnosti svaté Cecilie 22. 11. - 23. 11. 2014

Ježíškovy dílny v ZŠ, 6. 12. 2014
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„Boží Syn se stal člověkem,
aby měl člověk domov u Boha.“
Hildegard von Bingen

