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Vážení občané, 

letošní rok bude v naší obci velmi 

náročný. Chystá se několik akcí v oblasti 

budování obce, ale také rozmanité 

kulturní akce, které pro nás chystají 

naše spolky a organizace. Byla by škoda 

se jich nezúčastnit. Zmíním zde jednu 

z připravovaných událostí – na sobotu 

30. 6. připravujeme oslavy 720 let naší 

obce s bohatým kulturním programem, 

na které jste všichni srdečně zváni.

V minulém roce proběhy volby do 

poslanecké sněmovny a také proběhla 

volba nejvyšší osobnosti naší republiky 

a tím byla volba prezidenta. I naši obec 

čeká v letošním roce změna na dvou 

klíčových postech.

Naši obec a také další obce a města 

v ČR čeká výběr nových ředitelů a 

ředitelek do školních zařízení. V naší 

obci se to bude týkat mateřské školy, 

ve které po šestiletém období bude 

vyhlášen konkurz na pozici ředitelky. 

Situace na trhu práce s kvalifi kovanými 

pracovníky je velmi špatná a není vůbec 

lehké hledat nové zájemce o tyto pozice. 

Je jich opravdu nedostatek i s ohledem 

na neustále se zpřísňující podmínky 

kladené na ředitele školských zařízení 

a tím narůstající právní odpovědnost. 

V této souvislosti Vás vyzývám k 

aktivnímu zapojení do propagace 

konkurzu.

Pro naši obec budou v letošním roce 

asi nejdůležitější komunální volby, které 

se budou konat asi koncem měsíce září 

a na začátku října a jsou vždy bouřlivě 

prožívány. Už proto jsem naznal, že je 

nutné Vás všechny včas informovat 

o mém postoji k těmto volbám. Tím 

rozhodnutím je, že nechci a nebudu 

po volbách nadále vykonávat funkci 

starosty obce. Chtěl jsem tuto informaci 

sdělit Vám všem s předstihem, aby bylo 

do blížících se komunálních voleb dost 

času na řádné promyšlení sestavení 

kandidátek a zajištění tak schopných lidí 

k vedení obce, kteří chtějí pro obec něco 

udělat, chtějí se podílet na jejím rozvoji 

a hlavně se dovedou postavit za danou 

věc a myšlenku. V komunální politice 

bych po blížících se volbách chtěl i 

nadále působit, ale ne v pozici starosty, 

nýbrž v pozici zastupitele. Doufám, že 

toto mé rozhodnutí pochopíte, i když 

náhled na věc je z pozice Vás občanů a z 

pozice starosty tedy mé, úplně jiný a to 

hlavně zkušenostmi.

Děkuji 

Jiří Šlancar

Úvodní slovo starosty

VESELÉVESELÉ

VELIKONOCEVELIKONOCE
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Den seniorů
Vážení občané, milí senioři.

Obec Horní Bojanovice pro Vás již 

tradičně srdečně zve na Den seniorů, 

který se uskuteční v sobotu 26. 5. 2018 

od 16.00 hodin v místním kulturním 

domě. Přijděte se s námi pobavit, 

posedět a naladit se na dobrou náladu. 

K tanci a poslechu bude hrát DH 

Horenka. 

Pro předběžný počet účastníků této 

akce Vás prosíme o nahlášení Vaší účasti 

na obecním úřadě do pátku 18. května 

2018.

Obec Horní Bojanovice

Budování v obci
V letošním prvním čísle obecního 

zpravodaje bych Vás rád informoval o 

plánovaných investičních akcích. 

Jednou z nich je obnova hřbitovní zdi, 

která je částečně fi nancována z dotačního 

titulu Ministerstva zemědělství. Právě v 

těchto dnech vrcholí výběr dodavatele 

této a samotná realizace bude hotová do 

31. 9. 2018. Nejdříve bude provedena 

demolice starého oplocení od márnice 

po pravý roh zdi při pohledu na hlavní 

bránu směrem doprava cca 70m. 

Následovat bude vybudování nového 

základu a na něm budou vystavěny 

pilíře z červených cihel. Mezi ně dojde 

ocelová výplň, ve tvaru jako je hlavní 

brána, která zůstane zachována.

Další naplánovanou akcí je 

zateplení budovy mateřské školy. 

Na budově mateřské školy hodláme 

zateplit obvodové zdivo a střechu. 

Předpokládané náklady jsou 500 000,-

Kč, které budou fi nancovány z rozpočtu 

obce.

Již minulý rok jsme žádali o fi nanční 

podporu na rekonstrukci komunikace 

na ulici Pekanda po mateřskou školu. 

Tato dotace nám nebyla poskytnuta, a 

proto jsme požádali o tuto dotaci znovu 

v letošním roce. Doufáme, že letos se 

žádostí uspějeme, protože stav ulice 

Pekanda je opravdu špatný. Samotná 

stavba bude představovat odstranění 

staré vrstvy komunikace, výkop pro 

novou oddílnou kanalizaci (splašková 

a dešťová zvlášť) a opětovné navezení 

konstrukční vrstvy komunikace a fi nální 

asfaltová vrstva s obrubníky. 

Další plánovanou investicí bude 

výměna stávajícího obecního traktoru 

za nový a silnější stroj. V plánu je 

zakoupit traktor stejné značky New 

Holand v hodnotě 840 000,-Kč. Náš 

starý traktor bude vykoupen na 250 

000,-Kč. Hlavním důvodem výměny 

traktoru, je nedostačující výkon, který je 

zapotřebí při údržbě naší obce.  

V letošním roce bychom rádi rozšířili 

sportovní areál pod koupalištěm o nové 

sportovní vyžití pro starší děti a tím by 

mělo být workoutové hřiště.  To by mělo 

být v případě poskytnutí fi nanční dotace 

hrazeno z dotačního titulu Ministerstva 

pro místní rozvoj kde výše podpory je 

70% a celkové náklady jsou předběžně 

počítány na 500 000,- Kč. 

Určitě nebude jako v každém roce 

opomenuta údržba obecní zeleně a 

obecních budov. 

Jiří Šlancar

Vážení občané, vyzýváme Vás ke 

kontrole Vámi užívaných pozemků, 

zda jsou ve Vašem osobním 

vlastnictví a nebo v nájmu. V případě, 

že hospodaříte na pozemcích jiného 

vlastníka, je nutné mít uzavřenou 

nájemní smlouvu. Jedná se hlavně 

o pozemky ve vlastnictví státu.  

Někteří z našich občanů se dostávají 

do situace, že dlouhodobě užívají 

cizí pozemky, které nejsou vázány 

nájemní smlouvou (smlouvou o 

pachtu) a může se dostat do kolize 

s  novým nájemcem, který uzavře 

novou smlouvu  s vlastníkem , kterým 

je z pravidla Státní pozemkový úřad.  

V  případě, že Státní pozemkový 

úřad neeviduje na daný pozemek 

nájemní smlouvu, nabídne pozemek 

k pronájmu a o ten se může přihlásit 

každý, kdo o něho bude mít zájem. 

Tato situace se dá řešit už jen 

vzájemnou domluvou a nebo v  tom 

horším případě je v  právu ten, kdo 

má nájemní smlouvu a to bez ohledu 

na to, kdo na pozemku do poslední 

chvíle hospodařil.  

Obecní úřad v  této věci nabízí 

pomoc při identifi kaci užívaných 

pozemků nahlédnutím do katastru 

nemovitostí. Dále je tato věc na 

občanovi, který o daný pozemek má 

zájem. 

OÚ Horní Bojanovice 

Užívání pozemků a jejich pronájem

Aneb tvoříme ji s 

celou dědinou
Vážení spoluobčané, členové spolků 

a organizací. V loňském roce jsme 

započali tvorbu nové knihy o obci. 

Práce je to zdlouhavá, ale věříme, 

že se nám toto společné dílo podaří a 

zaznamenáme naši blízkou minulost v 

této knize.

Do knihy bychom také mimo jiné 

chtěli poskládat krojovanou chasu, jak 

šli roky po sobě. U těchto fotografi í 

budou popsány i jednotlivé osoby. 

V této souvislosti Vás žádáme o 

aktivní přispění fotek z hodů, které po 

nakopírování vrátíme. Nejvhodnější 

by byly fotografi e všech krojovaných. 

O zapůjčení fotografi í žádáme v co 

nejkratší době.

Děkujeme OÚ

Kniha o obci
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Sbor dobrovolných hasičů
Je pravdou, že několik posledních 

zpravodajů jste si o činnosti zdejšího 

sboru dobrovolných hasičů nebo jeho 

jednotky přečíst nemohli. Je však škoda 

nabízeného prostoru nevyužívat a proto, 

počínaje prvním letošním vydáním, 

budou tyto články opět jejich součástí.

O SBORU

Nový rok je teprve na začátku, a 

zatím jedinou veřejnou akcí byl tradiční 

ples, který i přes nepříliš vysokou 

účast můžeme zhodnotit jako vskutku 

vydařený. Na tomto výsledku se nejvyšší 

měrou podíleli jeho návštěvníci. Klidnou 

a nenucenou atmosféru ale tvořila i 

profesionálně hrající dechová hudba 

Žadovjáci, barman, míchající chuťově 

bezvadné koktejly a 

stejně lahodné speciality 

ze zvěřiny z kuchyně 

restaurace Na pekárně z 

Velkých Bílovic. Jak je již 

zvykem, poslední hosté 

opouštěli sál až brzy k 

ránu. Všem zúčastněným 

ještě jednou mnohokrát 

děkujeme!

Týden po plese 

proběhla každoroční 

Valná hromada. Na 

ní se zhodnotil rok 

předešlý, nastínila se 

činnost sboru v roce následujícím a po 

věcné diskuzi a drobné večeři jsme se 

v dobrém rozešli. Budeme rádi, když i 

ostatní členové naše řady v příštím roce 

rozšíří a přijdou jen tak, nebo i vyjádřit 

svůj názor k fungování naší organizace. 

Jen pro zajímavost, sbor má 75 členů 

a jsme velice rádi, že stávající členové 

setrvávají a nemálo nově příchozích 

aktivně přispívá k chodu a udržování 

dobrého jména sboru.

K výčtu uskutečněných akcí již není 

co dodat, proto si dovolím malou 

pozvánku na ty nadcházející. První 

plánovanou akcí bude na přelomu 

května a června Hasičský zájezd, 

program se teprve rýsuje, ale věřte, že 

Vás s ním seznámíme co možná nejdříve. 

Na začátek letních prázdnin, přesně 

30. června, připravujeme společně 

s obcí oslavy 720 let jejího založení. 

Místo konání tradičně na kurtech a 

přilehlých prostorách u koupaliště. V 

srpnu se rozloučíme s prázdninami na 

stejném místě, odpoledne a podvečer 

bude plný her, s prohlídkou zajímavé 

techniky složek záchranného systému 

a táborákem na závěr. Následuje krátká 

proluka a nový rok opět započne plesem, 

kde tentokrát zahraje dechová hudba 

Mistříňanka. Rádi se s Vámi na všech 

našich akcích potkáme.

O ZASLOUŽILÝCH HASIČÍCH

I ti jsou nedílnou součástí činné 

složky sboru a také výjezdové jednotky. 

V našem sboru je nositelem tohoto z 

nejvyšších řádů šest z šestnácti členů 

v Jihomoravském kraji, což je více než 

uspokojivé zastoupení. Věřte, že abyste 

se tímto oceněním mohli pyšnit, prací 

a rozvojem dobrovolného hasičstva 

se musíte aktivně zabývat celý život. 

Směrnice říkají nejméně 35 let. Navíc 

je nutno být nositelem řady čestných 

uznání a odznaků. Následuje žádost, 

schválení okresem, pak krajem a 

nakonec vyznamenání sdružením 

hasičů, jež se nese ve slavnostním duchu, 

odpovídajícím vznešenosti situace. 

Několikrát ročně se koná setkání aktivů 

v rámci okresů i kraje, ale setkávání 

místních zasloužilých hasičů každý 

pátek v místním pohostinství je raritou 

v širokém okolí.  

Z ČINNOSTI JEDNOTKY SBORU

Rok 2017 nebyl, co do počtu výjezdů 

jednotky vydatný, jako byly roky 

předešlé, a většina se nesla spíše v duchu 

zásahů technických, bez většího ohrožení 

na majetku nebo životech osob, což je 

dobře. Přesto každý, kdo se jakéhokoliv 

výjezdu účastní, zde pracuje s nejvyšším 

nasazením a často i v podmínkách, 

kde by mohla vést ztráta koncentrace 

k nechtěným a nezvratným neštěstím. 

Už i kvůli eliminaci těchto situací jsou 

všichni členové výjezdové jednotky 

intenzivně školeni. Mimo školení v rámci 

jednotky nebo cvičení organizovaných 

Hasičským záchranným sborem, jsme 

velitelem a za podpory obce, dle potřeby 

vysíláni na výcviky specializované. 

Většina členů jednotky je školena na 

nošení a práci v dýchacích přístrojích, 

neustále se proškolují strojníci a 

velitelé zásahů, přibyli nám dva členové 

vyškolení k obsluze motorových pil a 

rozbušek. Tato školení jsou dobrovolná 

a každý jim musí věnovat spoustu svého 

času, nicméně 

bez absolvování 

bychom jen 

těžko byli 

zařazeni do 

integrovaného 

záchranného 

systému. 

V loňském 

roce jsme byli 

k těmto účelům 

vybaveni 

novějším 

požárním 

automobilem 

MAN CAS 15, 

který doplnil taktéž nedávno obměněný 

dopravní automobil Nissan Pathfi nder 

4x4. Na těchto vozech je i přes nízké 

stáří třeba provést spoustu úprav, hlavně 

v nákladových prostorech, aby co možná 

nejlépe splnily nároky na vybavení, které 

je nutno k zásahům vést. I tato činnost 

spolkne mnoho volného času členů 

jednotky a klade nemalé nároky na jejich 

zručnost a důvtip. Stejně jako vozovou 

fl otilu je třeba modernizovat i výzbroj 

a výstroj. Také díky podpoře obce a 

dotačních programů JMK jsme letos 

mohli pořídit nové dýchací přístroje, 

helmy a zásahové obleky s obuví nebo 

hadice s moderními proudnicemi.

Dále je v plánu pokračovat ve 

zdokonalování techniky a dovedností, 

abychom byli za každé situace připraveni 

poskytnout pomoc přesně tam, kde a jak 

je třeba. 

Zbyněk Prokeš
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Probíhající sezona je velice náročná. 

Pomalu každá šipka rozhoduje o 

úspěchu a neúspěchu v utkání a 

zápasy mají velký náboj. Podzimní část 

ročníku nám moc nevyšla, z 10 utkání 

jsme získali pouze 8 bodů za 2 vítězství, 

2 prohry v prodloužení a 6 porážek. 

Před zimní přestávkou jsme byli těsně 

nad pásmem sestupu. Naše výkony 

neodpovídají aktuálnímu umístnění, 

bohužel to potřebné štěstíčko nám 

chybí, abychom mohli bojovat o 

mnohem lepší příčky.

Do jarní části jsme vstoupili mnohem 

lépe. Zatím máme odehrané 4 utkání, 

v nichž jsme našli přemožitele jenom 

v jednom zápase, a to jsme čelili 

tomu nejsilnějšímu neporaženému 

týmu. Díky těmto výsledkům pomalu 

smazáváme ztrátu na přední týmy a 

prokousáváme se tabulkou na vyšší 

příčky. Momentálně nám patří sedmé 

místo, postup do nejvyšší soutěže je 

na míle vzdálen, ale příčky zajišťující 

pohárové umístnění jsou na dosah. 

Nemůžeme se dívat jenom dopředu, 

ale ze zadních příček nám žádný tým 

nenechá nic zadarmo a pokusí se nám 

naši cestu tabulkou zkomplikovat. 

Pouhých osm bodů dělí od sebe týmy 

na 5. až 10. místě (páté a šesté místo 

pohár, desáté místo sestup do druhé 

ligy), v následujících 7 kolech se bude 

bojovat o každý bod.

Během vánočních svátků jsme opět 

pořádali již tradiční turnaj Hor Boj 

Darts Open. Bohužel o proti minulému 

ročníku se turnaje zúčastnila pouze 

polovina hráčů. Vzhledem k nízké 

účasti hráčů jsme se rozhodli uspořádat 

kromě dvou hlavních turnajů taky dva 

doprovodné. 

Nejlepší úmístnění místních hráčů:

Jednotlivci 501 DO: 1. Martin Toncar, 5. 

– 6. Petr Toman, Zdeněk Dulínek

Dvojice Cricket: 2. Zdeněk Dulínek a 

Martin Toncar, 4. Kamil Strouhal a Petr 

Toman

Dvojice 501 DO: 1. Zdeněk Dulínek a 

Martin Toncar

Jednotlivci Cricket: 4. Jiří Otřísal, 5. – 6. 

Petr Toman

I přes nízkou účast hráčů to byla 

povedená akce. Všem sponzorům a 

pomocníkům bych chtěl poděkovat za 

pomoc při organizaci turnaje.

Na podzim jsme se zúčastnili hlavního 

turnaje Mistrovství ČR ve Žďáru 

nad Sázavou. Do hlavního turnaje se 

přihlásilo 397 hráčů, Martin Toncar a 

Petr Toman dosáhli našeho nejlepšího 

výsledku, když obsadili 129. místo. Pro 

vyřazené hráče z hlavního turnaje byl 

připraven turnaj Mistr Double In, do 

kterého zasáhlo 263 hráčů a nejlepšího 

výsledku dosáhl Zdeněk Dulínek, který 

obsadil krásné 9. místo.

V letošním roce jsme se poprvé 

rozhodli zúčastnit se ligového poháru. 

Rozhodnutí to bylo více než vydařené. 

Postupně jsme vyřadili 3 týmy z nejvyšší 

krajské soutěže a dostali jsme se mezi 

tři nejlepší týmy z celého kraje, které 

budou reprezentovat Jihomoravský 

kraj na Velkém fi nále nejvyšší kategorie 

v Hostinném. Do Velkého fi nále se 

kvalifi kovalo 32 nejlepších týmů z celé 

republiky, drtivá většina týmů byla ze 

superligy a extraligy, tudíž prosazení 

našeho týmu z první ligy bylo raritou. 

Na tak malou vesničku, jako jsou Horní 

Bojanovice, je to nebývalý úspěch, který 

už nikdy nemusíme zopakovat. Do 

Hostinného jsme vyrazili s předstihem, 

protože před Velkým fi nále se konala 

republiková Grand Prix.

Naše výsledky z RGP a Velkého fi nále:

Jednotlivci 501 Master out (78 hráčů) – 

17. místo Martin Toncar

Nominační RGP (315 hráčů) – 65. 

místo Jiří Otřísal

Malá RGP (189 hráčů) – 17. místo 

Zdeněk Dulínek

RGP Dvojice (142 dvojic) – 33. místo 

Zdeněk Dulínek a Martin Toncar

Malá RGP Dvojice (111 dvojic) – 17. 

místo Roland Čerňan a Petr Toman

Velké fi nále (32 týmů) – 17. místo

Malé fi nále (16 týmů) – 9. místo

Účast na tak velkém třídenním 

turnaji byla velice náročná, ale stála za 

to. Každý z nás si odvezl z Podkrkonoší 

mnoho zkušeností a zážitků. Úspěch, 

jaký jsme dokázali v ligovém poháru, 

nám možná ještě ani nedochází. 

Tento úspěch nás snad nakopne k 

lepším výkonům ve zbytku sezony a 

dokážeme se nejen zachránit v 1. lize ale 

snad i zabojujeme o pohárové příčky. 

Všem co nás podporují a drží nám 

palce z celého srdce děkujeme a rádi Vás 

uvidíme na domácích zápasech.

Martin Toncar

DC Hor Boj Elita
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Rok 1995

- úprava a rekultivace skládky „Bílé 

labuti“ a jejího okolí

- výměna pouličního osvětlení

- počátek prací na vodovodu

- v dubnu až +28 st.C

- účast našeho pěveckého sboru 

na vystoupení v novém kostele v 

Hustopečích

- dokončena obnova fasády na kostele

- úprava prostranství po bývalé kovárně 

na park – nyní na části stojí hasičská 

zbrojnice

Rok 1996

- chodník Písníkem

- obecní úřad přestěhován do stávající 

budovy

- byla zpracována odborná studie na 

technický stav stropní konstrukce 

kostela sv.Vavřince

- několik občanů z naší obce se 

zúčastnilo pouti do Říma

- telefonní dráty byly dány do země 

spolu s vedením kabelové televize

Rok 1997

- na hřišti vybudovaná terasa pro diváky 

a instalované záchytné sítě za brankami

- při stavění máje se ulomil vršek a mája 

musela být postavena znovu s novým 

vrškem (dle pamětníků se to stalo 

poprvé)

Rok 1998

-oslavy 700.výročí založení obce Horní 

Bojanovice (svěcení praporu, vydání 

knihy 

o Horních Bojanovicích). V letošním 

roce, tj. 2018, to bude již 720. výročí.

- postavení besídky na ostrůvku (v 

současné době již neexistuje ani besídka, 

ani ostrůvek)

Rok 1999

- betonovými panely zpevněna část 

polní cesty do Čaušperku

- postupná rekonstrukce hřbitova

- oprava fary

- pan Štěpán Horák dostal zlatou 

Jánského plaketu za 42 bezplatných 

odběru krve

Rok 2000

-nové tisíciletí bylo oslaveno 

ohňostrojem a společným přípitkem 

občanů u kulturního domu

- započata výstavba hasičské zbrojnice

- zpracován projekt na přístavbu 

kulturního domu – nynější vinotéka a 

patro v sále

- 60.výročí založení oddílu kopané – v 

mužstvu Staré gardy hrál i Bob Frídl

- již třetím rokem rybářské závody na 

ostrůvku

- na zdi fary odhalena pamětní deska 

páteru Františku Sátorovi, kterého v 

Horních

Bojanovicích navštěvoval pozdější 1. 

československý prezident Tomáš G. 

Masaryk

Ing. Marie Šlancarová

Z kroniky obce Horní Bojanovice

Barvínek i na letošní rok plánuje 

mnoho akcí pro naše děti a jejich rodiče 

a přátele. Přehled najdete ve společném 

kalendáři akcí na letošní rok. 

A nyní malé ohlednutí v podobě 

fotografi í za tím, co Barvínek v zimě 

uspořádal pro naše děti a jejich blízké 

– v prosinci chodil Mikuláš s čerty a 

andělem, v únoru pořádal ostatkový 

průvod dědinou a v březnu si mohli děti 

zatančit na dětském karnevalu.

Lenka Tesařová

Spolek Barvínek
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Vážení spoluobčané,

v současné době probíhá v médiích 

velká diskuze na téma, zda je správné, 

aby děti od 2 let navštěvovaly 

institucionální zařízení. Na jedné straně 

část odborníků tvrdí, že takto malým 

dětem hrozí odtržením od matky a 

umístěním v MŠ především psychické 

poškození do budoucna, na straně 

druhé se ozývají hlasy ve prospěch 

matek, které jsou nuceny nebo samy 

chtějí slučovat profesní a rodinný život, 

neboť je to jednak trend dnešní doby, 

ale také často nutnost v souvislosti se 

zajištěním rodiny. V neposlední řadě 

existují ženy, pro které je možnost 

institucionální péče o dítě záchranou 

v jejich tíživé situaci (problematika 

neúplných rodin, onemocnění v rodině 

či jiných komplikací, které mohou 

potkat každého z nás). I my bychom 

si představovali, aby místa v MŠ pro 

takto malé děti byla nenároková, 

aby maminky opravdu citlivě zvážily 

možnost nástupu svého dítěte v tomto 

věku do kolektivu ve školce. Za sebe 

Vám mohu slíbit, pokud bude volná 

kapacita a podmínky školky to umožní 

a zralost dítěte také, nic nebrání přijetí 

do běžného provozu školky. Uvidíme, 

co nám zákonodárci schválí.

V naší mateřské škole máme i letos 

takto malé děti zapsané, na počátku 

školního roku to byly opravdu hodně 

uplakané dny, kdy jsme se nejvíce 

soustředili na citlivou a pozvolnou 

adaptaci těchto drobečků. Opět jsme 

využili nabídky personální podpory 

z tzv.: „Šablon“, díky nimž jsme mohli 

přijmout proškolenou chůvu. Její náplní 

práce je především socializace dětí v 

kolektivu, rozvíjení sebeobslužných 

činností a být ku pomoci v jejich 

postupné adaptaci ve školce. Odloučení 

od maminek v některých dětech 

vyvolává někdy paniku a stres z toho, 

že si maminka pro ně nepřijde, že na 

ně nemá čas, apod…. Některé mají 

problém se stravováním, nejí to či ono a 

tak i těmto dětem se postupně předkládá 

nový pokrm k ochutnání, mají možnost 

výběru sníst to, co jim chutná. Věřte, 

že toto období adaptace je u každého 

dítěte různě dlouhé. Velkou odměnou 

je pro nás zjištění, že se dítko do školky 

těší, chutná mu, co teta v kuchyni uvaří, 

po obědě usne a odpoledne se mu 

nechce domů - ještě si moc nepohrálo. 

Pořídily jsme spoustu nových hraček a 

didaktických pomůcek pro tuto věkovou 

skupinu a moc nám dělá radost, když po 

čase vidíme, že naše důsledná a někdy 

psychicky náročná práce nese ovoce 

- děti si hračky berou samy, ví jak si s 

nimi hrát, baví je ta činnost a dokážou 

i po sobě uklidit, začínají se domlouvat 

mezi sebou ...Co více si přát? Jen nás 

někdy mrzí, že maminky opomenou, že 

jejich děti nejsou ve školce jediné, které 

vyžadují péči a pozornost. Vážíme si 

jejich starostlivosti, především v době, 

kdy jsou děti náchylné k nachlazení, 

mají rýmu a kašel, ale i tak se z některých 

rodin v kolektivu objeví nedoléčené 

děti, které ještě hodně kašlou a ,,prý“ 

mohou do školky. Chápu maminku, 

která chodí 

do práce, 

nemá 

hlídání 

babiček - 

tetiček, ale 

jak k tomu 

přijdou děti 

s oslabenou 

imunitou?  

A máme je 

ve školce! 

Jsme to pak 

my, kdo pak 

musí chtě-

nechtě tyto 

maminky 

oslovit a 

vysvětlit 

proč by si 

měly děti 

nechat na 

doléčení 

doma. 

Jsme tu pro 

všechny děti, 

chráníme 

zdraví 

všech dětí 

a také své. 

A také my, 

dospěláci 

ve školce, 

nejsme vůči 

bacilům 

zcela imunní, stane se, že školku otevře 

ráno paní učitelka, která se necítí dobře, 

po domluvě s kolegyněmi je provoz bez 

ní zajištěn.

Co nás čeká ještě do konce školního 

roku 2017/2018:

• přijede  divadélko ,,Úsměv“

• zájezd do divadla v Brně

• svátek maminek

• plavecký kurz  v Hustopečích

• školní výlet do Lednice za zbrojnoši  a 

princeznou 

• úplně na závěr se s našimi předškoláky 

přijede rozloučit pan Hruška se svým 

vytříbeným humorem a pohádkou.

Přeji Vám všem krásné dny, 

Marta Reiterová.

Mateřská škola
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Největším odrazem tisíciletých zvyků 

v naší době je 40ti denní půst. Tím 

se Bohu “dává” desátek našeho času, 

když mu z jednoho roku věnujeme 

jednu desetinu (od Popeleční středy do 

Zeleného čtvrtku) tím, že se k němu 

častěji obracíme v modlitbě a odříkáme 

si proto, abychom mohli více prospět 

bližním.

Dalším pozůstatkem lidových tradic 

je “pop-corn”. Druhou neděli v postní 

době se tradičně podávala “pražma” 

tedy pražený klas nedozrálého ječmene 

a první neděli po Popeleční středě zase 

“pučálka” což je dva dny nabobtnaný a 

naklíčený hrách, který se po opražení 

na sádle jedl naslano s pepřem.

Jarní úklid pochází od sazometné 

středy a souvisí s čištěním komína, 

ve kterém se netopilo. Ježíš totiž od 

poslední večeře nic nejedl, proto se 

v domech nevařilo a měl se zapálit 

nový oheň požehnaný na Bílou sobotu 

- předsváteční den se využíval pro 

generální úklid.

Od Zeleného čtvrtku se přestává 

zvonit kostelními zvony, protože naši 

předkové pomýšleli na Jidášovo zoufalé 

oběšení poté, co si uvědomil následky 

své zrady, a uvazovali na všechny volné 

provazy smyčku. A také “jidášky” se 

pekly v podobě stočeného provazu.

Ještě dnes se můžete (třeba v 

Mendlově muzeu v Brně) setkat s 

voskovými agnusky: medailemi s 

reliéfem beránka a svatých. I ty mají 

souvislost s Velikonocemi, protože 

se po Bílé sobotě slavnostně posvětil 

nový paškál a zbytek loňské nevyhořelé 

svíce se použil na odlití ozdob, aby se 

jako posvátný předmět neznevážil 

vyhozením.

V 19. století, kdy se snížil chov ovcí, 

se místo pečeného masa na Velikonoce 

rozšířil zvyk péct kynuté těsto ve formě 

(na připomenutí Krista jako nevinného 

obětního beránka).

Z Velikonoc pochází rovněž 

“amnestie”, protože císař na velikonoční 

neděli propouštěl vězně, protože i nás 

Kristus osvobodil od hříchu.

Sváteční koledování (typické i za 

dalších okolností) se zachovalo až 

dodnes, ale zmizela už jeho praktická 

nezbytnost: v den, kdy se nepracuje - se 

ani nejí - pokud člověk není obdarován. 

Pomlázka bývala na velikonoční 

pondělí jen před ranní mší (a studenou 

sprchou byli probuzeni ti, co zaspali 

druhý svátek). Hus ve své Postille a 

další autoři uvádějí smysl žíly, že na 

druhý svátek velikonoční (v pondělí) 

ženy mrskají své muže a na třetí svátek 

(v úterý) mrskají muži své manželky, 

aby šli zase do kostela, ke svatému 

přijímání a zdrželi se hřešení. Jak to 

dokládá i říkanka “pomni hody do 

provody, žeť sú svaté dni” ve smyslu 

“choď do kostela od Božího hodu 

velikonočního až do provodní neděle”. 

(Jistě jste slyšeli i vysvětlení, že se má 

symbolicky z mladého proutku přenést 

síla a svěžest na dívky, jenže toto 

novodobé vysvětlení hledá jen způsob 

pro odbourání křesťanských kořenů.) 

Kraslice = červené vejce dala také název 

červenému pondělí.

Při těchto svátcích také vznikl 

předchůdce “bowlingu”: koule ze 

slepených volských chlupů se koulela na 

řadu vajíček (a vyhrál, kdo jich nejvíce 

zasáhl) a provádělo se i koulení kraslic 

ve žlábku.

A úplně ten nejdůležitější dopad 

Velikonoc jsem si nechal na konec: je 

to pro nás neodmyslitelná “neděle”! 

Při šíření křesťanství před dvěma tisící 

lety došlo k základní změně času (do té 

doby měl pán každý den volno a otrok 

každý den práci): křesťané se od neděle 

Zmrtvýchvstání pravidelně scházeli 

týden co týden ke společné modlitbě, 

aby se radovali z Božího působení. A 

tak vznikl svátek v neděli. 

Všechny tyto lidové zvyky nám 

ukazují, že naši předkové promýšleli 

své jednání. Když něco dělali, mělo to 

svůj důvod (a nejčastěji v souvislosti s 

životem a učením Ježíše Krista).

kněz Marek Slatinský

Velikonoční 

bohoslužby v Horních 

Bojanovicích:
ZELENÝ ČTVRTEK V 18:30

VELKÝ PÁTEK 17:00

BÍLÁ SOBOTA 19:30

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 8:00

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 8:00

Přínos lidových tradic
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych zde krátce reagovala 

na příspěvek naší občanky zveřejněný 

ve vánočním zpravodaji naší obce. V 

první řadě bych se ráda připojila k 

přání této občanky a také bych ráda 

byla zařazena mezi odběratele „beletrie 

zadarmo“, jak je tam zmiňováno. Za 

druhé bych neodsuzovala lidi, kteří 

píší komentáře pod článek MF Dnes na 

internetu, protože někteří je zase dávají 

na obecní facebook. Každý má právo 

svůj názor vyjádřit.

A jako další bych zde ráda občanům 

objasnila celou záležitost tzv. 

„chodníku“. Na jaře 2017 jsme se na 

poradě zastupitelů dohodli, že uděláme 

prodloužení kabelové televize na Nové 

ulici. Prodloužení se mělo udělat od č.p. 

235, kde je skříňka pro kabelovou televizi 

a zároveň u toho udělat nový chodník 

u č.p. 236 a č.p. 233. Současně se měl 

vybudovat i nový chodník před novými 

domy, na který byla udělána projektová 

dokumentace a který byl povolen 

odborem dopravy města Hustopeče. 

Na chodník před domy č.p. 235, 236 a 

233 žádný projekt, ale vyhotoven nebyl, 

takže došlo např. k porušení vodovodní 

přípojky k domu č.p.233, na jejíž 

existenci manželé Šlancarovi ústně i 

písemně upozorňovali, jak obecní úřad, 

tak stavební fi rmu. Tyto chodníky dělala 

fi rma H a S t, spol. s r.o. a dozorem za 

obec byl starosta obce a ten je také 5. 9. 

2017 převzal. 

Od července 2017 se dohaduji s 

ostatními zastupiteli o tom, že je tento 

chodník špatně udělaný, že se po něm 

nedá chodit, že je to vlnolam, a že to 

takto nemůže zůstat! V srpnu jsme 

měli se zastupiteli 2x schůzku přímo na 

místě samém, ale stejně jsme to nijak 

nevyřešili, pouze mně i vlastníkům 

pozemků bylo přislíbeno písemné 

vyjádření, zda se jedná o chodník, 

či nájezdy k domům a přiléhající 

zpevněnou plochu. Stále trvám na tom, 

že to takto nemůže být a že je potřeba to 

opravit anebo celé zrušit a stejný názor 

mají i někteří majitelé pozemků, na 

kterých tento chodník leží. Jelikož ani v 

dalších týdnech nebyl ze strany vedení 

obce zájem o vyřešení této situace, 

podala jsem v říjnu 2017 podnět na 

Městský úřad Hustopeče na odbor 

dopravy a ti tuto záležitost až dosud 

šetří v rámci stavebního dozoru. 3. 11. 

2017 jsem zaslala Otevřený dopis všem 

zastupitelům obce k záležitosti nově 

zbudovaných tzv. zpevněných ploch, 

jak byl nový tzv. chodník, na zmíněném 

srpnovém jednání nazván. Protože ale 

žádné smysluplné řešení ani nadále 

nebylo navrženo, přistoupila jsem 14. 

11. 2017 k tomu, co jsem zastupitelům 

psala ve svém otevřeném dopisu, tedy 

k zaslání námětu na článek do Nového 

života a Mladé fronty Dnes. Do televize 

ani do Blesku jsem žádné informace 

nepodávala!!!

Celá situace není pořád vyřešena. Tzv. 

„chodník“ či zpevněná plocha i nadále 

stojí na soukromých pozemcích občanů 

bez povolení i bez kolaudace a v případě 

nějaké újmy na zdraví na tomto úseku 

budou za vzniklou škodu odpovídat 

majitelé pozemků a ne obec. Navíc se 

celá tato stavba hradila z nákladů obce, 

takže tady došlo k nehospodárnému 

utrácení obecních prostředků.

Děkuji za pozornost

Bohdana Kaňová, 

zastupitelka obce Horní Bojanovice, 

předseda fi nančního výboru obce

Vyjádření 

zastupitelů k článku 

zastupitelky obce
O tom, že na danou část se nevyřizovalo 

stavební povolení zastupitelé věděli a 

s tímto se dílo provádělo. Dohodnuté 

bylo, že se dotčené pozemky po 

dokončení zaměří a přesnou výměru 

obec odkoupí. Co se týče sklonu 

nájezdů ve spodní části, tak pokud by 

mělo dojít ke snížení úhlu, musely by 

se nájezdy až k domům předělat, což 

obcí bylo navrženo na náklady obce, 

ale tato varianta nebyla akceptována ze 

strany majitelů pozemků. V jednání je 

vybudování chodníku na protější straně 

komunikace, čímž bychom se vyhnuli 

sklonu nájezdů. V této věci jiné řešení 

není.
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K O N K U R S
Starosta obce ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve  znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky 

 

Mateřská škola, Horní Bojanovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifi kace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

    pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) znalost školské problematiky a předpisů,

3) organizační a řídící schopnosti,

K přihlášce přiložte:

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, 

     případně doklady o dalším vzdělání/ maturitní vysvědčení),

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení

     zaměstnavatelů atd.), 

3) strukturovaný profesní životopis, 

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran,

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

6) originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců),

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 8. 2018

Obálku označte slovy: „Konkurs-neotvírat“.

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 13. 4. 2018  na adresu: Obec Horní Bojanovice, Horní Bojanovice 96, 963 01
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25. 3. 2018 

VELIKONOČNÍ 

TVOŘENÍ 

– pořádá Barvínek

30. 4. 2018 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
- od 14 00 fotbalové 

hřiště, pořádá Barvínek

19. 5. 2018

BABSKÉ HODY 

- kulturní dům

26. 5. 2018

ZÁJEZD DO 

ZOO LEŠNÁ

 - pořádá Barvínek 

26. 5. 2018

DEN SENIORŮ 
- od 16 00 v kulturním 

domě. K tanci a poslechu 

hraje DH Horenka 

2. 6. 2018

DEN DĚTÍ 
- fotbalové hřiště, 

pořádá Barvínek

30. 6. 2018

VÝROČÍ 720 LET OBCE

 - od 15.00 - sportovní areál. 

Pořádá obecní úřad H. B. 

s místními spolky. Bohatý 

kulturní program: D.H. 

Hornobojani cimbálová 

muzika, program pro děti, 

občerstvení, večerní zábava

11. 8. - 12. 8. 2018

TRADIČNÍ 

KROJOVANÉ HODY

8. 9. 2018 

HORNOBOJANOVSKÉ 

VINOBRANÍ

27. 10. 2018 

HARMONIKY 
- v kulturním domě 

Program akcí na rok 2018


