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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
1/20171/2017

HORNOBOJANOVSKÝHORNOBOJANOVSKÝ
ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Po dlouhých letech nám zima uká-

zala svoji sílu chladným počasím, kte-

rého bylo zapotřebí hlavně v přírodě k 

zahubení nežádoucích škůdců. Letošní 

zima nejednoho z nás potrápila nemo-

cemi, které se opakovaně vracely a ne-

chtěly odejít. Zde chci také poděkovat 

panu Josefu Rousovi a fi rmě Adok, za 

pomoc při odklízení sněhové nadílky a 

také našim občanům. Sněhová nadílka 

nás většinou zastihla v ranních hodi-

nách, k poledni sníh roztál a k večeru 

a do ranních hodin se tvořila ledovka. 

Údržba obecních komunikací je v tom-

to ročním období opravdu náročná a 

jsem rád, že se dařilo obec udržovat ve 

slušném stavu a že se nikomu na našich 

komunikacích nic vážného nestalo.

Ano, jaro je tady. Rána jsou ještě 

chladná, ale postupné oteplení přes den 

je velmi příjemné. Sluníčko vykuku-

je a nabíjí nás tak potřebnou pozitivní 

energií, které nám ubraly tmavé zimní 

dny. Přicházející velikonoční období je 

spojené s probouzením přírody a také 

se sázením tradičních plodin na polích. 

Velikonoce, krásný svátek jara, ale také 

tradice, které k tomuto svátku patří jako 

malování vajíček, pletení pomlázky a 

sváteční výzdoba. Srdečně Vás zvu na 

tématickou akci spolku Barvínek - na 

Velikonoční dílničku, která se uskuteč-

ní 8. dubna 2017 od 17 00 hodin v bu-
dově bývalé školy. Zde se můžete na-

učit malování vajíček tradiční metodou 

voskem a pletení velikonoční pomlázky. 

Všem občanům přeji prosluněné ve-

likonoční svátky a celé jaro.

Jiří Šlancar, starosta obce

Co nás čeká v letošním roce 2017
Obnova hřbitovní zdi

Předmětem obnovy hřbitovní zdi je 

kompletní rekonstrukce oplocení hřbi-

tova a to  od márnice po konec plotu 

příjezdu hlavní bránou. Předmětem 

obnovy je kompletní rozebrání oploce-

ní, kde bude proveden nový betonový 

základ a na něj budou vystavěny pilíře 

z  pálené cihle a drátěné plotové dílce 

budou nahrazeny motivem stejného 

provedení jako je brána s  vedlejšími 

plotovými dílci. K fi nancování této akce 

obec požádala o podporu Ministerstvo 

zemědělství v  rámci dotačního titulu. 

Celkové předpokládané náklady na tuto 

akci jsou počítány na 795 000,-Kč, kde 

dotace by měla činit 495 000,-Kč a obec 

by hradila 300 000,- Kč jako spoluúčast. 

Započetí této akce je plánováno na sr-

pen 2017 v  závislosti na poskytnuté 

dotaci.

Vybudování společenských pro-
stor v přízemí budovy školy 

V  poledním čísle zpravodaje jsme 

Vás informovali o postupu prací v těch-

to prostorách, kdy byla provedena nová 

elektroinstalace, provedlo se vymalová-

ní a byly položeny a opraveny podlahy. 

Dále následuje montáž kuchyňky a vy-

bavení nábytkem. Otevření těchto pro-

stor plánujeme v jarním období.

Nové sociální zaříze-
ní v kulturním domě

V  současné době je stav této akce 

v této fázi: byly vybourány staré betono-

vé podlahy, bylo provedeno odkanalizo-

vání, betonáž nových podlah, vyzdění 

příček, vodoinstalace, elektroinstalace 

se sanitou a odvětrání

Byly provedeny tyto hrubé práce, 

které byly z  většiny provedeny SOU 

Hustopeče.

Dále bude provedena pokládka ob-

kladů a dlažeb a montáž vybavení soci-

álního zařízení. Předpokládané dokon-

čení je srpen 2017. 

Oprava střechy kulturního domu
V  loňském roce jsme měly v  plánu 

opravit střechu kulturního domu a to 

za pomoci fi nanční podpory dotačního 

programu JMK. Tato dotace nám nebyla 

poskytnuta, a proto jsme akci nerealizo-

vali. Protože stav krytiny střechy kultur-

ního domu je opravdu špatný, vyčlenili 

jsme tyto fi nance v rozpočtu  obce. Tato 

oprava byla spočítána na 

250  000,-Kč a oprava je plánována 

do konce srpna 2017. 

Oprava ulice Pekanda
Určitě je všem znám stav místní ko-

munikace na ulici Pekanda. Denně zde 

projede hromada vozidel hlavně do 

Mateřské školy a stav je opravdu žalost-

ný. Doposud jsme se tuto komunikaci 

snažili opravovat v  rámci našich mož-

ností, ale zásah si tato komunikace vy-

žaduje větší. Protože obec má na z mi-

nulých let ušetřené fi nanční prostředky, 

rozhodli jsme se tuto komunikaci opra-

vit a to i s kanalizací, aby se nemuselo 

do budoucna novou komunikaci ničit 

a bude ulice opravená kompletně. Na 

opravu komunikace jsme požádali o fi -

nanční dotaci z Ministerstva pro míst-

ní rozvoj. Předpokládané náklady na 

opravu ulice Pekanda jsou počítány na 

3,5mil. Kč. Pokud bude obci schválená 

dotace, práce by měly začít koncem srp-

na tohoto roku. 

Další plánované opravy a 
stavbičky v naší obci

-oprava povrchu komunikace ulice 

Nová

-osazení obrubníků na ulici Nová 

k novostavbám

-veřejné osvětlení novostavby ulice 

Nová

-zajištění projektu architektonického 

řešení ozelenění obecních pozemků 

pod hřištěm a v areálu zahrady

-oprava Kierovy hrobky

-opravy propadených chodníků a ob-

rubníků kolem komunikací

-nové místo na kontejnery na odpad na 

ulici Vrchní konec 
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V letošním roce 2017 se konala dvě 

veřejná zasedání zastupitelstva obce ve 

dvou termínech - 31. 1. a 28. 2. Hlavním 

programem těchto zasedání byl rozpo-

čet obce, podněty občanů a náležitosti 

k budování v naší obci.

Výpis usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva obce H. Bojanovice 

č. 1/2017, ze dne 31. 1. 2017
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

schvaluje:

- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřo-

vatele zápisu Štolla Jaroslava a Kopčíka 

Františka, návrhovou komisi Lízala 

Michala a Procházkovou Zuzanu

- program jednání

- zápis ze zasedání ze dne 15. 12. 2016 

v původním znění

- nového člena kontrolního výboru 

Lenku Tesařovou, Horní Bojanovice 

225, 69301

- dodatek č. 8. ke smlouvě o nájmu ze 

dne 19.6.2009 na pronájem obecních 

prostor s paní Pavlou Vlachovou, Horní 

Bojanovice č. p. 55, 693 01 k provozová-

ní manikúry a pedikúry o prodloužení 

nájmu do 31. 12. 2017 

- záměr na prodej části obecního po-

zemku p. č. 1570/139 v  k. ú. Horní 

Bojanovice a pověřují žadatele k vypra-

cování geometrického plánu.

- záměr na prodej částí obecních pozem-

ků p. č. 1570/139 a p. č. 1570/140 v k. ú. 

Horní Bojanovice a pověřuje žadatele 

k vypracování geometrického plánu.

- záměr na prodej obecního pozem-

ku p.č.st.370 a částí obecních pozem-

ků p.č. 986/2 a p. č. 986/1 v k. ú. Horní 

Bojanovice a pověřuje žadatele k vypra-

cování geometrického plánu.

- záměr na prodej částí obecního po-

zemku p.č. 3761 v k.ú. Horní Bojanovice 

a pověřuje žadatele k vypracování geo-

metrického plánu.

- rozpočtové opatření č. 10/2016

- dle §6 odst.6 písm. b) stavebního zá-

kona pořízení Změny č. 1 ÚP Horní 

Bojanovice podle §6 odst. 1 písm. c) od-

borem regionálního rozvoje Dukelské 

nám. 2/2, 693 17 Hustopeče. 

- záměr na směnu pozemku p. č. 3421/4 

o výměře 11 755m2 v  k. ú. Horní 

Bojanovice ve vlastnictví obce Horní 

Bojanovice.

- od 1. 2. 2017 odměny neuvolněným 

zastupitelům obce ve výši: místostaros-

ta: 8325,- Kč, předsedové výborů 976,- 

Kč a členové zastupitelstva 311,-Kč.

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

pověřuje: 

- pana starostu k podpisu dodatku č. 8. 

ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 

na pronájem obecních prostor s paní 

Pavlou Vlachovou, Horní Bojanovice č. 

p. 55, 693 01 k provozování manikúry a 

pedikúry o prodloužení nájmu do 31. 

12. 2017 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

bere na vědomí:

- zprávu o činnosti fi nančního výboru 

za uplynulé období

- žádost paní Katky Robošové, Horní 

Bojanovice 221, 693 01, na pronájem 

obecních prostor k provozování kadeř-

nické živnosti.

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

souhlasí:

- s  udělením souhlasu obce Horní 

Bojanovice majitele budovy č. p. 96, 

jako sídlo spolku Dechová hudba 

Hornobojani,  pro zápis spolku do 

Spolkového rejstříku ČR.

Výpis usnesení ze zasedání 
Zastupitelstva obce H. Bojanovice 

č.2/2017, ze dne 28. 2. 2017
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

schvaluje:

- zapisovatele Háčkovou Irenu, ověřo-

vatele zápisu Štolla Jaroslava, Kachyňu 

Ladislava a návrhovou komisi Kaňovou 

Bohdanu a Lízala Michala 

- program jednání

- od 1.3.2017 vyplácení odměny neuvol-

něnému zastupiteli obce Štollové Ivaně 

ve výši 311,- Kč měsíčně

- návrh na vyřazení majetku dle fyzické 

inventury ze dne 7.-8.1.2017 v hodnotě 

55.509,60 Kč

- poskytnutí fi nančního daru pro tyto 

organizace:

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. míst-

ní organizace Hustopeče 5.000,- Kč

Svaz tělesně postižených v  ČR, místní 

organizace Bořetice 2.000,- Kč

Diakonie ČCE – středisko Betlém cír-

kevní organizace Klobouky u Brna 

5.000,- Kč

DC Hor Boj Elita – šipkový klub (vyba-

vení hracích prostor) 5.000,- Kč

Domovinka Němčičky o.p.s. (nákup vy-

bavení pro klienty) 5.000,- Kč

-poskytnutí neinvestiční dotace těmto 

organizacím: 
Základní organizace ČZS (údržba 

hmotného majetku) 10.000,- Kč

Rybářský spolek Hor.Boj. (nákup ryb) 

10.000,- Kč

TJ Sokol Horní Bojanovice (údržba a 

provoz hřiště) 30.000,- Kč

Spolek Barvínek, z.s. (zájezd do ZOO) 

10.000,- Kč

- rozpočet na rok 2017 dle oddílů para-

grafů s příjmy včetně fi nancování ve výši 

12.009.500,- Kč, výdaji včetně fi nanco-

vání ve výši 12.009.500,- Kč a pověřuje 

pana starostu k provádění rozpočtového 

opatření v hodnotě 500.000,- Kč v příj-

mech i výdajích s tím, že toto rozpočtové 

opatření bude schváleno na nejbližším 

veřejném zasedání. 

- střednědobý rozpočtový výhled na 

roky 2018-2022

- účetní uzávěrku MŠ horní Bojanovice 

za rok 2016 a převedení výsledku hos-

podaření ve výši 2.025,01 Kč do rezerv-

ního fondu. 

- obnovení původní polní cesty na po-

zemku p.č. 3668/2 od zástavby obce 

po pozemek p.č.3537/154 v  k.ú. Horní 

Bojanovice.

- nového člena kontrolního výboru paní 

Ivanu Štollovou

- fi rmu Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 

3223/83, 609 02 Břeclav jako dodava-

tele projekční činnosti na dílo „Horní 

Bojanovice - oddílná kanalizace (splaš-

ková, dešťová) ulice Pekanda“ za cenu 

213 000,- Kč s DPH.

- smlouvu o dílo č. 127/17 s fi rmou 

Modrý Projekt s.r.o., Slovácká 3223/83, 

609 02 Břeclav na dodávku projekční 

činnosti na dílo ,,Horní Bojanovice - 

oddílná kanalizace (splašková, dešťová) 

ulice Pekanda“ za cenu 213.000,- Kč 

vč DPH.

- vydání souhlasu s  uspořádáním akce 

XIII. AGROTEC PETRONAS RALLYE 

HUSTOPEČE 2017 ve dnech 15.-17. 6. 

2017 a zapůjčení obecních komunikací. 

- výměnu starých dřevin na ulici Mokrý 

řádek za mladou výsadbu ovocných 

stromů

- aktualizované znění obecně závazné 

vyhlášky obce H.B. č.5/2017 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

C O  J E  P R O J E D N Á V Á N O  Z A S T U P I T E L Y  N A Š Í  O B C E
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Výše místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017

Sazba poplatku činí 500,- Kč.
Od poplatku jsou osvobozeny děti, které v příslušném 

kalendářním roce, za který se poplatek platí, 

nedovrší 5 let věku. 

Úleva se poskytuje fyzickým osobám, které dosáhly 

v příslušném kalendářním roce, za který se poplatek 

platí 70 let a více, ve výši 200,- Kč.

Vážení občané, i letos si dovolí-

me Vám připomenout, abyste dbali na 

uklízení psích výkalů po svých miláč-

cích. Není snad místa, kde by se něco 

takového nenašlo. Ať jdete do parku 

za kulturní dům, v předzahrádkách, 

na zelených plochách kolem cesty od 

koupaliště k rybníku, na zelených plo-

chách kolem rybníku na hrázi, kde ry-

báři sedají, nebo ve sportovním areálu 

kolem koupaliště. Ano, tyto veřejné 

prostory by měly být čisté a pro všech-

ny. Někteří z nás se k této věci staví se 

slovy „není tam odpadkový koš se sáč-

ky, tak co mám dělat“. Toto ale není po-

vinnost obce, Vás pejskaře, vybavovat 

sáčky. Není přece žádný problém si ně-

jaký ten sáček vložit do kapsy a dle po-

třeby užít. Bohužel někteří z nás se štítí 

po svém pejskovi uklidit a je jednodušší 

od psí potřeby utéct. Však nějak to do-

padne, no ne? V tomto případě si nechte 

své psí miláčky doma a nevoďte je ven, 

když se o ně nedovedete postarat. To, že 

obec  naistalovala po obci pár nosičů se 

sáčky Vás mělo nabádat k tomu, že tato 

povinnost ze strany majitele psa tu je 

a odpovídá si za něj.  Z mnoha úst na-

šich občanů slyšíme, že je nutno s tímto 

něco dělat, že už je to neúnosné.  Co 

bude tedy dostatečný nástroj k tomu, 

aby se toto nedělo?   Vysoké pokuty? 

Nařízení? Obecní úřad se snaží každou 

věc řešit lidským přístupem. Nenuťte 

nás dělat nepopulární kroky, o které ni-

kdo nestojí a všímejte si okolí a řádně se 

o něj starejte a hlavně se nebojte druhé 

oslovit. Děkujeme 

Obecní úřad H.B.

ZNEČIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

využívání odstraňování komunálních 

odpadů a nakládání se stavebním odpa-

dem na území obce Horní Bojanovice 

s platností od 16.3.2017

- pořízení knihy o obci Horní Bojanovice 

v nákladu 350 ks za cenu celkového díla 

150.000,- Kč vč. DPH 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

pověřuje: 

- pana starostu k  podpisu darovacích 

smluv se

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. míst-

ní organizace Hustopeče 5.000,- Kč

Svaz tělesně postižených v  ČR, místní 

organizace Bořetice 2.000,- Kč

Diakonie ČCE – středisko Betlém cír-

kevní organizace Klobouky u Brna 

5.000,- Kč

DC Hor Boj Elita – šipkový klub (vyba-

vení hracích prostor 5.000,- Kč

Domovinka Němčičky o.p.s. (nákup vy-

bavení pro klienty 5.000,- Kč

- pana starostu k  podpisu smluv o po-

skytnutí dotací se 
Základní organizace ČZS (údržba 

hmotného majetku) 10.000,- Kč

Rybářský spolek Hor.Boj. (nákup ryb) 

10.000,- Kč

TJ Sokol Horní Bojanovice (údržba a 

provoz hřiště) 30.000,- Kč

Spolek Barvínek, z.s. (zájezd do ZOO) 

10.000,- Kč

- starostu obce k podpisu smlouvy o dílo 
č. 127/17 s fi rmou Modrý Projekt s.r.o., 

Slovácká 3223/83, 609 02 Břeclav na do-

dávku projekční činnosti na dílo „Horní 

Bojanovice - oddílná kanalizace (splaš-

ková, dešťová) ulice Pekanda“ za cenu 

213.000,- Kč vč DPH.

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

bere na vědomí:

- inventarizační zprávu o průběhu a vý-

sledku inventarizace obecního majetku 

provedené ke dni 31. 12. 2016

- zprávu energetické náročnosti pronají-

maných prostor k podnikání manikúra, 

pedikúra

- informace ohledně zrušení výdejního 

místa České Pošty od 1. 7. 2017 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

zamítá:

- žádost společnosti Biliculum z.ú., 

Růžová 564/1, 692 01 Mikulov o poskyt-

nutí daru ve výši 10.000,-Kč
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VÝSTAVA VÍN HORNÍ BOJANOVICE 2017
Tradičně ZO ČZS H. Bojanovice po-

řádá v březnu svou první akci - výsta-

vu vín, která se letos konala 18. března 

2017 a samotné hodnocení proběhlo v 

předstihu 12. 3.

Výstava se těší velké oblibě, důka-

zem toho bylo 250 návštěvníků, kteří 

mohli okusit z téměř 380 vzorků vín ne-

jen z blízkého, ale i vzdálenějšího okolí. 

Přijeli zájemci o košt i ze vzdálených 

míst jako Ostrava či Liberec. 

Výstava je nejen o koštování vín, 

ale je zároveň i příležitostí příjemné-

ho posezení s přáteli či povykládání si 

se sousedy. K tomu všemu nám velmi 

krásně hrála cimbálová muzika Lašár z 

Velkých Pavlovic. Také výborné občers-

tvení bylo zajištěno díky panu Lošákovi.

Výstava vín byla vyhodnocena 

následovně:

Šampion výstavy vín - Sauvignon 

roč. 2016 - Vinařství Omasta, 

Boleradice.

Šampion červených vín a záro-
veň ocenění nejlepší Svatovavřinecké 
v Horních Bojanovicích - 

Svatovavřinecké roč. 2016 - Krejčí 

Bedřich, Horní Bojanovice.

Nejlepší kolekce vín - Vinařství 

Omasta, Boleradice - NG, RŠ, SG, Hib.

Závěrem chceme poděkovat za pří-

zeň, podporu a popřát všem krásné ve-

likonoční svátky.

Hana Šalášková

I celý soubor velikonočních slav-

ností lze vysvětlit jednoduše: refl exí 

Ježíšova života a jeho vrcholné oběti. 

Ježíš Kristus vstal z mrtvých v noci na 

neděli po prvním jarním úplňku a z 

toho vzniklo dvojí slavení (Velikonoce 

slavené každý rok na jiné datum v zá-

vislosti na jarním úplňku jako výročí + 

neděle prožívané pravidelně jako oslavy 

vzkříšení právě ten den).

Tyto největší křesťanské svátky si za-

sloužily svoji přípravu a proto se před 

Velikonocemi vytvořila postní doba. 

Pro půst byla zvolena stejná délka jako 

se postil Ježíš na poušti, tedy 40 dnů. 

Největší půst byl solidárně s Ježíšem na 

Velký pátek a kvůli tomu, že se nevaři-

lo, předchází velikonočnímu třídení tzv. 

sazometná středa, kdy se čistily komíny.

Když se po své zradě na Zelený čtvr-

tek šel zoufalý Jidáš oběsit, uvazovala 

se v tento den smyčka na lana a nahra-

zovalo se zvonění zavázaných zvonů 

klepáním.

I když dalších tradic je celá řada, pře-

ce mají jediný smysl: svůj život připojit 

k Ježíšovu životu, přizpůsobit ho jemu. 

Jestli má každý ze zvyků svůj smysl, ne-

měli bychom je ani nepromyšleně od-

mítat, ani slepě opakovat. 

Možnost prožít Velikonoce s Ježíšem 

bude: 

- ve středu 5. dubna od 17:00 příležitost 

ke svátosti smířeni

- na Zelený čtvrtek 13. dubna mše na 

památku Poslední večeře v 18:30

- na Velký pátek 14. dubna obřady na 

památku umučení Páně v 17:00
- na Bílou sobotu 15. dubna ve 19:30 

začne Velikonoční vigílie

- na Velikonoční neděli a pondělí 16. a 
17. dubna bude mše v 8:00.

Dále bych vás rád pozval v neděli 23. 
dubna od 15:00 do Velkých Pavlovic 

na slavnostní otevření opravené fary a 

hřiště.

kněz Marek Slatinský

Velikonoce pro každého
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Vážení a milí příznivci dechové hud-

by Hornobojani,

není to tak dávno, co jsme se bořili 

ve sněhových závějích, a rok 2017 se již 

blíží do své druhé čtvrtiny. Ta již bude 

ve znamení jara a prodlužujících se dnů 

zalitých sluncem. I v zimních měsících 

byli Hornobojani aktivně činní, i když 

ne tolik, jako v roce loňském. V lednu 

jsme si zahráli na hasičském plese v 

Křepicích, v únoru pak na Fašanku v 

Poštorné. 

Po delší odmlce si zahrajeme na 

velikonoční zábavě v Lanžhotě, o ve-

likonoční neděli 16. 4. 2017. Pak se již 

rozjede v  plném proudu hodová sezó-

na, kterou zahájí hody v Hlohovci 20. 5. 

2017. 

V Horních Bojanovicích se pak letos 

představíme v kulturním domě v sobo-

tu 3. 6. 2017 na již tradičním setkání 

seniorů. 

Naše příznivce rádi přivítáme na ho-

dových zábavách v různých obcích po 

celém kraji. Bližší informace o všech ak-

cích získáte na našich webových strán-

kách a facebooku. 

Vážení a milí přátelé, přeji vám 

krásné prožití svátků jara, opět mnoho 

zdraví a štěstí a těším se na brzké shle-

dání s vámi.

Jiří Friedberg, kapelník

KNIHA O OBCI
Vážení občané, naše obec se roz-

hodla pořídit nové vydání knihy o obci 

Horní Bojanovice, která by mapovala 

dění v obci, zvyky, kulturu, spolky, pro-

měnu obce s ohledem na stavby v čase a 

další zajímavosti, které by našim násle-

dovníkům, ale i nám připomínala, jak 

se v naší obci žilo a žije. 

K  tvorbě této knihy je zapotřebí 

sesbírat co nejvíce informací a na začá-

tek hlavně fotografi í, ze kterých se bude 

vycházet. Tímto Vás žádáme o pomoc 

při tvorbě této knihy a to tím, že nám 

zapůjčíte pouze na okopírování Vaše 

fotografi e. Budeme Vám za toto velmi 

vděčni a tím se stanete samotnými tvůr-

ci knihy. Protože tvorba této knihy za-

bere nemálo času, stanovili jsme si ter-

mín k dokončení konec roku 2017, jako 

symbolický vánoční dárek.

Děkujeme za pomoc a těšíme se na 

vaše fotografi e, kterých není nikdy dost.

Obec Horní Bojanovice

Oznamujeme všem občanům, že 

Státní pozemkový úřad zahájil řízení o 

komplexních pozemkových úpravách 

v katastrálním území Horní Bojanovice 

o které naše obec požádala. Předmětem 

těchto úprav bude mimo jiné i narovná-

ní pozemků vzhledem k užívaným kul-

turám, scelování pozemků, narovnání 

vlastnických vztahů s ohledem na spo-

lečná zařízení jako jsou komunikace a 

pozemků pod nimi a další. Tímto vyzý-

váme všechny občany o součinnost při 

těchto úpravách a žádáme, aby sledovali  

veřejné vývěsky naší obce a hlášené in-

formace. K bližším informacím se mů-

žete obrátit na obecní úřad H.B.

OÚ Horní Bojanovice

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Bojanovice

SÍTĚ – ŽALUZIEOKNA – DVEŘE

tel.: 724 059 111
www.v-group.cz

akční  nízké ceny 

Jiří Vlček

od roku 2003

DH HORNOBOJANIDH HORNOBOJANI
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Během podzimu jsme provedli re-

konstrukci kabiny hostů, kde jsme pro-

vedli novou výmalbu a pořídili do ní 

nové lavičky a věšáky. Z důvodu bez-

pečnosti a nevyhovujícím podmínkám 

byla udělána nová základová deska, na 

kterou byla přemístěna nádrž na závla-

hu hřiště. Na začátku roku jsme uspo-

řádali turnaj ve stolním tenise, kterého 

se zúčastnilo 20 hráčů. Vítězem se stal 

Marousek Tomáš, na druhém místě se 

umístil Sedláček David a třetí místo ob-

sadil Fanta Richard. Valná hromada se 

konala 5. února, kde se projednala čin-

nost Sokolu za loňský rok a naplánovali 

se akce na letošní rok. Ostatky se usku-

tečnili 25. února ve stylu Helloowen, 

kde nám zahrála kapela WindBand a DJ 

Vlastík.

Mladší přípravka
Do nového soutěžního ročníku jsme 

byli zařazeni do skupiny ml. přípravky 

sk. D, které pořádá OFS Břeclav. Našimi 

soupeři byli Ivaň, Bořetice, Hrušky, 

Šitbořice, V. Bílovice a Šakvice. V této 

kategorii se nehraje na body a ani nese-

stavuje pořadí. Hraje se proto, aby hráči 

získali herní praxi a užili si "opravdo-

vého fotbalu". V měsíci březnu jsme 

začali s jarní přípravou na místním hři-

šti. První zápas odehrajeme 16. dubna 

v 10:00 hod. doma proti V. Bílovicím. 

Všichni jste srdečně zváni.

16.4.2017 

H. Bojanovice - V. Bílovice 10:00 

23.4.2017

Ivaň - H. Bojanovice 9:45

29.4.2017

H. Bojanovice - Bořetice 10:00

7.5.2017 volno

13.5.2017

Hrušky - H. Bojanovice 14:00

21.5.2017

H. Bojanovice - Šitbořice 10:00

28.5.2017

Šakvice - H. Bojanovice 10:00

Muži
Muži byli zařazeni do IV. třídy sk. C 

pod záštitou OFS Břeclav. U mužů nám 

nastal velký problém už přes soutěží, 

jelikož přihlásili Hustopeče B mužstvo, 

kam se vrátilo 6 hráčů, kteří za nás na-

stupovali. Jeden hráč se vrátil zpět do 

Staroviček. Kvůli nízkému počtu hráčů 

jsme museli sehnat hráče. Podařilo se 

nám doplnit mužstvo hráči z V. Pavlovic. 

Soutěž jsme zahájili jasnou domácí vý-

hrou 5:2 nad Šitbořicemi B. Bohužel 

to bylo naše jediné vítězství v soutěži. 

Dále jsme uhráli 3 remízy. Dvě remí-

zy na domácím hřišti proti Křepicím a 

Nosislavi byly zbytečné. I prohře doma 

z V. Němčicemi se dalo zabránit.  Proto 

jsme skončili na 11. místě se 6 body a 

při skóre 12:28. Zimní přípravu jsme 

zahájili v únoru. Sehráli jsme přátelské 

utkání na umělé trávě v Lednici, kde 

byl soupeř z Rakouska. Začátkem břez-

na jsme sehráli další přátelské utkání 

na umělé trávě v Mikulově. Soupeřem 

bylo další mužstvo z Rakouska. Díky 

dobrému počasí se zahájila příprava na 

místním hřišti. 2. dubna jsme sehrá-

li přípravné utkání s Podivínem. Jarní 

část soutěže začínáme v sobotu 8. dubna 

ve V. Pavlovicích. První domácí zápas 

bude 16. dubna, kdy se v derby utkáme 

s Kurdějovem. Přijďte nás povzbudit. 

8.4.2017

V. Pavlovice - H. Bojanovice 15:30

16.4.2017

H. Bojanovice - Kurdějov 16:00

23.4.2017

Šitbořice - H. Bojanovice 16:00

30.4.2017 volno

7.5.2017

Hustopeče - H. Bojanovice 16:30

14.5.2017

H. Bojanovice - Starovice 16:30

21.5.2017

V. Němčice - H. Bojanovice 10:30

27.5.2017 volno

4.6.2017

H. Bojanovice -Diváky 16:30

11.6.2017

Křepice - H. Bojanovice 16:30

17.6.2017

H. Bojanovice - Brumovice 16:30

Josef Hoštický

Sokol Horní Bojanovice z.s.

9. 2. 2017 proběhlo na obecním úřa-

dě jednání se zástupci České pošty, kteří 

nám sdělili ukončení stanoviště doručo-

vatele v naší obci k  30.6. 2017. Nadále 

bude v obci zajištěno doručování všech 

druhů poštovních zásilek (listovní, pe-

něžní, balíkové …) do všech odevzda-

cích míst prostřednictvím motorizova-

ných doručovatelů z dodejny Hustopeče 

u Brna. Tito doručovatelé současně za-

jistí pro veřejnost všechny služby, které 

byly doposud zprostředkovány poštovní 

doručovatelkou na stanoviště doručo-

vatele. Související informace budou ze 

strany České pošty poskytnuty v průbě-

hu června spolu s informační kampaní 

ze strany pošty o změnách v organizaci 

doručování, včetně způsobu zajištění 

služeb dosud zprostředkovaných na sta-

noviště doručovatele.

V  této věci jednala naše obec o za-

chování této služby našim občanům 

na obecním úřadě, ale vedením České 

pošty nám bylo jednoznačně sděleno, že 

Česká pošta se zachováním výdejního 

místa na obecním úřadě ani jiném mís-

tě (př. v samoobsluze, jak je v některých 

obcích zřízeno) nepočítá.

Budeme jen doufat, že Česká pošta 

bude své služby vykonávat na takové 

úrovni, jak jsme byli doposud zvyklí.

ČESKÁ POŠTA V NAŠÍ OBCI KONČÍ S PROVOZOVÁNÍM VÝDEJNÍHO MÍSTA
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Spolek Barvínek 
informuje

Spolek Barvínek v uplynulém 

období organizoval několik hezkých 

akcí – malou ochutnávku z nich si 

můžete prohlédnout v přiložené 

fotogalerii. Děkujeme všem, kteří se 

jakýmkoliv způsobem podíleli na 

jejich organizaci.

Lenka Tesařová

DEN SENIORŮ
Vážení občané, milí senioři.

Obec Horní Bojanovice pro Vás 

jako v každém roce srdečně zve na 

Den seniorů, který se uskuteční 3. 
6. 2017 od 16 00 hodin v kultur-
ním domě H.B. Přijděte se s námi 

pobavit, posedět a naladit se dobrou 

náladou. K tanci a poslechu bude 

hrát dechová hudba Hornobojané. 

Pro předběžný počet účastníků 

této akce Vás prosíme o nahlášení na 

obecním úřadě a to do 15. května. 

Obec Horní Bojanovice

Vánoční večírek s jarmarkem Vánoční jarmarktaneční skupina N.C.O.D.

Vesnicí chodí Mikuláš

Rej masekTradiční karneval

Vesnicí chodí Mikuláš

Rej masek
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