
www.hornibojanovice.cz 1

3/20173/2017

HORNOBOJANOVSKÝHORNOBOJANOVSKÝ

ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,  

konec roku se nám blíží a s  ním 

očekávaný odpočinek během vánočních 

svátků, který mnozí z nás prožívají jako 

odměnu za odvedenou práci v  daném 

roce. Je nepsaným pravidlem, že Vánoce 

bývají bez sněhové nadílky, kterou 

bychom si pro naše děti přáli.

I pro nás je závěr roku obdobím, kdy 

bilancujeme a mluvíme o práci obecního 

úřadu, který je správním orgánem 

obce Horní Bojanovice. I letos jsme 

se snažili zkrášlovat obec a její vzhled. 

Mnoho práce jsme zvládli s  obecními 

zaměstnanci, kteří byli velmi dobře 

sehraní a dokázali pořádně zabrat, když 

bylo třeba. Za jejich úsilí a nasazení 

jim touto cestou děkuji, protože jsou 

sehraný tým. Na některé odborné práce 

jsme si pozvali externí fi rmy. Překvapilo 

mne, že je docela složité potřebnou 

fi rmu sehnat, protože fi rmy jsou nyní 

dlouhodobě smluvně vázány, mají 

mnoho zakázek a mě mnohdy stálo 

velké úsilí, aby byly dohodnuté práce 

včas provedeny. 

A nyní ke konkrétním výsledkům - 

co se nám v  letošním roce podařilo 

zrealizovat?

- zateplení stropu kulturního domu 

- oprava střechy kulturního domu 

- nové sociální zařízení v  kulturním 

domě pro dámy 

- oprava překladu nad pódiem 

v kulturním domě

- vybudování nové zpevněné plochy 

na vrchním konci na kontejnery pro 

odpad spolu s  opravou komunikace a 

kanalizací

- nový chodník a veřejné osvětlení na 

ulici Nová k novým rodinným domům

- prodloužení kabelové televize k novým 

rodinným domům

- úpravy v  mateřské škole - nový 

septik, odkanalizování, přístřešek před 

sklípkem pro uložení vybavení pro 

děti, výměna dlažby celého dvorního 

prostoru, výměna dveří a oken 

sklepních prostor 

 - oprava Kierovy hrobky  

Více o jednotlivých akcích se dočtete 

na dalších stránkách zpravodaje.

Dále chci poděkovat spolkům a 

organizacím za bohatý kulturní život, 

který je nedílnou součástí naší obce. Je 

také zpestřením našeho uspěchaného 

života a domnívám se, že stmeluje naši 

obec v tom zdravém jádru.

Závěrem mi dovolte Vám popřát 

klidné a pohodové vánoční svátky a 

do nastávajícího roku 2018 mnoho 

osobních a pracovních úspěchů, 

pevného zdraví a vzájemného 

pochopení.

Jiří Šlancar - starosta 

Úvodní slovo starosty

Vážení přátelé a příznivci dechové 

hudby,

máme za sebou svátek s v. Martina, 

což neznamená nic jiného, že doba 

adventní se nezadržitelně blíží. Dny 

plné sluníčka vystřídala mlha a sychravé 

počasí, děti napsaly dopisy Ježíškovi 

a mnozí z  nás bilancují před koncem 

roku. Naše dechová hudba ho strávila 

pracovně, a to opravdu až do posledních 

listopadových dnů. 

Hodová sezóna nebyla tak nabytá 

jako loni, ale i tak jsme si ji náležitě 

užili. Kromě hodů jsme se účastnili i 

vinobraní a svatováclavských slavností. 

Oproti rokům minulým jsme hráli ještě 

i v  listopadu, na martinských hodech, 

dívčím vínku a kateřinské zábavě 

v  Lanžhotě. V  období dlouhých 

podzimních večerů je to pro nás milé 

zpestření. 

Současně se také připravujeme 

na plesovou sezónu a především na 

tradiční vánoční koncert. Ten se letos 

uskuteční třetí adventní neděli, tedy 

16. prosince od 17 hodin v Kulturním 

domě v  Horních Bojanovicích. 

Samozřejmě nezůstane jen u polek a 

valčíků, ale zazní také skladby vánoční. 

Rádi se zde s  vámi potkáme, vínečko 

popijeme a nějaké slůvko prohodíme. 

Dechová hudba Hornobojani oslaví 

v  příštím roce 20 let svého působení. 

V  souvislosti s  tímto jubilem jsme se 

rozhodli, uspořádat na jaře slavnostní 

koncert. O jeho konání a programu 

budete včas informováni. 

Vážení přátelé i letos chci vám všem 

poděkovat za vaši přízeň a pomoc na 

akcích a přeji vám do nového roku jen 

to nejlepší a budu se těšit na shledání. 

Za DH Hornobojani Jiří Friedberg

DH HORNOBOJANI

PŘE J E M E  V Á M  R A D O S T N É  P R O Ž I T Í  V Á N OČN Í C H PŘE J E M E  V Á M  R A D O S T N É  P R O Ž I T Í  V Á N OČN Í C H 
S V Á T KŮ  A  Ú S PĚŠ N É  V Y K R OČE N Í  D O  N O V É H O S V Á T KŮ  A  Ú S PĚŠ N É  V Y K R OČE N Í  D O  N O V É H O 
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NOVÉ SOCIÁLNÍ 

ZAŘÍZENÍ V KD

KD - OTVOR PÓDIA

Dalším z vylepšení našeho kulturního 

domu je plánované osazení pódia 

oponou. Původně jsme chtěli na konzoly 

v překladu pódia ukotvit kolejnice opony, 

ale po demontáži výbojkových svítidel 

jsme zjistili, že konzoly v překladu vůbec 

nedrží a tímto způsobem ukotvit nejdou. 

Překlad byl tvořen třemi dřevěnými 

trámy, na nich byly vyzděny cihly a svou 

vahou a pákou tvořenou zavěšenými 

svítidly se trámy postupně stále více 

prohýbaly. Docházelo tak k  praskání 

malby překladu a při každém malování 

se musely praskliny tmelit. Nerovnost 

překladu byla viditelná pouhým okem 

a prohnutí se neustále zvětšovalo. 

Rozhodli jsme se k  razantnímu kroku 

a demontovali jsme starý překlad a 

nahradili ho novým - sádrokartonovým. 

Jak vše dopadlo - to si můžete při 

návštěvě kulturního domu osobně 

prohlédnout. Máme pro Vás ještě něco 

navíc, ale to si necháme jako překvapení 

pro oko, až se přijdete podívat.

Budování v obci
Oprava střechy kd

Již v loňském roce jsme žádali o dotaci 

z  rozpočtu JMK na opravu střechy 

kulturního domu, která nám nebyla 

poskytnuta. V  letošním roce jsme se 

rozhodli, že i kdyby nám tato dotace 

nebyla opakovaně poskytnuta, tak 

opravu provedeme v plné výši z rozpočtu 

obce. O to více jsme byli potěšeni, když 

nám dotace byla schválena ve výši 

150 000,-Kč. 

Předmětem této akce byla demontáž 

staré krytiny, revize dřevěného záklopu, 

položení parozábrany, zalaťování, 

osazení novými rýnami, oplechování 

daných částí střechy a nakonec montáž 

nové krytiny. Dále jsme provedli revizi 

a montáž hromosvodu. Nakonec 

následovalo zateplení stropu sálu 

kulturního domu stříkanou tvrzenou 

izolací. 

Při této práci se provedlo vyklizení 

půdního prostoru od staré, zplstnatělé, 

ale hlavně nedostačující izolace. Poté 

byla celá plocha vysátá, dále následovalo 

natažení a zafi xování parozábrany 

z horní části trámů stropu a na ni byla 

nastříkána polyuretanová izolace. 

Pro upřesnění - izolace byla nanášena 

takovým způsobem, aby bylo do 

budoucna možné zdemontovat hobrové 

desky tvořící strop sálu, a aby nedošlo 

k porušení celistvosti nanesené izolace. 
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BUDOVÁNÍ V MŠ

V  mateřské školce jsme se rozhodli 

k  razantnímu kroku ve dvorních 

prostorách. Jedním z  důvodů byl již 

delší dobu nevyhovující stav septiku. 

Ten jsme se rozhodli vyměnit spolu 

s  veškerým odkanalizováním této 

budovy. Dále následovalo vydláždění 

celé zpevněné plochy dvora. Z  důvodu 

bezpečnosti dětí byl na horní části meze 

vybudovaný 1m vysoký plotek. Protože 

podpěrné zdi čelní stěny sklepa ve dvoře 

byly nevyhovující taktéž z  hlediska 

bezpečnosti, byly nahrazeny novými 

betonovými stěnami. Vznikl tak prostor 

na malý sklad na hračky a vybavení pro 

hru dětí na dvoře a zahradě. Dřevěný 

sklad, který si mnozí z nás pamatují ještě 

ze školních let, již dosluhuje a stejně 

by musel být časem nahrazen novým. 

Vyřešili jsme tak dva problémy jednou 

stavební úpravou.

Již v  loňském roce jsme zateplili 

jižní stěnu mateřské školy. V  letošním 

roce jsme vyměnili dveře a okna 

sklepních prostor pod budovou, kde se 

nachází sklady a kotelna a nechali jsme 

vypracovat rozpočty na zateplení pláště 

budovy. Předmětem tohoto zateplení 

bude opláštění obvodových stěn budovy 

tepelnou izolací o tloušťce 14 cm a dále 

izolace střechy spolu s  hydroizolací. 

Předpokládaný rozpočet zateplení a 

izolace střechy je 500 000,-Kč. 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA 

PRO ODPADY, OPRAVA 

KOMUNIKACE 

-VRCHNÍ KONEC

Nakládání s odpady a s tím související 

legislativa jsou stále diskutovaným 

tématem v naší zemi. Na obce jsou v této 

oblasti kladeny nemalé nároky. 

V  systému, do kterého je naše obec 

zapojena, se k usnadnění sběru odpadu 

určitých komodit využívají sběrná místa.  

Ne všude se takové místo dá zřídit, ale na 

ulici Vrchní konec se nám to podařilo na 

obecním pozemku na rozcestí ulice Za 

branou a Lesní. Je důležité, aby tato místa 

zapadla do vzhledu naší obce a přitom 

byla jednoduše přístupná občanům a 

svozové společnosti. Je zde vytvořena 

kapacitně plocha až pro 6 ks kontejnerů 

na odpad. Od této zpevněné plochy 

jsme položili obrubníky k  zakončení 

kostkové cesty z  ulice Za branou a 

na rozcestí ulic jsme navedli sklony 

komunikace do kanalizace, protože zde 

při deštích zůstávala stát voda. Náklady 

na zpevněnou plochu byly 34  878,-Kč 

a oprava komunikace stála 32  634,-Kč. 

Konečný výsledek  můžete posoudit 

osobně.
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ULICE LESNÍ - DEŠŤOVÁ 

VPUSŤ Z LESA

Další z  řady úprav v  obci bylo 

vybagrování vpusti pro dešťovou vodu 

na ulici Lesní. Bylo to z důvodu svedení 

do kanalizace, aby netekla voda s blátem 

do obce. 

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI

Na opravu hřbitovní zdi bylo 

požádáno o dotaci, která byla schválena. 

Z  administrativních důvodů nám však 

nebyly doposud fi nanční prostředky 

převedeny. S jejich převodem počítáme 

v  zimním období a s  realizací během 

následujícího roku 2018.

OPRAVA KIEROVY HROBKY

Na opravu Kierovy hrobky nám byla 

poskytnuta dotace z  rozpočtu JMK 

ve výši 33  000,-Kč, celkové náklady  

opravy byly 68 000,-Kč. Na fotografi ích 

je vidět stav před opravou a po samotné 

realizaci. Cílem bylo vybudování 

nového betonového základu, očištění 

kamenných částí hrobky a následné 

sestavení a zapravení díla. Tato oprava 

se z  mého pohledu určitě vydařila a 

splnili jsme si zase jedno předsevzetí, 

kterým je zachování historie pro naše 

potomky a  pokračovatele.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ NA ULICI 

NOVÁ -PRODLOUŽENÍ K RD

Na Nové ulici (tj. za sýpkou) jsme 

vybudovali nový chodník, veřejné 

osvětlení a přivedli připojení kabelové 

televize. Dále byla stará komunikace 

nasucho osazena starými obrubníky 

a dosypána a dohutněna asfaltovým 

recyklátem, aby nedocházelo 

k neustálému znečišťování komunikace 

blátem. 

Kabelová televize se připojovala 

z hlavního rozvaděče u rodinného domu 

č. p. 235. Podružné vedení je  vedeno v 

těsné blízkosti rodinných domů, tzn. 

pod okny a muselo by se jít přes zahrádky 

a nájezdy, kde by bylo obtížné dostat 

techniku. Proto jsme využili myšlenky 

položit toto vedení podél komunikace 

v současném chodníku od č. p. 235 a 

dále vést kabel podél komunikace přes 

nájezdy k domům až po nové rodinné 

domy. Z  tohoto důvodu jsme pouze 

uvedli dané pozemky do původního 

stavu se sklony, které vlastníci těchto 

pozemků měli.
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Vážení občané, 

velmi dobře zvažujte, zda má smysl 

vjíždět na rozblátěné polní cesty 

zejména po deštích. A rozbíjet pak 

tyto cesty a znesnadňovat tím přístup 

k  pozemkům dalším uživatelům. Je 

to opravdu nutné? Obec je ve většině 

případů vlastníkem těchto cest a právě 

na nás jsou kladeny tyto otázky, kdo 

tam zase jel a kdo to udělal? Těžko se 

na toto odpovídá, když daného řidiče 

nechytneme na místě. Zamyslete se 

prosím nad tímto problémem a snažte 

se tomuto vyvarovat, znesnadňujete 

tím práci druhým lidem. S  tím 

souvisí i vytahané bláto na zpevněné 

komunikace, po kterých chodíme 

pěšky a toto bláto si nosíme do domů. 

Pohodlnost některých z nás je opravdu 

nad míru, v mnoha případech by stačilo 

vozidlo zaparkovat na kraji polní cesty a 

zbytek dojít pěšky.

Děkujeme  za Vaši vstřícnost.

Obecní úřad

ROZBLÁTĚNÉ POLNÍ CESTY, VYJETÉ KOLEJE A VYTAHANÉ BLÁTO NA KOMUNIKACÍCH

TJ SOKOL
PŘÍPRAVKA
Do nového soutěžního ročníku jsme 

přihlásili starší přípravku. Tato soutěž 

se hraje dvoukolovým způsobem. 

Dalo se očekávat, že s tímto budeme 

mít menší problémy, jelikož si hráči 

museli zvykat na větší hřiště a jsme o 

rok mladší než ostatní mužstva. To se 

projevilo i v podzimních výsledcích. 

Během podzimu nás trápilo špatné 

počasí, když nám skoro při každém 

tréninku začalo pršet. Další věcí, se 

kterou jsme se museli vyrovnat, je 

malý počet hráčů. Tento problém se 

ukázal ve vyrovnaných zápasech, kde 

nám ke konci zápasu docházely síly a 

nemohli se vystřídat. Přes zimu máme 

v plánu jezdit trénovat do nafukovací 

haly v Hustopečích a podle nabídek se 

zúčastnily nějakého turnaje.

Výsledky:

Perná - Horní Bojanovice       10:2      8:2

Horní Bojanovice - Starovice 12:16  2:14

Šakvice - Horní Bojanovice      5:3   10:6

Kobylí - Horní Bojanovice      12:4   jaro

Hlohovec - Horní Bojanovice   7:6    6:5

Střelci:

Mark Manfred 24

Michna Jan 10

Prokeš Alexandr 3

Dulínková Laura  2

Hoštický Jan   2

Hrdina Petr    1

Dalšími našimi hráči jsou: 

Chorvátová Mariánka, Šalášek David, 

Šalášek Libor, Štěpánek David

Všem našim fanouškům děkujeme 

za podporu a přejeme krásné prožití 

vánočních svátků a do Nového ruku 

hodně štěstí.
Za přípravku 

Dulínek Zeněk, Hoštický Josef

STARŠÍ PÁNI A MUŽI
Zimní příprava začala velice dobře. 

Scházeli jsme se v hojném počtu a 

vše běželo podle plánu. Od ledna do 

půli března byla odehrána 3 přátelská 

utkání. Dvě s mužstvy ze sousedního 

Rakouska a to poslední s Podivínem. 

Výsledky byly uspokojivé a chuť hrát 

měli všichni. Jenomže jak to tak bývá 

- problémy na sebe nenechaly dlouho 

čekat. Začali jsme se potýkat s velmi 

častými zraněními. Ale co je pro nás 

to nejhorší je nechuť mladších ročníků 

hrát fotbal. K tomu abychom dohráli 

jarní část se ctí a bez pokut v plném 

počtu, tak jsme museli oslovit a požádat 

o pomoc starší pány, kteří již skončili 

s aktivní činností. Podle průběhu a 

účasti na zápasech se nabízela otázka: 

“Jak dále pokračovat v nadcházející 

sezóně?” Z důvodů nechuti mladších 

ročníků sportovat, jsme uvažovali o 

ukončení činnosti fotbalového oddílu. 

Naštěstí jsme se dokázali domluvit 

a najít společnou řeč se sousedním 

oddílem z Hustopečí. Dnes hrajeme 

společně pod názvem Hustopeče B/

Horní Bojanovice. Výsledky a fotbalová 

úroveň se začíná stabilizovat. O čem 

svědčí i naše herní pohoda a chuť. V 

tomhle roce byly i příjemnější události. 

Po několikaleté pauze se nám podařilo 

dát dohromady opět mužstvo starých 

pánů a zkusit si ještě zahrát. V červnu 

jsme dokázali vyhrát turnaj ve Velkých 

Hostěrádkách.

Marek Vlach

VÁNOČNÍ STROM
Pokud půjdete na vycházku na Vrchní 

konec, tak si určitě všimnete, že vedle 

domu č.p. 51 něco chybí. Tento dům byl 

ozdoben krásným vzrostlým smrkem. 

Takový strom má své kouzlo, ale má 

to i své úskalí. Hlavním důvodem jeho 

odstranění byly obavy při velkých 

větrech z vyvrácení a dalším důvodem 

byl jeho rozvětvený kořenový systém, 

který narušoval statiku rodinného 

domu. PPrávě proto byl strom nabídnut 

k ozdobě naší dědiny. Strom byl pokácen 

25. 11. 2017 

za pomoci 

našich 

zastupitelů, 

zdatných 

hasičů a 

za pomoci 

techniky 

fi rmy 

Stavoč. 

Děkujeme 

manželům 

Seifertovým 

za jejich štědrost a také za ozdobu na 

návsi, která nám připomíná blíží se 

svátky.

Jiří Šlancar
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Milí spoluobčané,

prázdniny utekly jako voda a naše 

děti zase zasedly do školních lavic. Ani 

my nezahálíme a pustili jsme se opět do 

plánování a příprav akcí pro děti. V září 

proběhlo dýňování, které jsme letos 

přesunuli kvůli počasí do prostor staré 

školy. Děti vytvořily spoustu bubáků, 

které jsme pak vystavili před školu,  aby 

potěšili zrak kolemjdoucích. V  říjnu 

jsme si vyrobili papírové draky a poté 

uspořádali drakiádu na hřišti. Vítr nám 

opět moc nefoukal, ale někteří byly tak 

šikovní, že se jim draka podařilo dostat 

do výšky a pak jsme si opekli poslední 

letošní špekáčky. V  listopadu jsme 

se prošli naší obcí při lampionovém 

průvodě, všichni jsme se vrátili 

příjemně unavení a spokojení, že nám 

žádný lampion neshořel. :-D Do konce 

roku nás čeká ještě Vánoční dílna, 

Mikuláš chodí vesnicí a Přání Ježíškovi. 

Na závěr bych Vám chtěla za náš 

spolek popřát krásné pohodové Vánoce 

a v  novém roce se třeba potkáme při 

ostatkovém průvodu masek, který se 

bude konat v  sobotu 17. února anebo 

na dětském maškarním karnevale 3. 

března 2018. Takže ještě jednou krásné 

Vánoce!  

Za spolek Barvínek Lenka Tesařová

Barvínek

Ročník 2017/2018 je napříč všemi 

soutěži poznamenaný rozpadnutím 

mnoha týmů. V  naší první lize je 

z  původních 14 týmů pouze 11. 

Postupový a sestupový klíč je milosrdný 

- 4 nejlepší týmy postoupí do nejvyšší 

krajské soutěže a 2 

nejhorší bohužel opustí 

první ligu.

Do nového ročníku 

jsme zaregistrovali 

všechny stávající členy a 

naše řady rozšířil věrný 

fanoušek a nyní i platný 

hráč Kamil Strouhal. 

Letošní ročník bude 

náročný, méně celků, 

ale o to více kvalitních 

soupeřů, takže každá 

bodová ztráta nás může 

na konci sezony mrzet.

Vstup do nového 

ročníku máme velice 

rozpačitý. Ze 7 utkání 

jsme získali pouhých 

5 bodů za jedno 

vítězství, dvě prohry 

v prodloužení a čtyři porážky. Všechny 

naše zápasy byli velice vyrovnané a 

v  rozhodujících chvílích nám chybělo 

trošičku toho pomyslného štěstíčka a 

klidná ruka, která by šipku navedla do 

toho správného čísla. Kvalita soutěže 

se ohromně zvedla a každé utkání je 

napínavé až do posledního zápasu.

Dne 11. listopadu jsme se zúčastnili 

charitativního turnaje Šipkaři dětem 

pro nadační fond dětské onkologie. 

Výsledky tohoto 

turnaje jsou až 

druhořadé, na prvním 

místě byla fi nanční 

podpora, která se díky 

tomuto turnaji vybrala 

na prospěšnou věc. Do 

turnaje se zapojilo přes 

sto šipkařů, ale i pár 

amatérů našlo cestu 

k terči. 

Závěrem bych chtěl 

všechny šipkové 

nadšence pozvat na 

šipkový turnaj 5. Hor 

Boj Darts Open, který 

se bude konat dne 26. 

prosince 2017. Těšíme 

se na Vaši účast. 

Martin Toncar

DC Hor Boj Elita
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Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce H. Bojanovice 

č.7/2017, ze dne 11. 12. 2017
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

schvaluje:

- zapisovatele Irenu Háčkovou, 

ověřovatele zápisu ve složení Kopčík 

František, Kachyňa Ladislav

a návrhovou komisi ve složení Kaňová 

Bohdana, Lízal Michal

- program jednání

- pronájem obecního bytu č. 4 v budově 

Podporovaného bydlení č.p. 254

- nájemní smlouvu na pronájem 

obecního bytu č.4 v budově 

Podporovaného bydlení č.p. 254 na 

dobu určitou od 20.12.2017    do 

31.7.2018. 

- nového nájemníka na obecní budovu 

č.p.162 v k.ú. Horní Bojanovice

- přijetí fi nančního daru ve výši 100 

000,-Kč od obce Bulhary, Bulhary 88, 

691 89.

- návrh darovací smlouvy s obcí Bulhary, 

Bulhary 88, 691 89 IČ: 00283088 na 

fi nanční dar ve výši 100 000,-Kč obci 

Horní Bojanovice, Horní Bojanovice 

96, 693 01, IČ: 00283169.

- poskytnutí fi nančního daru ve výši 

50 000,-Kč Římskokatolické farnosti 

Horní Bojanovice, se sídlem ul. Hlavní 

153/88, 691 06 Velké Pavlovice, IČ: 

66610443.

- návrh darovací smlouvy na poskytnutí 

fi nančního daru ve výši 50 000,-

Kč Římskokatolické farnosti Horní 

Bojanovice, se sídlem ul. Hlavní 153/88, 

691 06 Velké Pavlovice, IČ: 66610443.

- výši odměn neuvolněným zastupitelům 

obce H.B. pro rok 2018 dle výše odměn 

roku 2017

-plán inventur na rok 2017 a 

inventarizační komisi ve složení: Jiří 

Šlancar, Michal Lízal, Ladislav Kachyňa, 

Štollová Ivana, Bohdana Kaňová a Irena 

Háčková. 

- rozpočet na rok 2018 dle oddílů 

paragrafů ve výši 13 713 000,- Kč na 

straně příjmů a výdajů a pověřuje pana 

starostu k provádění rozpočtového 

opatření v hodnotě do 500.000,- Kč 

v příjmech i výdajích s tím, že toto 

rozpočtové opatření bude bráno 

na vědomí na nejbližším veřejném 

zasedání. 

- návrh rozpočtu sociálně kulturního 

fondu na rok 2018

- návrh střednědobého výhledu 

rozpočtu na roky 2019-2023 obce Horní 

Bojanovice

- výši poplatků na rok 2018 za odpad 

500,-Kč/osoba a za psa 50,-Kč

- návrh rozpočtu MŠ HB na rok 2018 a 

návrh výhledu rozpočtu na roky 2019-

2020    

- dodatek č.9. ke smlouvě o nájmu ze 

dne 19.6.2009 na pronájem obecních 

prostor k provozování manikúry a 

pedikúry o prodloužení nájmu do 

31.12.2018 

- dodatek č.2. ke smlouvě o nájmu ze 

dne 15.10.2014 na pronájem obecních 

prostor k provozování kosmetiky 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

pověřuje: 

- pana starostu k podpisu nájemní 

smlouvy na pronájem obecního bytu č. 

4 v budově Podporovaného bydlení č.p. 

254 na dobu určitou od 20.12.2017 do 

31.7.2018 

- pana starostu k podpisu darovací 

smlouvy s obcí Bulhary, Bulhary 88, 691 

89 IČ: 00283088 na fi nanční dar ve výši 

100 000,-Kč obci Horní Bojanovice, 

Horní Bojanovice 96, 693 01, IČ: 

00283169

- pana starostu podpisu smlouvy 

o poskytnutí daru ve výši 50 000,-

Kč Římskokatolické farnosti Horní 

Bojanovice, se sídlem ul. Hlavní 153/88, 

691 06 Velké Pavlovice, IČ: 66610443

- pana starostu k podpisu dodatku č.9. 

ke smlouvě o nájmu ze dne 19.6.2009 

na pronájem obecních prostor k 

provozování manikúry a pedikúry o 

prodloužení nájmu do 31.12.2018 

- pana starostu k podpisu dodatku č.2. 

ke smlouvě o nájmu ze dne 15.10.2014 

na pronájem obecních prostor k 

provozování kosmetiky 

Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 

bere na vědomí:

- rozpočtové opatření č. 8 a 9/2017
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Mnoho legrace vyvolává starý 

prezidentský projev z roku 1952, že 

“Ježíšek vyrostl, zestaral, narostly mu 

vousy a stává se z něho Děda Mráz”, 

ale pozorujeme, že jde pouze o jeden 

pokus o zkreslení Vánoc. Různé snahy 

vysvětlit Vánoce jinak anebo vnutit, 

že svátky znamenají pro každého něco 

jiného, se objevují znovu. Naštěstí v nás 

přetrvává čistá radost z narození dítěte 

Ježíše. A čím více dokážeme svou radost 

zaměřit na oslavu Kristova narození, 

tím jsou nejen Vánoce pravdivější, ale 

také krásnější. Po dlouhou dobu bývaly 

Vánoce hybnou silou celého roku (až 

do roku 1582 začínal nový rok právě 

Vánocemi). Člověka provázela radost, 

že Bůh poslal mezi lidi svého Syna. Ať 

vás provází nejen o Vánocích! 

Vánoční program:
20. 12. 2017 OD 17:00

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

24. 12. 2017 OD 8:00

MŠE IV. ADVENTNÍ NEDĚLE

24 .12. 2017 OD 22:30

I. VÁNOČNÍ MŠE (PRO 

DĚTI DOPORUČUJI MŠI V 

NĚMČIČKÁCH V 17:00)

25. 12. 2017 OD 8:00

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 

26. 12. 2017 OD 8:00

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 

27. 12. 2017 OD 18:00

SVATOJÁNSKÁ MŠE S ŽEHNÁNÍM 

VÍNA

30.12.2017 OD 16:00

ŽIVÝ BETLÉM NA FAŘE VE 

VELKÝCH PAVLOVICÍCH

31. 12. 2017 OD 8:00

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA

1. 1. 2018 OD 8:00

NOVOROČNÍ BOHOSLUŽBA

kněz Marek Slatinský

Vážení spoluobčané,

blíží se nám ty nejkrásnější svátky 

v roce. A kdo se na ně nejvíce těší – jsou 

to Vaše děti. Z těch liturgických postav 

s obdivem a bázní vzhlíží k  laskavému 

Mikuláši, usměvavému andělovi a 

s obavami k čertovi. Ani my je nestrašíme 

čertem, nechceme, aby měly špatné sny 

a nenesly si do svého budoucího života 

strach z této postavy. A tak si ve školce 

zpíváme písničky, učíme se básničky o 

nich, malujeme je, hrajeme si pohybové 

hry, kde čert vystupuje jako popleta a 

před odpočinkem na lehátku přečteme 

legrační čertovskou pohádku. 

Společně s  dětmi se na tyto svátky 

těšíme i my, dospělci, a chystáme si 

na vystoupení pro rodiče příběh o 

Ježíškovi - děti  zazpívají písničky, které 

se doposud naučily, zatancují a pak 

si společně s  rodiči pod stromečkem 

rozbalí dárky. Všichni si v  tom 

předvánočním shonu sedneme ke kávě 

a dobrému čaji, ochutnáme cukroví a 

zazpíváme koledy – učíme děti trávit 

společný čas s milými lidmi.

Přejeme Vám všem také krásné 

chvíle strávené v kruhu rodiny, zajděte 

navštívit známé, veselte se s  lidmi a 

dětmi. Rozzářené oči dětí budou tou 

nejkrásnější odměnou, mějte se rádi po 

celý rok.

Vaše děvčata z mateřinky.

Z farnosti

MŠ BAREVNÝ SVĚT

Zastupitelstvo obce stanovilo na 

rok 2018 na osobu, která má v  obci 

Horní Bojanovice trvalý pobyt, tyto 

závazné poplatky, které jsou splatné do 

30. 6. 2018:

Poplatek za odpad 500,- Kč na 

osobu

• děti, které v roce 2018 nedovrší 5 let, 

jsou od poplatku osvobozeny

• občané, kterým je v roce 2018 70 a 

více let mají slevu 200,- Kč

Poplatek za psa 50,- Kč (za dalšího o 

10,- Kč více)

Poplatky lze uhradit v  hotovosti 

pouze v úřední dny na obecním úřadě, 

nebo převodem na účet obce, který je 

6522651/0100, v.s. 1340 a do poznámky 

pro příjemce prosím uveďte číslo popisné.

V  případě neuhrazení poplatků do 

30.06.2018 může obecní úřad zvýšit 

tento poplatek až na trojnásobek!!!

Úřední dny: pondělí 7:30 hod. – 17:00 

hod. a středa 7:30 – 17:00 hod.

POPLATKY SE ZAČNOU 

VYBÍRAT OD 1. ÚNORA 2018

SBĚRNÝ DVŮR

Oznamujeme občanům, že otevírací 

doba sběrného dvora je rozšířena a to 

na interval dvakrát do měsíce a to každý 

lichý týden  v  pátek od 16:00 -18:00 

hodin a v sobotu od 9:00 -11:00 hodin.

Třídění odpadu na sběrném dvoře: 

sklo bílé, sklo barevné, plasty, 

kompozitní obaly (materiál z různých 

materiálových skupin např. skupina 

plasty, skupina papíry a lepenka, skupina 

kovy, skupina sklo apod.), které nelze 

od sebe ručně oddělit (např. vrstvený 

materiál; dno, víko nebo jiná část jsou z 

různých, ručně od sebe neoddělitelných 

materiálů), papír, textil, kovy, suť, 

biologicky rozložitelný odpad 

(rostlinné zbytky), dřevo, pneumatiky, 

televizory (drobná elektronika), 

chladničky, nebezpečný odpad (oleje, 

barvy, ředidla, akumulátory, nádoby od 

sprejů, zářivky, léky).

OZNÁMENÍ
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Vážení občané,

původně jsem se k «tomu» nechtěla 

vyjadřovat, říkala jsem si, že to není 

moje věc a do politiky se plést nebudu, 

ale když tak nad tím přemýšlím, je 

to věcí všech, kdo tady žijí. To už se 

opravdu v této obci neumíme domluvit 

a bylo nutné od anonymních letáčků 

vybraným jedincům do schránek 

(nebyla jsem, bohužel, mezi pravidelné 

odběratele beletrie „zadarmo“ vybrána 

a to mám pohádky tak ráda) přejít k 

praní špinavého prádla přes média? 

Výsledkem toho akorát je, že na takové 

„banalitě“ někteří ukazujeme, jak moc 

jsme v Horních Bojanovicích ubozí.. 

Třeba tohle se asi moc nepovedlo, 

ale já tam s kočárkem jezdím a jako 

problém to nevidím. Ale na co chci 

hlavně upozornit, je druhá strana 

mince. Všichni jenom pindají, kde 

je co špatně, ale pochválili jste někdy 

obec, za to dobré, co pro vás dělá? Ne, 

že? Tak se hlavně někteří chyťte za nos 

a zamyslete se, ne vše, co tu funguje, je 

až tak samozřejmé. Většina si doma z 

gauče říká, jak by to dělala líp, ale když 

přijde na věc, tak zůstane sedět ve svým 

zaprděným důlku. Když jsem přečetla 

všechny ty fundované komentáře pod 

článkem v novinách, tak jsme z toho 

jako Horní Bojanovice vyšli jako sedláci 

u Chlumce.. Jsme teď, díky některým, 

pro posměch celé republice.. Banda 

blbců, co si ty největší z nás dosadila 

do zastupitelstva. Jsou tam nehezké 

útoky na jejich vzdělání, duševní zdraví 

apod. Copak je zedník něco míň než 

inženýr? A oni si to za tu práci, co 

dělají, nezaslouží. Být jimi, tak se na to 

vykašlu, jenomže pak budeme nahraní 

my ostatní.. co nám zbude jako příští 

volba? Cítila jsem proto potřebu se 

těchto lidí zastat a poukázat na to, že s 

tímto jednáním hrubě nesouhlasím.

Chci, aby Bojanovice byly mým 

domovem, znát své sousedy, vycházet 

s nimi v dobrém. A ne žít někde, kde 

budu přežívat a bát se, kdy na mě přijde 

udání.. Příště to může být třeba za to, že 

prdíte na vlastním dvoře a zamořujete 

tak ostatním čistý vzduch...

Rozumní lidé se pak budou bát jít 

dělat něco pro obec, aby na ně při 

sebemenším zaškobrtnutí nepřišla 

televize a nevytahovalo se špinavé 

prádlo i několik let staré..

A jako poslední mi zbývá poděkovat 

obci a Jirkovi, protože jsem ráda, že se o 

naši obec téměř dokonale starají a že to 

někdy nevyjde? Nikdo není dokonalý a 

není možné se zavděčit všem. 

Jana Tahavská

 Názor občana – kauza chodník v ulici Nová a medializace v tisku a televizi

Plánované akce 

na první čtvrletí 

roku 2018

Hasičský ples  sobota 20. 1. 

Ostatková zábava sobota 10. 2. 

Ostatkový průvod masek sobota 17. 2.

Dětský maškarní karneval 3. 3. 

Košt vín sobota 17. 3. od 13.00 v KD 

Bližší informace k pořádaným akcím 

sledujte na webu obce nebo v  hlášení 

místního rozhlasu. Děkujeme všem, 

kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí 

na orginazaci kulturních akcí v průběhu 

celého roku.



www.hornibojanovice.cz 10

K A L E N DÁ Ř  S V O Z U  O D PA D Ů  N A  R O K  2 0 1 8

Hornobojanovský zpravodaj Hornobojanovský zpravodaj 3/20163/2016

LEDEN 1 2 3 4 5 DUBEN 13 14 15 16 17 18
pondělí 1 8 15 22 29 pondělí 2 9 16 23 30
úterý 2 9 16 23 30 úterý 3 10 17 24
středa 3 10 17 24 31 středa 4 11 18 25
čtvrtek 4 11 18 25 čtvrtek 5 12 19 26
pátek 5 12 19 26 pátek 6 13 20 27
sobota 6 13 20 27 sobota 7 14 21 28
neděle 7 14 21 28 neděle 1 8 15 22 29
ÚNOR 5 6 7 8 9 KVĚTEN 18 19 20 21 22
pondělí 5 12 19 26 pondělí 7 14 21 28
úterý 6 13 20 27 úterý 1 8 15 22 29
středa 7 14 21 28 středa 2 9 16 23 30
čtvrtek 1 8 15 22 čtvrtek 3 10 17 24 31
pátek 2 9 16 23 pátek 4 11 18 25
sobota 3 10 17 24 sobota 5 12 19 26
neděle 4 11 18 25 neděle 6 13 20 27
BŘEZEN 9 10 11 12 13 ČERVEN 22 23 24 25 26
pondělí 5 12 19 26 pondělí 4 11 18 25
úterý 6 13 20 27 úterý 5 12 19 26
středa 7 14 21 28 středa 6 13 20 27
čtvrtek 1 8 15 22 29 čtvrtek 7 14 21 28
pátek 2 9 16 23 30 pátek 1 8 15 22 29
sobota 3 10 17 24 31 sobota 2 9 16 23 30
neděle 4 11 18 25 neděle 3 10 17 24

ČERVENEC 26 27 28 29 30 31 ŘÍJEN 40 41 42 43 44
pondělí 2 9 16 23 30 pondělí 1 8 15 22 29
úterý 3 10 17 24 31 úterý 2 9 16 23 30
středa 4 11 18 25 středa 3 10 17 24 31
čtvrtek 5 12 19 26 čtvrtek 4 11 18 25
pátek 6 13 20 27 pátek 5 12 19 26
sobota 7 14 21 28 sobota 6 13 20 27
neděle 1 8 15 22 29 neděle 7 14 21 28
SRPEN 31 32 33 34 35 LISTOPAD 44 45 46 47 48
pondělí 6 13 20 27 pondělí 5 12 19 26
úterý 7 14 21 28 úterý 6 13 20 27
středa 1 8 15 22 29 středa 7 14 21 28
čtvrtek 2 9 16 23 30 čtvrtek 1 8 15 22 29
pátek 3 10 17 24 31 pátek 2 9 16 23 30
sobota 4 11 18 25 sobota 3 10 17 24
neděle 5 12 19 26 neděle 4 11 18 25
ZÁŘÍ 35 36 37 38 39 PROSINEC 48 49 50 51 52 1
pondělí 3 10 17 24 pondělí 3 10 17 24 31
úterý 4 11 18 25 úterý 4 11 18 25
středa 5 12 19 26 středa 5 12 19 26
čtvrtek 6 13 20 27 čtvrtek 6 13 20 27
pátek 7 14 21 28 pátek 7 14 21 28
sobota 1 8 15 22 29 sobota 1 8 15 22 29
neděle 2 9 16 23 30 neděle 2 9 16 23 30


