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HORNOBOJANOVSKÝHORNOBOJANOVSKÝ
ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Nástup jara byl tento rok opravdu 

krásný. Vysoké teploty, ale bohužel 

bez dešťových srážek. Srážkový defi -

cit se již několikátý rok prohlubuje a 

podepisuje se na přírodě usycháním 

i vzrostlých stromů. Toto počasí nás 

zaměstnává zaléváním, bez kterého 

by mladé stromky vůbec nevydrže-

ly. Jako každý rok obecní úřad za-

jišťuje údržbu obce ve složení třech 

zaměstnanců, kteří svoji práci pro-

vádí opravdu svědomitě.  K usnad-

nění prací jsme pořídili mulčovač 

za traktor a pojezdovou mulčovací 

sekačku, kterou si zaměstnanci vel-

mi pochvalují. Jedná se o sekačku, 

která zvládne i větší trávu a nahradí 

tak svým výkonem minimálně dva 

křovinořezy.

V měsíci červnu slavil náš sbor 

dobrovolných hasičů výročí 110. let 

od založení. Akce byla velmi pove-

dená a všichni zúčastnění si tuto akci 

pochvalovali. Bohužel smutným fak-

tem bylo, že našich občanů se moc 

nezúčastnilo. Snad to bylo tím hor-

kým počasím. Tato akce byla také 

pěkným zpestřením pro účastníky 

cykloturistické akce Krajem André, 

které je naše obec spolupořadatelem.

Prázdniny jsou v plném proudu a k 

nim neodmyslitelně patří krojované 

hody. Termín letošních hodů jsme 

posunuli o týden dříve z důvodu pl-

ných termínů ze strany provozova-

tele pouťových atrakcí. Jistě je Vám 

známo, že doba se s ohledem na zá-

bavu mládeže posunula do dimen-

ze velkých možností a proto Vám 

nemusíme vysvětlovat, jak je těžké 

přesvědčit mládež k organizování 

hodů a potom se vůbec obléct do 

kroje. Okolní obce jsou ve stejné si-

tuaci a to by se dalo mnohdy říci, že 

jsou pro ni zapálení. Bohužel opak 

je pravdou a mnohdy hrají velkou 

roli rodiče a to někdy větší než děti 

samotné. A právě proto jsem velmi 

rád, že se naše mládež dovede mezi 

sebou dohodnout a navzájem fungo-

vat jako celek. Díky jim za to. K udr-

žení této krásné tradice je důležitá 

aktivní účast občanů na samotném 

hodovém veselí pod májou. Pokud 

budu mluvit za krojované, tak se bu-

dou na všechny moc těšit. 

K prázdninám všem přeji mnoho 

zážitků, hlavně dětem, pěkné počasí 

a toto vše bez kolize a ve zdraví.
Jiří Šlancar

starosta obce

ODPADY
ČÁROVÉ KÓDY 

Vážení občané, 

v roce 2015 byly popelnice (na 

bioodpad i komunální odpad) v naší 

obci opatřeny nálepkami s čárovým 

kódem. Ty nahradily každoročně 

nalepované nálepky na daný rok a 

jejich životnost by měla být cca 5 let. 

Po té budou nahrazeny novými a to 

hlavně z důvodu opotřebení čáro-

vých kódů. Účelem čárových kódů 

je evidence vyvážení jednotlivých 

popelnic během roku a případná 

optimalizace svozu. U biopopelnic 

je hlídáno využívání bezplatně pro-

najatých popelnic občanům. S ohle-

dem na biopopelnice Vás žádáme, 

pokud popelnici nevyužíváte a vy-

užívat nebudete, předejte ji spět na 

obecní úřad, který je poskytne dru-

hým občanům. Ke zjišťování využí-

vání popelnic slouží právě zmíněné 

čárové kódy, na základě kterých je 

možné zjistit, kolikrát byla která po-

pelnice vyvezena. Při poslední kont-

role vyvážení bylo zjištěno, že v obci 

dochází k záměně popelnic a tím 

zkreslení záznamu vývozu v daném 

čísle popisném, což budeme postup-

ně kontrolovat. K tomu by mělo mi-

nimálně napomoci označení popel-

nice číslem popisným, aby k záměně 

nedocházelo. Opět musíme apelovat 

na občany, kteří nemají na svých 

popelnicích nalepené čárové kódy, 

aby tak učinili. Je možné, že došlo ke 

ztrátě tohoto kódu, a proto je nutno 

vyzvednout na obecním úřadě nový 

čárový kód. Tato služba je bezplatná 

a povinná pro vývoz popelnic. Tím 

všem připomínáme a apelujeme na 

Vás, že pokud popelnice nebude 

označena čárovým kódem, nebude 

vyvezena. 

SVOZ PLASTŮ
Vážení občané, opět musíme ape-

lovat na svoz plastů. Dbejte pro-

sím na řádné sešlápnutí plastových 

nádob (PET lahví a hlavně obalů 

od čisticích prostředků, které jsou 

zpravidla většího rozměru). Při se-

šlápnutí je nutno uzávěr dotáhnout. 
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Vaše pytle na svoz plastů nebudou 

tak plné a nám usnadníte skladování 

a hlavně svoz plastů po obci.

ODKLÁDÁNÍ SKLA 
U KONTEJNERŮ

Upozorňujeme občany, aby neod-

kládali sklo kolem kontejnerů a ani 

jiný odpad. Pokud se do kontejneru 

sklo nevejde z důvodu plných kon-

tejnerů nebo rozměrů, je nutno vy-

čkat na výsyp nebo odvézt toto sklo 

na sběrný dvůr. Stává se, že zde ob-

čané nechávají papírové krabice se 

sklem, velké tabule se sklem nebo 

i zrcadla. Tento odpad může být i 

předmětem úrazu a to hlavně dětí. 

Dbejte proto na pořádek a bezpeč-

nost v obci a nám tak zbytečně ne-

přidělávali práci. 

SBĚRNÝ DVŮR
Připomínáme všem občanů, že 

sběrný dvůr naší obce je otevřený 

každý druhý týden a to 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 sku-

pin např. skupina plasty, skupina 

papíry a lepenka, skupina kovy, 

skupina sklo apod., které nelze 

od sebe ručně oddělit (např. vrs-

tvený 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).

SBĚR POUŽITÉHO 
KUCHYŇSKÉHO OLEJE

Vážení občané, 

vyzývám všechny, k součinnosti při 

třídění odpadů a nyní zejména pou-

žitého kuchyňského oleje. Je velkým 

problémem pro životní prostředí a 

to hlavně v okamžiku, kdy jej vyleje-

te do odpadu.  Nerad bych rozebíral, 

jakým způsobem funguje kanaliza-

ce každé domácnosti v naší obci a 

už proto, by měl být brán mnohem 

větší důraz na tuto problematiku. Ne 

jednou bylo na veřejném zasedání 

diskutovaná otázka, „co nám to teče 

v potoce za šedou vodu“. Ano, to 

jsou právě ty tuky, kterých se obča-

né zbavují vylitím do kanalizace. Je 

v zájmu nás všech vážit si životního 

prostředí a tím pádem třídit odpad.

Jak zacházet s použitým olejem?

Použité oleje z vaření nalejte přes 

trychtýř do plastových lahví nebo ji-

ných těsně uzavíratelných nádob.

Kam s tímto olejem?

Nádoby s tímto olejem je možno 

odevzdat na sběrném dvoře, kde na 

tento odpad máme vyhrazené místo 

nebo je možné tento olej vložit do 

nově pořízeného sběrného boxu, 

který je umístěn na sběrném místě 

s ostatními kontejnery u hasičské 

zbrojnice. 

Děkujeme za spolupráci

Obec Horní Bojanovice

Milí přátelé a příznivci dechové 

hudby Hornobojani,

když jsme se na stránkách horno-

bojanovského zpravodaje setkávali 

naposledy, byly po ránu ještě mrazy 

a po zeleni ani památky. Nyní nás již 

trápí tradiční tropické teploty, které 

si rádi 

zpříjem-

níme 

douškem 

chladivé-

ho moku 

a nejed-

nou ho-

dovou 

zábavou. 

Po ne-

příliš 

bohaté 

plesové  

sezó-

ně se dechová hudba po dlou-

hé době představila v  Lanžhotě, 

a to konkrétně na velikonoční zába-

vě. Velice mile nás překvapila hojná 

účast mladých krojovaných. 

První máj jsme (kromě lí-

bání pod rozkvetlou třešní) 

věnovali focení nového plakátu 

a propagačních materiálů kape-

ly. Akce to byla velmi příjemná, 

v  různých koutech obce Horní 

Bojanovice. Materiály jsou ve výro-

bě a jistě se s nimi sami brzy setkáte 

při návštěvě našich vystoupení. 

V květnu vystoupila dechová hudba 

na májových hodkách v  Hlohovci, 

v  červnu pak na tradičním setkání 

DH HORNOBOJANI
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NOVÁ STŘECHA 
KULTURNÍHO DOMU

Již v minulém roce jsme žádali o 

dotaci z rozpočtu Jihomoravského 

kraje na opravu střechy kulturního 

domu. Dotace nám nebyla schválena 

a tak jsme vyčkali na tento rok, žá-

dost podali znovu a v letošním roce 

nám žádost byla schválena s částkou 

ve výši 150 000,-Kč. Předmětem této 

opravy bude výměna vlnitého ple-

chu na nejvyšší části střechy, která je 

prorezavělá. Dále budou vyměněny 

rýny, svody, provede se revize nosné 

konstrukce střechy a nakonec bude 

zateplen stropní prostor.  Tyto práce 

budou provedeny do konce srpna.

CHODNÍKY NA ULICI NOVÁ
17. 7. byly zahájeny práce na bu-

dování nového chodníku na ulici 

Nová. Záměrem bylo v počátku vy-

budovat chodník ve spodní části za-

táčky u domu č. p. 233 až k posled-

nímu domu nové výstavby. Protože 

k prodloužení kabelové televize k 

nové výstavbě je nutno se dostat až k 

rozvaděči u č.  p. 235 a muselo by se 

kopat skrze zahrádky u domů, roz-

hodli jsme se o napojení kabelové 

televize v chodníku a tím prodloužit 

nový chodník až k domu č. p. 235, 

kde je umístěn rozváděč kabelové 

televize. Při těchto pracích bude vy-

budováno veřejné osvětlení na nové 

výstavbě o třech kusech sloupů ve-

řejného osvědlení.

Předpokládaný termín dokončení 

prací je konec srpna.

NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 
V KULTURNÍM DOMĚ

V měsíci červenci byly zahájeny 

obkladačské práce a v současné době 

probíhá malování a nátěry, aby nové 

sociální zařízení bylo brzy připrave-

no k užívání. 

OPRAVA KIEROVY HROBKY
V letošním roce jsme požáda-

li o fi nanční podporu na oprava 

Kierovy hrobky ve výši 33 000,- Kč. 

Předmětem prací bude vybudování 

nových základů, zrekonstruování a 

osazení kamenné části hrobky. Dle 

restaurátora by měly být úpravy ho-

tovy do konce měsíce října.

BUDOVÁNÍ V OBCI

seniorů v  Horních Bojanovicích a 

na Jánských hodech v  Chrlicích. 

Červenec bývá naši kapelu měsícem 

dovolených. Ten se však již pomalu 

blíží ke konci a nás čeká bohatá 

hodová sezóna. Slyšet nás můžete 

například na hodech v  Klentnici, 

Horních Věstonicích, Blučině, 

Bulharech, Kuchařovicích a mnoha 

dalších místech po celé jižní Moravě. 

Jménem svým i celé kapely vám tou-

to cestou, milí přátelé, přeji 

krásné léto, bohatou úrodu 

a budu se těšit na setkání, 

ať už při dobré muzice, 

nebo při pohárku dobrého 

vína.

Jiří Friedberg

Kapelník DH Hornobojani
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V  tomto roce se připomínáme 

125. výročí narození učitele Josefa 

Zezuláka, jehož světlý odkaz je 

v  Horních Bojanovicích 

přítomen doposud.

Josef Zezulák zaujímá 

v řadě učitelů, kteří v le-

tech 1771–1979 působili 

v Horních Bojanovicích, 

zcela ojedinělé postave-

ní. Narodil se 13. března 

1892 v Novém Městě na 

Moravě, kde navštěvoval 

obecnou školu, v  letech 

1903–1910 studoval na 

c. k. státní vyšší reálce ve 

svém rodišti. Poté pobyl 

jeden rok v  c. k. učitelském ústavu 

v  Brně. Po úspěšném absolvování 

všech zkoušek zahájil svou učitel-

skou profesi v Kloboukách a krátce 

na to v  Rakvicích, aby pak v roce 

1913 nastoupil do tehdy trojtřídní 

školy v Horních Bojanovicích.

Josef Zezulák ve svém 

životě prosazoval zása-

du, že učitel musí být 

spjat s lidmi svého pů-

sobiště a že nese spo-

luodpovědnost za je-

jich vzdělání a mravní 

úroveň. Proto všechen 

svůj volný čas věnoval 

veřejnému životu a stal 

se duší obce. Zastával 

funkci obecního ta-

jemníka a v  době vá-

lečné zprostředkovával 

a psal lidem nejrůzněj-

ší žádosti a pro znalost 

němčiny a francouz-

štiny vyhledával pro-

střednictvím Švýcarského červené-

ho kříže české zajatce. Založil také 

místní kroniku nazvanou Letopisy 

obce Horních Bojanovic, zabýval 

se archeologickým průzkumem a 

zpracoval národopisnou monografi i 

obce, která se bohužel nedochovala. 

Zezulák předsedal i Místní osvětové 

komisi, byl bratrem-vzdělavatelem 

Sboru dobrovolných hasičů, hrál na 

varhany, založil pěvecký sbor a zdej-

ší knihovnu… 

Na rozdíl od mnoha svých před-

chůdců se pro Josefa Zezuláka Horní 

Bojanovice nestaly místem nevděku 

a bolestného traumatu, ale celoži-

votní láskou, která byla zpečetěna i 

tím, že se oženil s místní rodačkou 

Annou Posoldovou.

Mnohé jeho snahy v obci padly na 

úrodnou půdu, sám to okomentoval 

takto: „Rodiče školních dítek často 

scházívali se ve škole ku školním be-

sedám pořádaným Místní osvětovou 

komisí a učitelským sborem, aby 

vzpomněli památních dní naší re-

publiky nebo přišli si pro poučení a 

seznali, jak jejich děti prospívají ve 

škole. Jako kronikář mám postupo-

vati objektivně, nemohu však jako 

učitel opominouti mlčením, že rodi-

če našich školních dětí 

jeví veliký zájem o školu, 

děti nám do školy řádně 

posílají, podporují školu 

v  jejím působení a rádi 

přispívají na další zvele-

bování. Kulturní pomě-

ry, aby byly úplnější, jest 

třeba doplniti zprávou, že 

občané odebírají množ-

ství časopisů politických 

i vzdělávacích, pak více 

všímají si politických 

událostí a vzrůstá počet 

milovníků knih, kteří knihy dále půj-

čují a o nové se rádi starají...“

V  průběhu první světové války 

se mu důvtipem podařilo zachrá-

nit vzácný renesanční zvon Svatý 

Vavřinec. V kronikářském záznamu 

uvádí: „Roku 1917 v srpnu došli ka-

tané rakouští ještě jed-

nou do obce, aby sňali 

veliký zvon z roku 1542, 

jej z  věže shodili, aby 

sám na zemi se rozbil. 

Rozbitý měli odvésti 

do Arzenálu. Když do-

šli jmenovaní do obce 

a panu starostovi Janu 

Pátkovi (č. 82) přednesli 

rozkaz, byl jsem právě 

přítomen. Pan starosta 

ihned sezval přítom-

né v  obci pány radní a 

sdělil jim, oč obec je žá-

dána. Ptal jsem se při-

chazečů (byli to Němci 

z  Vídně), odkud k  nám 

přišli?  Sdělili, že utekli z  blízké ně-

mecké dědiny Popic, že chtěli zvony a 

dostali bití od Němců. To mně utvrdi-

lo v rozhodnutí – zvon že nevydáme. 

Sehnali jsme hladovým Vídeňákům 

plné batohy potravin zadarmo (řekli 

jsme občanům oč se jedná). Vídeňáci 

se vytratili…“

Další památku na vynikajícího 

Josef Zezulák: Co šlechetného bylo, to zůstane…

Josef Zezulák na školní fotografi i z předvečeru první světové války
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učitele představuje pomník obě-

tem první světové války před bu-

dovou školy. Josef Zezulák byl 

předsedou Místního komité pro po-

stavení pomníku padlým v  Horních 

Bojanovicích, které vybralo sochu 

ženy, jež s  dítětem v  náručí vyhlíží 

návrat svého muže z války. Pomník 

navrhl akademický sochař František 

Mádlo a jeho zhotovení provedla so-

chařsko-kamenická dílna Polášek-

Urban v  Přerově. K  slavnostnímu 

vysvěcení došlo dne 28. 10. 1925. 

V roce 1928 odešel Josef Zezulák na 

nové působiště do Velkých Pavlovic, 

kde byl do roku 1940. Dalších de-

set let pak strávil v  Bystřici nad 

Pernštejnem, ve Víru a ve Štěpánově 

a v  roce 1950 se opět vrátil do 

Velkých Pavlovic.

V roce 1967 vyšel u příležitosti jeho 

75 narozenin článek (Zemědělské 

noviny, 20. října 1967), v  němž se 

mj. uvádí: „Učil na vesnických ško-

lách rovných padesát roků a nevyne-

chal prý ani hodinu. Nikdy v  životě 

nedbal na pozemské statky, největším 

bohatstvím jsou pro něj vědomosti. 

Kolik za život vydělal nikdy nespočí-

tal, ale kolik žáků prošlo jeho třídami 

to ví: Bylo jich šestadvacet tisíc.“

Šlechtic ducha Josef Zezulák zemřel 

9. 5. 1971 a byl podle svého přání 

pohřben v  Horních Bojanovicích. 

Ve smuteční řeči, kterou přednesl ře-

ditel ZDŠ Velké Pavlovice František 

Lacina, zazněla tato charakteristika 

zesnulého: „Rozuměl dětské řeči jako 

málokdo, chápal dobře její radosti i 

drobné starosti, přičemž si byl doko-

nale vědom, že může mládež získat 

jenom věděním, pedagogickým tak-

tem, laskavostí i láskou podle osvěd-

čených vzorů starých kantorů. Jeho 

celoživotní láskou byl mateřský jazyk 

český, který vštěpoval do dětských 

duší nenapodobitelným způsobem. 

Jeho žáci ani na vyšších studiích ne-

měli nikdy s českým jazykem těžkosti 

a s  vědomostmi od učitele Zezuláka 

vystačili až k maturitě. A toho všeho 

dosáhl tím, že si ve třídě získal abso-

lutní kázeň vahou své osobnosti a vě-

děním, bez okřikování nebo tělesných 

trestů…“

V předvečer hodů si učitele Josefa 

Zezuláka připomeňme básní - mod-

litbou, kterou věnoval patronu 

Horních Bojanovic:

Svatý Vavřinče, hlasem zvonu volej 

dále…

Zpívej píseň radosti a díků,

Nedbej zrádných nevděčníků,

Přivolej dobré, zažeň vše zlé.

Věky přišly, věky přejdou,

co šlechetného bylo, je, to zůstane,

Svému lidu buď ochranou.   

Soňa Nezhodová

Pomník obětem první světové války
Josef Zezulák s manželkou Annou

V sobotu 3. června 2017 se uskutečnil ka-

ždoročně naší obcí pořádaný Den seniorů. 

Účast byla jako každý rok velmi dobrá. 

K  tanci a poslechu hrála DH Hornobojani 

a se svým programem nás obohatil zpěvák 

a bavič Franta Uher z Lanžhota. Nálada 

byla velmi veselá. Jako v loňském roce veče-

ři připravoval pan Kalivoda z  Restaurace u 

Špagáta - HB Club Hustopeče. 

Dle ohlasů byl další ročník velmi povedený 

a to je hlavním důvodem, proč pokračovat 

v této pěkné tradici dále. Již nyní se těšíme.

Jiří Šlancar

DEN SENIORŮ
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Do ročníku 

2016/2017 jsme 

vstoupili s jedním 

týmem. Bohužel 

od našeho plánu 

přihlásit dvě muž-

stva nás odradil 

nízký počet hráčů. 

Družstvo zůsta-

lo ve stejném slo-

žení jako minulý 

rok, tj. Dulínek 

Zdeněk, Toncar 

Martin, Krůza 

Radomír, Straka 

Martin, Otřísal 

Jiří, Toman Petr, 

Kopčík Ondřej, 

Čerňan Roland a 

Víšek Miloš. 

Ročník 2016/2017 jsme zahájili v 

1. lize A Jihomoravského kraje, na 

krajské úrovni druhá nejvyšší sou-

těž. Liga má 14 týmů, první tři po-

stupují do extraligy a posledních pět 

spadne do 2. ligy. Prvních několik 

kol ukázalo, že le-

tošní sezona bude 

mnohem náročněj-

ší po stránce kvali-

ty hráčů, psychické 

náročnosti zápasů 

a cestování oproti 

2. lize. Úvod sezo-

ny nás nezastihl v 

optimální formě, 

ale i přesto výsled-

ky nebyly špatné. 

Střídala se euforie, 

trápení i zmar, ale 

i takovéto zku-

šenosti nám dali 

mnoho do dalších 

zápasů. Zápas od 

zápasu se naše vý-

kony zlepšovali,  postupem času se 

nám začalo více dařit a přenášet své 

výkony z tréninků do zápasů. Ligová 

DC Hor Boj Elita

Od nového roku se zastupitelé sešli 

na pěti veřejných zasedáních, na kte-

rých řešili prodej obecního majetku, 

budování v  obci, pronájem obecní-

ho majetku a další body chodu obce. 

Zastupitelstvo obce Horní 

Bojanovice schvaluje:

- zapisovatele Kachyňu Ladislava , 

ověřovatele zápisu ve složení Štoll 

Jaroslav, Kopčík František

a návrhovou komisi ve složení 

Kaňová Bohdana, Štollová Ivana

- program jednání

- návrhy nových nájemních 

smluv se současnými nájemníky 

Podporovaného bydlení č.p.254 byt 

č. 6 a č. 3 na další nájemní obdo-

bí do roku 2018 a  byt č.7 na dobu 

neurčitou

- přijetí dotace z  rozpočtu JMK na 

výstroj a výzbroj pro JSDH ve výši 

190.000,- Kč smlouva č.045331/17/

OKH

- smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu JMK č.045331/17/OKH na 

výstroj a výzbroj pro JSDH 

- přijetí dotace z  rozpočtu JMK na 

Opravu Kierovy hrobky ve výši 

33.000,- Kč  č. j. JMK 34027/2017

- smlouvu o poskytnutí dotace z roz-

počtu JMK, č. j. JMK 34027/2017 na 

opravu Kierovy hrobky

- dodatek č. 1 ke stanovám Svazku 

obcí Mikroregion Hustopečsko

- žádost na neinvestiční dotaci z roz-

počtu obce Horní Bojanovice ve výši 

10  000,- Kč na úhradu nákladů za 

dechovou hudbu na Hody 2017

Zastupitelstvo obce Horní 

Bojanovice pověřuje: 

- pana starostu k  podpisu nových 

nájemních smluv se současnými ná-

jemníky Podporovaného bydlení č. 

p. 254 byt č. 6 a byt č. 3 na další ná-

jemní období do roku 2018 a č. 7 na 

dobu neurčitou

- pana starostu k  podpisu smlouvy 

o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

č.045331/17/OKH na výstroj a vý-

zbroj pro JSDH

- pana starostu k podpisu smlouvy o 

poskytnutí dotace z  rozpočtu JMK, 

č. j. JMK 34027/2017na opravu 

Kierovy hrobky pro JSDH

- pana starostu k  podpisu smlou-

vy na neinvestiční dotaci z  rozpoč-

tu obce Horní Bojanovice ve výši 

10  000,- Kč na úhradu nákladů za 

dechovou hudbu na Hody 2017

Zastupitelstvo obce Horní 

Bojanovice bere na vědomí:

- rozpočtové opatření č. 4/2017

Zastupitelstvo obce Horní 

Bojanovice zamítá:

- žádost č. j.143/2017 o byt v budově 

Podporovaného bydlení č. p. 254

- žádost č. j.164/2017 o snížení ná-

jmu a to i zpětně

Zastupitelstvo obce Horní 

Bojanovice bere na vědomí:

- žádost č. j.168/2017 o byt v budově 

Podporovaného bydlení č. p. 254

- zprávu fi nančního výboru z kont-

roly provedené 14. 6. 2017

VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č.5/2017, ZE DNE 4. 7. 2017
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soutěž byla dlouhá a hodně nároč-

ná, vzhledem k  neúprosným pravi-

dlům ohledně sestupujících týmů 

do nižší soutěže bylo napětí až do 

posledního kola. Našími hlavními 

cílemi pro tuhle sezonu bylo získání 

zkušeností mezi lepšími hráči, udr-

žení v 1. lize a pokud se zadaří získat 

pohár za umístnění v  lize (uděluje 

se pro šest nejúspěšnějsích týmů). 

Jarní část soutěže byla jak na hou-

pačce, kousek od sestupu a kousek 

od vytoužených pozic. Liga byla vel-

mi vyrovnaná, což každému zápasu 

přidávalo důležitost a každá bodová 

ztráta znamenala nemalé problémy. 

Našemu týmu se díky dobrým vý-

sledkům podařilo zachránit ligu už 

několik kol před koncem soutěže a 

mohli jsme se plně soustředit na boj 

o pohárové příčky. O šest nejlepších 

příček usilovalo sedm týmů a roz-

hodobalo se až v  posledním kole 

pro koho bude sezona úspěšná a pro 

koho ne. Poslední kola jsme i díky 

osudu zvládli na výbornou. Náš cíl 

jsme zvládli a získali jsme pohár za 

umístnění na 6. místě. Rozhodně je 

to úspěch, první rok v  lize a hned 

trofej, ale bohužel jen pár bodů chy-

bělo k  mnohem lepšímu umístnění 

a k postupu do nejvyšší krajské sou-

těže. Třeba příští rok, necháme se 

překvapit.

Během roku jsme navštěvovali i in-

dividuální turnaje jednotlivců, kde 

se nám dařilo celkem dobře, získa-

lo se 16 poharů (6 x 1. místo, 6 x 2. 

místo a 4 x 3. místo) a spoustu dal-

ších dobrých umístnění. Na krajské 

fi nále Strmeň Cupu se nominovali 

Martin Toncar a Zdeněk Dulínek, 

který obsadil krásné 15. místo ze 

113 zúčastněných. Dále jsme byli na 

mistrovství Jižní Moravy kat. B s vý-

sledky 5. místo Dulínek Zdeněk, 7. 

místo Toncar Martin, 9. místo  Krůza 

Radomír, Otřísal Jiří a Toman Petr. 

Dne 28. prosince 2016 se v kultur-

ním době uskutečnil již 4. ročník 

turnaje jednotlivců 501 double out 

a 2. ročník turnaje dvojic v cricketu 

cut-troath. Turnaj se vyvedl výbor-

ně a ohlasy zúčastněných byly jen a 

jen pozitivní. Turnaje se zúčastnili 

místní nadšenci, hráči z  okolních 

vesnic, hráči z druhých a prvních lig 

a dokonce i pár hráčů z extraligy a 

superligy (celorepubliková soutěž). 

Úroveň kvality hráčů byla vysoká a 

byla k vidění spousta skvělých utká-

ní. Zaregistrovalo se celkem 51 jed-

notlivců a 24 dvojic. 

Umístnění nejlepších hráčů v  tur-

naji jednotlivců: 

1. místo – Bedřich Konečný 

(člen několikanásobné-

ho mistra extraligy)

2. místo – Písek David (nej-

lepší hráč 1. ligy)

3. místo – Ščudla Pavel 

(3. nejlepší hráč 1. ligy)

4. místo – Maňák 

Filip (superliga)

7. – 8. místo – 

Martin Toncar

8. – 12. místo – Otřísal 

Jiří, Krůza Radomír, ...

Umístnění nejlepších 

dvojic v turnaji cricketu:

1. Bašný David/Maňák 

Filip (extraliga/superliga)

2. Písek David/Ščudla 

Pavel (1. liga)

3. Zukal Tomáš/Daněk 

Lukáš (1. liga/extraliga)

4. Dulínek Zdeněk, 

Otřísal Jiří

7.-8. Krůza Radomír, Toncar Martin

9.-12. Strouhal Kamil, Kopčík 

David

13.-16. Bubeníček Vladimír, 

Otřísalová Jana, ...

V tradici vánočních turnajů bude-

me pokračovat a pokud budou mož-

nosti uspořádáme i další turnaje.

Letošní sezona pro nás nezačala 

dobře, protože jsme přišli o hrací 

místo z důvodu zavření místního 

pohostinství. S tímto problémem 

nám velice pomohla obec, která 

nám umožnila přesunutí hracího 

místa do kulturního domu. Za což 

ji patří velký dík. Díky těmto pro-

storám naše zápasy začalo navště-

vovat více fanoušků. Jejich podpory 

si velice ceníme a před jejich zraky 

se snažíme podávat co nejlepší vý-

kony. Do nadcházející sezony se býš 

tým rozroste o nového hráče Kamila 

Strouhala. Závěrem bych chtěl po-

děkovat všem, co nás podporovali: 

Františkovi Kopčíkovi, obci Horní 

Bojanovice, místnímu pohostinství 

v čele s  Martinou Markovou, míst-

ním vinařům a dalším sponzorům a 

v neposlední řádě všem fanouškům 

a šipkovým nadšencům za přízeň. 

Děkujeme a všechny Vás rádi uvidí-

me na našich zápasech.

I když nám to nelítá, my jsme Hor 

Boj Elita!

Martin Toncar
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Milí spoluobčané, 

školní rok je za námi a také už i 

půlka prázdnin. Společně s  našimi 

dětmi má volno i náš spolek.  V dub-

nu jsme pořádali již tradiční pálení 

čarodějnic, které bylo letos trochu 

jiné. Prošly jsme si 5 km trasu le-

sem. Děti na určených stanovištích 

plnily úkoly a byly moc šikovné 

v  rozeznávání rostlin naší přírody. 

Poté jsme na místním hřišti spálili 

čarodějnici a nad ohněm opekli špe-

káčky.  V květnu jsme pořádali má-

jovou zábavu pro dospělé se skupi-

nou  Tremolo,  a také zájezd pro děti 

do ZOO Bratislava s  vyhlídkovou 

plavbou lodí po Dunaji. Naposledy 

v  červnu jsme uspořádali Dětský 

den se skákacím hradem, spoustou 

soutěží a s  panem Hruškou, který 

nám opět zahrál netradiční pohád-

ku, u které jsme se všichni moc na-

smáli… Děkujeme všem, kteří nám 

pomáhají s  přípravami a samozřej-

mě všem dětem a jejich rodičům, 

kteří se za námi přijdou pobavit a 

strávit pěkné odpoledne.  Přejeme 

krásný zbytek prázdnin a v  novém 

školním roce se na Vás budeme těšit 

třeba na dýňování, drakiádě nebo na 

lampionovém průvodě. 

Za spolek Barvínek 

Kateřina Robošová

 SPOLEK BA RVÍNEK

Pálení čarodějnic

Čarodějnice a plnění úkolů v lese Dětský den

Dětský den ZOO Bratislava
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Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám napsala pár 

slov.

Máme tu opět prázdninové měsíce, 

které slouží k odpočinku našich ra-

tolestí od školy a nám dospělým na-

čerpat síly na vytoužené dovolené. 

Chci Vám všem popřát krásnou do-

volenou strávenou se svými dětmi, 

spoustu báječných zážitků a navraťte 

se odpočatí a ve zdraví domů.

Chci Vám sdělit, že si velmi vá-

žím kritiky, ať je kladná či záporná. 

Kladná je potěšující a povzbudivá, 

záporná je motivující k zamyšlení se 

sám nad sebou a nad společnou pra-

cí nás všech v MŠ. Věřte, že letošní 

školní rok nás v mnohém přiměl se 

zamyslet nad tím, jak pracovat a jed-

nat k Vaší co největší spokojenosti.

Prosím, zachovejte i nadále nám, 

co pracují s  dětmi, svou přízeň, i 

my jsme chybující a je jen na nás, 

zda-li jsme schopni své chyby na-

pravit. Věřte, že v  příštím školním 

roce chystáme pro Vás a Vaše děti 

již osvědčené aktivity, ale i novin-

ky, které zajisté udělají radost všem. 

Chci Vás rovněž pozvat na první ro-

dičovskou schůzku v MŠ, která pro-

běhne v přípravném týdnu na konci 

prázdnin ve čtvrtek 31. srpna 2017 
od 16 hodin. S Vašimi dětmi se se-

jdeme v MŠ v pondělí 4. září 2017 

usměvavé a odpočaté.

Za děvčata v mateřince Vám psala Marta 

Reiterová, ředitelka školy.

Z mateřské školy

REKLAMA
Potěšila mě jedna jediná reklama. 

Protože je pravdivá. (Ani nevím, 

zda ji vysílají v televizi, jelikož jsem 

ji zhlédl na internetu.) Vůbec ne-

záleží na tom, co propaguje, ale jak 

má výmluvný slogan:  “v sebeklamu 

můžeš přežít”, ale ne “žít naplno”. 

Sebeklamů máme v životě mnoho: 

oblékneme si šaty jaké nosívala ba-

bička, kterou měli všichni rádi pro 

její pracovitost a zbožnost, a poklá-

dáme se za dobré a oblíbené, ačko-

liv nevynikáme jejími hodnotami. 

Nebo pro focení spoře oděných fo-

tografi í najdeme ospravedlnění, že 

budeme prodávat kalendář pro dob-

ročinné účely.

Poslední dobou se setkávám se 

zpochybňováním sběru vršků od 

plastových lahví, proto jsem si sedl 

a začal počítat: 1 víčko váží 1,5 gra-

mů, takže je třeba 666 PET víček pro 

nastřádání 1 kilogramu plastů, který 

se vykupuje průměrně za 6 korun. 

Znamená to, že jeden člověk, který 

pije jen limonády, utratí za nápoje 

za rok asi 33. 000 Kč a vydělá pro 

postižené děti pouze 6,6 Kč. Za celý 

život může utratit za balené nápoje 2 

miliony, zaplatit na DPH 300.000 Kč 

a dětem přinést sotva 400 Kč. Ona 

snaha je zmiňovaným sebeklamem: 

já si mohu užívat blahobytného svě-

ta a zároveň v sobě živit dojem, jak 

podporuji charitu. 

Pravdivý závěr nás přivede k lepší-

mu chování: 

a) když budu šetřit životní pro-

středí nekupováním balených nápo-

jů, prospěji více lidem (než jednomu 

jedinci),

b) pokud chci přispět rodinám 

s postiženými dětmi, ponížením 

nákupu o balík PET lahví ušetřím 

týdně určitě 100 Kč, a ty jim budou 

větší pomocí než domovní odpad 

c) jestli námahu věnovanou od-

šroubování plastových vršků v ha-

lířové hodnotě vynaložím na jiné 

maličkosti: zdravit jako první, dá-

vat přednost chodcům na přecho-

du, ohleduplně parkovat, usmívat 

se na druhé, používat laskavá slo-

va, stane se to větším prospěchem 

společnosti.

kněz Marek Slatinský

Z farnosti
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Zahrádkářský spolek Horní Bojanovice srdečně zve 

všechna občany na 

Hornobojanovské vinobraní, které se uskuteční 2. 9. 2017.

Vyhlášení obecní soutěže Výpěstek roku 2017
Obec Horní Bojanovice jako každý rok vyhlašuje soutěž o největší výpěstek obce Horní Bojanovice.

Vyhlašované kategorie: největší brambora, paprika, jablko, dýně, mrkev , cibule
Sběr výpěstků proběhne ve středu 30. 8. 2017  od 14 hodin na obecním úřadě.

Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bude 2. 9. 2017 na Hornobojanovském vinobraní. 
 Předem děkujeme za účast v soutěži .

Vážení spoluobčané,

dovoluji si touto cestou nabídnout 

Vám svoji knížku. Je v ní zachycen ne-

jen život mých předků, ale i lidí z celé 

naší dědiny. Je tam popsáno vše, co se 

kolem nás dělo od narození až do smr-

ti, někdy i po ní. Různé historky, udá-

losti, vše, co se dalo zjistit od pamětní-

ků. A také jak u nás kdysi mluvilo „po 

bojanovsky“. 

Anežka Dvořáková

Na Pekandě 117, 

telefon: 775 524 830, 732 587 288

NABÍDKA FARNOSTI:
Od pondělí 21. srpna do pátku 25. srpna od 9:00 do 14:00 bude na faře ve Velkých 

Pavlovicích prázdninová družina. (Ve čtvrtek se koná na faře v Němčičkách.)

Od pondělí 28. srpna do pátku 31. srpna od 9:00 do 14:00 bude na faře ve Velkých 

Pavlovicích prázdninová družina. (Ve čtvrtek se koná na faře v Němčičkách.)

V neděli 10. září od 15:00 se na farní zahradě ve Velkých Pavlovicích koná 

Orelský Quadratlon s táborákem pro děti.

V neděli 17. září odpoledne se uskuteční žehnání opravených polních křížů.

OZNÁMENÍ
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Stárci a stárky z Horních Bojanovic Vás zvou na tradiční

SVATOVAVŘINECKÉ 
HODY A HODKY

Pátek 4. 8. 2017  17:00  Ruční stavění máje
    20:00   Cimbálová muzika Lašár

Sobota 5. 8. 2017  14:00   Krojovaný průvod od první stárky
    16:00   Odpolední hodová zábava
    20:00   Večerní hodová zábava
    K poslechu a tanci zahraje DH Lácaranka

Neděle 6. 8. 2017    9:00   Zvaní na hody
    14:00   Krojovaný průvod od první stárky
    16:00   Odpolední hodová zábava
    20:00   Večerní hodová zábava
    K poslechu a tanci zahraje Slovácká kapela – Romana Horňáčka

Sobota 12. 8. 2017  20:00  Hodková večerní zábava
    K poslechu a tanci zahraje Slovácká kapela – Romana Horňáčka

PŘESPOLNÍ CHASY JSOU VÍTÁNY A MAJÍ VSTUP ZDARMA

KROJOVANÍ:
1. Vlach Filip

Glocolá Natálie

2. Machač Jakub

Mitášová Denisa

3. Straka Pavel

Stainková Krystýna

4. SvrčekTomáš

Glozarová Eliška

SKLEPMISTŘI:
Lízal Dušan

Sýkora Igor


