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ZPRAVODAJ
Úvodní slovo starosty

Vážení občané,
prázdninové teplé počasí je v plném
proudu, čas dovolených, radovánek
a odpočinku. Teplé počasí přináší
i nechtěný nedostatek srážek, které
se nadále stupňuje a nežádoucím
způsobem se podepisuje na stavu
spodních vod a tím na zeleni kolem
nás. Stav spodních vod je natolik nízký,
že usychají i vzrostlé stromy, které mají
kořeny hluboko v zemi. Nezbývá nám
nic než doufat, že se počasí umoudří a
přírodě bude dopřána potřebná vláha.
V naší obci jsou součástí prázdnin
krojované hody, které jsou krásným
kulturním dědictvím a tradicí, která
se předává z generace na generaci.
Letošní hody vychází datumem na
11.-12.8.2018. Hody jako takové
nejsou jen to veselí, ale předchází jim
dlouhé přípravy ze strany omladiny a
také rodičů a prarodičů. Kteří se musí
postarat o přípravu krojů a dalších
organizačních záležitostí. Všem, kteří
se podílejí na udržení této tradice patří
velký dík.
Jednou z dalších kulturních akcí v naší
obci je Hornobojanovské vinobraní,
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které je naplánované na 8. 9. 2018.
Protože v letošním roce je příroda se
vším o nějaký týden dopředu, můžeme
se těšit na obzvlášť chutný burčák a
také pestrý program, který pro nás
každoročně chystá místní Zahrádkářský
spolek a nesmíme zapomenout na
vyhlášení soutěže Výpěstek roku.
Letošním rokem končí další čtyřleté
volební období vedení obce. K této
další čtyřleté zkušenosti ve vedení
naší obce Horní Bojanovice mohu
jen konstatovat, že to bylo nejhorší
volební období, které naše obec asi
zažila. Způsob, jakým vystupovala naše
opozice, jakým způsobem prosazovala
a dále prosazuje své názory byly až
pod míru minimální slušnosti, která
se dá zkousnout a je lidmi naší obce
akceptovatelná. Ne jednou jsme se
stali mediálním předmětem médií
jako jsou televize a noviny. Díky nim
byla překroucena skutečnost a v očích
okolních obcí jsme se stali posměchem
lidského myšlení. Ano, právě v naší
obci jsou takoví lidé, kteří jsou schopni
až něčeho takového. Někdy se nad tím
člověk jen pousměje, ale někdy je Vám

z toho opravdu smutno. Nikdo nejsme
dokonalí a ne vždy se vše podaří dle
představ, napoprvé nebo bez chyby, ale
s čistým srdcem mohu říci, že jsme se
snažili s obecním majetkem nakládat
v duchu řádného hospodáře, pokud
možno jednoduše, lidsky a s ohledem
na další generace. To, že hospodaříme
v rámci zákona nám vždy potvrdily
audity - kontroly z Jihomoravského
kraje, které jsou prováděny dvakrát
ročně. Někteří občané si bohužel pletou
způsob fungování vrcholových politiků,
které sledují v televizi a snaží se tento
způsob aplikovat v naší obci. Ale na
obcích naší velikosti není tento model
možné aplikovat a ani to tak nikdy
nefungovalo.
Snad právě proto by bylo dobré
zamyslet se nad tím, kterou cestou
má naše obec jít a co od nového
vedení
očekáváme.
Přemýšlejte
srdcem s ohledem ke svým rodinám
jednoduchým a hlavně logickým
úsudkem. Výsledkem bude nové
zastupitelstvo, které si zvolíte 5.-6. 10.
2018 v komunálních volbách.
Jiří Šlancar
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Budování v obci
V letošním roce naše obec
zaměstnala z Úřadu práce tři
naše občany, kde na jednoho
pracovníka
dostáváme
finance z Úřadu práce a dva
jsou placeni z rozpočtu obce.
Zaměstnanci se starají o sečení
zeleně a o údržbu naší obce,
které je pořád dostatek.

nové plotové dílce. Tímto krokem
chceme zlepšit vzhled hřbitova,
který je nedílnou součástí každé
obce a stává se posledním místem
odpočinku našich nejbližších.
Postup prací na této stavbě
můžete v současné době každý
sledovat.

Komunikace
Pekanda

Workoutové hřiště

V letošním roce ZO
naplánovalo
rekonstrukci
ulice Pekanda, na kterou byly
žádány dotace, ale z důvodu
přetlaku žadatelů, nebyla naše
žádost schválena. Protože
se jedná o vysokou částku,
budeme o dotaci dále usilovat
v dalším kole žádostí.

zateplení MŠ

Zateplení MŠ
Bylo naplánováno zateplení
střechy a obvodových stěn
mateřské školy. Na zateplení
se právě pracuje. V rámci
těchto prací jsme vybourali
nový boční vstup do budovy
ze severní strany, aby děti
mohly na dvorní prostory
chodit přímo ze šatny a ne
přes umývárnu. Výsledek bude
určitě stát za to.

zateplení MŠ

Odkanalizování a
čistička odpadních
vod v naší obci

Obnova
hřbitovní zdi

zateplení MŠ

V minulém roce nám
byla schválena dotace na
rekonstrukci oplocení části
hřbitova, s realizací v tomto
roce. Předmětem je demolice
starého oplocení od márnice
po hlavní bránu a dále po pravý
roh. Dále bude vystavěn nový
betonový základ ve stejném
duchu jako současný a na
něm budou vystavěny cihlové
sloupky z pálených cihel a
mezi ty budou namontované

zateplení MŠ
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V letošním roce jsme měli
zažádáno o dotaci na workoutové
hřiště, kdo neví o jaký typ
se jedná, tak k nastínění se
jedná o herní prvky v podobě
ocelových překážek, madel a
dalších konstrukcí k rozvoji a
posilování těla. Věkově je toto
hřiště určeno pro děti a mládež
od 14 let, ale i dospělé. Protože
se tuto dotaci nepodařilo získat
a částka realizace hřiště je 500
000,- Kč, budeme se o finanční
podporu ucházet i nadále v
dalším dotačním období.

Již delší dobu se hovoří o
povinnosti, kterou se zavázal náš
stát Evropské unii s vybudováním
čističek odpadních vod v obcích.
Ani naši obec tato nutnost určitě
nemine a jako první krok k
naplnění zákonné povinnosti
odsouhlasilo ZO vypracování
studie odkanalizování obce
s čističkou odpadních vod.
Předmětem studie bude variantní
řešení jednotné a oddílné
kanalizace s finanční analýzou
nákladů této akce. Studie by
měla být hotová do konce roku
2018 a o výsledku budou občané
informováni
na
veřejných
zasedáních ZO a v obecním
zpravodaji.

www.hornibojanovice.cz
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DC Hor Boj Elita
Ohlednutí za
ročníkem 2017/2018
Letošní ročník byl velice náročný.
Poprvé jsme se přihlásili do ligového
poháru, tak nás nad rámec ligové
soutěže, čekalo více zápasů s kvalitními
soupeři. Podzimní část nám moc
nevyšla, herní výkony nebyly vůbec
špatné, ale v rozhodujících chvílích
jsme neměli pevnou ruku a proto jsme
z 10 utkání získali pouze 8 bodů za 2
vítězství, 2 prohry v prodloužení a 6
porážek, což znamenalo umístnění nad
pásmem sestupu do nižší soutěže.
Jarní část byla úplně o něčem jiném.
Celý tým se herně zvedl a na výsledcích
to bylo hned znát. Přemožitele jsme
hledali jenom těžko, jen nejlepší týmy z
celé ligy nás dokázali porazit. Ke konci
sezony jsme přihlásili nového hráče
Kamila Huňaře z Popic, který nám
hodně pomohl jak po herní stránce tak i
po té psychické. Jarní bilance: 10 zápasů
– 5 vítězství – 2 vítězství v prodloužení
– 3 prohry. Tyhle výkony by nás řadili
na 3. místo soutěže, které by zaručovalo
postup do nejvyšší krajské soutěže.
Soutěž jsme ukončili na 7. místě, pouhý
bod od umístnění, které zaručuje
finanční odměnu a pohár. Bohužel
můžeme jenom litovat zpackaného
úvodu sezony. Ale jak se říká, vše špatné
je pro něco dobré.
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
www.hornibojanovice.cz

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 finále nejvyšší kategorie
v Hostinném. Do Velkého finále se
kvalifikovalo 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 finále se konala
republiková Grand Prix.

Naše výsledky z RGP a Velkého finále:
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 finále (32 týmů) – 17. místo
Malé finále (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.
Do příští sezony nastoupíme v sestavě
Zdeněk Dulínek (kapitán), Martin
Toncar, Jiří Otřísal, Petr Toman, Ondřej
Kopčík, Kamil Strouhal, Kamil Huňař a
Martin Straka. Uplynulá sezona i přes
ligové umístnění byla více než úspěšná
a pevně věříme, když se nám povede
navázat na naše herní výkony, můžeme
zabojovat o postup do extraligy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat
všem, co nás podporují a drží nám
palce. Každé podpory si moc vážíme
a za každého fanouška na domácím
utkání jsme šťastní.
Martin Toncar
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S P OL E K BA RV Í N E K
Milí spoluobčané,
další školní rok máme za sebou a s tím i
mnoho akcí, které pro děti děláme.
V dubnu jsme pořádali již tradiční
pálení čarodějnic, které bylo letos opět
na hřišti. Děti splnily několik úkolů a
protože foukal dost silný vítr, tak jsme
si špekáčky opekli na grilu a čarodějnici
jsme spálili až se vítr trošku uklidnil.
V poslední květnové sobotě jsme se
vydali autobusem do ZOO
Lešná Zlín… tahle zoo se nám
zatím líbila nejvíce.
2. června jsme uspořádali
Dětský den se skákacím
hradem, spoustou soutěží a
s divadélkem Úsměv, které
nám zahrálo pohádku O
Budulínkovi.
Měli
jsme
zde dokonce i kombajn,
do kterého se mohly děti
posadit a za odměnu dostaly
samolepky
zemědělské
techniky. Chtěla bych poděkovat
Radkovi Šlancarovi, který s kombajnem
přijel a celé odpoledne se dětem věnoval
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Ještě děkuji zastupitelstvu zejména
panu starostovi za jeho ochotu a pomoc
při každé naší akci a za 8leté vedení
naší obce, které není vůbec jednoduché.
Tímto bych chtěla za náš spolek popřát
všem občanům naší obce šťastnou
a dobrou volbu při nadcházejících
komunálních volbách. Přejeme krásný
zbytek prázdnin a v novém školním
roce se na Vás budeme těšit, třeba na
dýňování, drakiádě nebo na vánočním
večírku s jarmarkem.
Za spolek Barvínek Lenka Tesařová

a ukazoval vše zajímavé. A i přesto, že
nás opět potrápilo počasí v podobě
půlhodinového deště, děti soutěžily a
užily si to.
www.hornibojanovice.cz
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Vý p i s u s n e s e n í z e z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t va o b c e
H . B o ja n o v i c e č . 4 / 2 0 1 8 , z e d n e 1 0 . 7 . 2 0 1 8
Zastupitelstvo
obce
Horní
Bojanovice schvaluje:
- zapisovatele Kachyňu Ladislava,
ověřovatele zápisu ve složení: Štoll
Jaroslav, Štollová Ivana a návrhovou
komisi ve složení: Kaňová Bohdana,
Lízal Michal
- program jednání
- pro nastávající komunální volby 2018
a tím pro další čtyřleté volební období
počet zastupitelů sedm.
- vypracování studie kanalizace a ČOV
obce H.B
- firmu Modrý projekt s.r.o. Slovácká
3223/83, Břeclav 690 02, IČ: 04223721
jako dodavatele studie kanalizace a
ČOV obce H.B. za cenu 176 900,-Kč s
DPH.
- prodej obecního majetku sypač
ke Starjet 20HP rok výroby 2007
inv.č. 399012, žací stroj Turbocut rok
výroby 2001 inv.č. 8006, zametací

kartáč ke Starjet 20HP inv.č. 8009 a
elektrocentrálu Endress ESE 404 SG/SCZ.
- prodej obecního majetku žací stroj
Turbocut rok výroby 2001 inv.č. 8006
za cenu 10.500,- Kč a elektrocentrály
Endress ESE 404 SG/S-CZ za cenu
8.000,- Kč
- prodej obecního majetku sypač ke
Starjet 20HP rok výroby 2007 inv.č.
399012 za cenu 2.000,- Kč a zametacího
kartáče ke Starjet 20HP inv.č. 8009
za cenu 10.000,-Kč obci Němčičky,
Němčičky 221, 691 07, IČ:00283401.
- přijetí dotace z rozpočtu JMK
na Výstroj a výzbroj JSDH Horní
Bojanovice ve výši 110.000,- Kč na
základě smlouvy č. JMK052587/18/
OKH.
- smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu JMK č. JMK052587/18/OKH

Zastupitelstvo
obce
Horní
Bojanovice bere na vědomí:
- rozpočtové opatření č. 5 a 6/2018
- zprávu finančního výboru
- žádost o prodej obecního majetku č.j.
195/2018
Zastupitelstvo
obce
Horní
Bojanovice pověřuje starostu obce:
- starostu obce k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.
JMK052587/18/OKH
Zastupitelstvo
obce
Horní
Bojanovice zamítá:
- žádost č.j.131/2018 pana Antonína
Procházky, Písty 18, 289 13 na odprodej
obecního majetku na základě záměru
obce ze dne 9. 5. 2018

Zahrádkářský spolek Horní Bojanovice srdečně zve
všechny občany na
Hornobojanovské vinobraní, které se uskuteční 8. 9. 2018.

100 let od vzniku
ČESKOSLOVENSKA – 1918 / 2018
V roce 1918 skončila první světová
válka a jedním z nových nástupnických
států se po zhroucení RakouskoUherska stalo i Československo. Stát,
který hned od počátku dostal do vínku
složitou část dědictví svého předchůdce
– rozmanité národnostní složení svých
obyvatel. Dědictví, které se později,
ve třicátých letech 20. století, ukázalo
jako obtížně spravovatelné a jež se
stalo jedním z důvodů konce první
Československé republiky v roce 1938.
Přitom téměř jedna třetina obyvatel svůj
nový domov odmítala a obtížně se s ním
identifikovala; jednalo se především
o Němce, Maďary a Poláky, kteří se v
důsledku událostí, jež nemohli ovlivnit,
stali státními občany Československé
republiky. Zbývající dvě třetiny (Češi
a Slováci) naopak propadly euforii a
www.hornibojanovice.cz

oslavovaly vzniklý útvar jako něco, po
čem dlouhá staletí toužily.
Novému státu byla sice z historického
hlediska vyměřena krátká existence
pouhých dvaceti let, během nichž
si však prošel zajímavým vnitro- i
zahraničněpolitickým vývojem, aby
se ve třicátých letech 20. století stal
„ostrůvkem demokracie“ v rozbouřené
Evropě,
která
se
akcelerujícím

způsobem chystala opět na válečné
hrůzy. První Československá republika
se však zároveň zařadila mezi země s
rozvinutým průmyslem, efektivním
zemědělstvím a za západními státy
nezaostávala ani v kulturní oblasti.
Jako památku na tento den zasadili
zasloužilí členové SDH pamětní lípu u
hasičské zbrojnice, u které byl po sléze
umístěn pamětní kámen.
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Oslava 720 let obce a 25. výročí od
založení DH Hornobojani
V sobotu 30. června 2018 naše obec
oslavila 720 let od první písemné
zmíňky o naší obci a 25 let od založení
dechové hudby Hornobojani. Program
zahájila koncertem dechová hudba
Hornobojani,
vystoupil
mužácký
sbor z Nikolčic a Popic cimbálová
mizika Vinica z Velkých Pavlovic a
večerní zábavou nás bavila kapela Na
2 fáze z Hustopečí. Celým odpoledním
programem nás provázela moderátorka
Petra Polzerová. Tento den byl určitě
pro mnoho rodin slavnostním dnem,
na který se sjeli rodinní příslušníci,
kamarádi a příznivci dobré nálady a
dechové hudby Hornobojani. Pozvánku
přijal i rodák z Horních Bojanovic malíř
pan Antonín Vojtek se svojí manželkou,
který představil připravovanou knihu
o obci Horní Bojanovice. Pro děti
byl přichystán skákací hrad v podobě
velikého kombajnu, který zapůjčila
firma Agrotec Hustopeče, dále si děti
mohly zajezdit s modely autíček dálkově
řízených a místní hasičský sbor dětem
připravil atrakci v podobě stříkání
vodou na terč. Po celou dobu této
akce mohli účastníci zdarma navštívit
ochutnávku vín od místních vinařů,
kterým tímto děkuji za poskytnutí

vzorků vín a že jich nebylo málo bylo
zřejmé v pozdních hodinách , kdy bylo
ještě pořád co degustovat. Po celou
dobu akce se o nás s ohledem na jídlo
a pití staral SDH Horní Bojanovice, za
což jim náleží poděkování. Nesmím
zapomenout poděkovat za pomoc
při chystání a úklidu členům spolků
Zahrádkářů a Sokolů.
Z ohlasů od návštěvníků mohu

konstatovat,
že akce se
vydařila
a budeme
se těšit na
další pěkné
zážitky
prožité
v
naší obci.
Jiří Šlancar

Rybářské okénko
Rybářský spolek Hornobojanovských
rybařů jako každým rokem i letos
zahájil svou činnost výroční členskou
schůzí a prodejem povolenek pro své
členy.
Naši členové jako každou zimu
prosekávali led na rybníku, v měsíci
dubnu proběhlo zarybnění a rybářská
brigáda, na které se opravovaly hráze,
osekávaly se větve přerostlých porostů
a uklízelo se okolí rybníka. Průběžně se
během roku přikrmovala ryba, vápnil
se rybník a probíhaly brigády na sečení
trávy.
Vyvrcholením naší činnosti jsou
rybářské závody. Ty pro muže proběhly
28. dubna a zúčastnilo se jich 38 mužů.
Pořadí mužských závodu :
1. místo - Krátký Antonín - kapr 63cm
2. místo - Frídl Jaroslav - součet úlovků
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556cm
3. místo - Smutný Petr - součet ulovků
518cm
Rybářské závody pro ženy a děti
proběhly 29. dubna a zúčastnilo se 14
žen a 29 dětí.
Pořadí ženských závodů :
1. místo - Machačová Dana - kapr 60cm
2. místo - Frídlová Alena - součet
úlovků 345cm
3. místo - Kopčíková Dáša - součet
úlovků 186cm
Pořadí dětských závodu :
1. místo - Frídl Josef - kapr 60cm
2. místo – Frídlová Magdaléna - součet
úlovků 190cm
3. místo – Vozdecká Darina - součet
úlovků 188cm
Pro děti bylo přichystáno občerstvení

a každé dítě si odneslo nějakou výhru.
Výhry byly sponzorským darem, za
které děkujeme našim příznivcům a
sponzorům. Poděkování patří také
obecnímu úřadu.
Bohužel stejně jako v loňském roce
se potýkáme s velkým úbytkem vody.
Úbytek ryb zatím neevidujeme a to
máme podstav téměř ¾ metru vody.
Doufáme, že počasí se umoudří a
příroda pomůže dešťovými srážkami,
na které všichni čekáme.
Rybník se stal cílem vycházek nejen
pejskařů, ale všech našich občanů. Přáli
bychom si, aby tomu tak bylo i nadále.
Závěrem apelujeme na všechny, kteří
náš rybník navštěvují, aby zde udržovali
pořádek, po sobě si řádně uklízeli a
neznečišťovali okolí rybníka.
Petrův zdar

www.hornibojanovice.cz
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Vyhlášení obecní soutěže Výpěstek roku 2018
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 5. 9. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin na obecním úřadě.
Vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií bude 8. 9. 2018 na Hornobojanovském vinobraní.
Předem děkujeme za účast v soutěži .

Malíř a rodák Antonín Vojtek
Malíř a rodák z naší obce
Antonín Vojtek - Horní
Bojanovice s láskou
Vážení občané, v letošním roce jsme
společně oslavili 720 let obce Horní
Bojanovice, kde hostem byl náš rodák
malíř pan Antonín Vojtek. Ten nás

všechny přišel pozdravit a potěšit se
z této krásné akce, ale zároveň přišel
představit nově vznikající knihu o naší
obci, kterou připravuje. Zároveň nás
požádal o finanční podporu ke vzrodu
této knihy. Kniha se bude jmenovat
,,Horní Bojanovice s láskou“ a podílet
se na její tvorbě může každý z nás a to
tím, že dá podnět k namalování určité

části obce, která je dané osobě blízká.
Finanční podporu je možné složit
hotově v kanceláři Obecního úřadu
Horní Bojanovice nebo osobně panu A.
Vojtkovi. Kontakt na pana A. Vojtka je
vojtek@vojtek-av.com, tel: 723930015.
Děkujeme za podporu a budeme se
těšit na účast při křtu této knihy.

Předvolební zamyšlení
Opět po čtyřech letech čekají Českou
republiku komunální volby (5. – 6. října
2018). Je to jedinečná příležitost pro
ty, kteří se cítí být zodpovědní za to, co
se děje v jejich bezprostředním okolí,
v místě, kde žijí. Na rozdíl od voleb
parlamentních, kde člověk spoléhá spíš
na dojmy vzešlé z televizních debat,
v komunálních volbách zná obvykle
kandidáty osobně. Zná jejich „pověst“,
úspěchy i propady.
Komunální volby nejsou ale jedinou
příležitostí, jak vyjádřit svůj názor k
dění v obci. Existuje zde řada dalších
příležitostí – zasedání obecního
zastupitelstva, která bývají veřejná,
možnost přijít s námětem osobně,
napsat dotaz. Někdy však bohužel
zapomínáme na to, jak věci říkat.
Slušnost a schopnost ovládat svoje
pocity patří k důležitým schopnostem
řady lidí, kterých si ve svém okolí
vážíme.
Důležitým bodem v získávání
informací je hodnověrnost zdroje, který
v nemalé míře ovlivní koncový úsudek
a samotné rozhodnutí. Bohužel ze
zkušeností je zřejmé, že snad už nikdo
nechce ani slyšet pravdu nebo spíše
přesné vysvětlení a snad pro pobavení
raději poslouchá mylné příběhy –
pohádky, aby bylo o čem mluvit a
zkreslený obraz skutečnosti je na světě
tzv. „jedna bába povídala“. Právě proto
je důležité si k dané věci zjistit fakta
a posoudit věc zdravým rozumem a
www.hornibojanovice.cz

hlavním zdrojem informací je právě
veřejné zasedání.
V naší obci si pro informace na
veřejná zasedání chodí opravdu velmi
málo občanů. Veřejná zasedání se dělají
proto, aby se mohli občané k důležité
řešené věci veřejně vyjádřit a hlavně
se o ní něco dozvědět. Bohužel se tak
neděje. Toto není problém jen naší obce,
nezájem chodit na zastupitelstva. Pokud
nechci chodit na zasedání zastupitelstva,
kde se odehrávají důležitá rozhodnutí,
mám potom právu vůbec soudit dané
rozhodnutí? Jsem potom schopen
posoudit danou věc dobře? Je to na
každém z nás jak se k tomu postavíme.
Jisté je, že vždy se vedení obce nezavděčí
všem, ale rozhodnutí by mělo být ku
prospěchu obce.
Na závěr Vás chci vyzvat, abyste se
zamysleli nad tím, co se za předešlé
roky vybudovalo, jakým směrem se
ubírá naše obecní společnost a co
očekáváme od nového vedení obce. S
tímto přesvědčením a názorem by měl
každý z nás přijít k volební urně a svůj
názor vyjádřit podporou kandidáta a to
právě 5.-6. 10. 2018.

Občanská demokratická strava (ODS)
1
Šlancar Jiří
2
Kopčík František
3
Václav Šlancar
4
Marek Vlach
5
Libor Šalášek
6
Lenka Tesařová
7
Kateřina Robošová
HASIČI a ZAHRÁDKÁŘI pro naši obec
1.
Ladislav Kachyňa
2.
Jaroslav Štoll
3.
Ing. Eva Špačková
4.
Zbyněk Prokeš
5.
Michal Lízal
6.
Lucie Krátká
7.
Martin Toncar
Náhradníci: Vít Machač, Zdeňka
Prokešová
Nezávislí kandidáti Horních Bojanovic
1.
Bohdana Kaňová
2.
Zdeněk Pavelák, ml.
3.
Dagmar Kopřivová
4.
Veronika Otřísalová
5.
Dušan Doležal
6.
Václav Dvořák
7.
Mgr. Rostislav Bednář
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Stárci a stárky z Horních Bojanovic Vás zvou na tradiční

SVATOVAVŘINECKÉ HODY A HODKY
11.-12. srpna a 18. srpna 2018 u kd v Horních Bojanovicích

KROJOVANÍ:
1. Jakub Machač a Denisa Mitášová
2. Marek Kuba a Pavlína Vlachová
3. Pavel Straka a Eliška Glozarová
4. Ondřej Krátký a Kateřina Kachyňová
SKLEPMISTŘI:
Igor Sýkora, Soňa Mitášová, Dušan Lízal, Adéla Kadlecová
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Pátek 10. srpna

18.00 - ruční stavění máje
20.00 - posezení u cimbálové muziky Lašár

Sobota 11. srpna

14.00 - průvod krojovaných od první stárky
16.00 - odpolední hodová zábava
20.00 - večerní hodová zábava
Hraje DH Legrůti

Neděle 12. srpna

9.00 - zvaní po obci
14.00 - průvod krojovaných od první stárky
16.00 - odpolední hodová zábava
20.00 - večerní hodová zábava
Hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka

Sobota 18. srpna

14.00 - průvod krojovaných od první stárky
16.00 - odpolední hodová zábava
20.00 - večerní hodová zábava
00.00 - půlnoční překvapení
Hraje DH Zlaťulka
www.hornibojanovice.cz

