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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Jaro je tady hurááá. Přestože zima 

nebyla ani z nejstudenějších a ani nějak 

extra bohatá na sníh, tak myslím, že 

každý z nás je rád, že už skončila a opět 

k  nám zavítalo jaro a můžeme se těšit 

ze sluníčka a delších dnů. Přestože se 

v  poslední době roční období pomalu 

překrývají a už v  podstatě nemáme 

klasická čtyři roční období, jako je 

známe z  minulosti, tak si maximálně 

užívejme alespoň ten kousek jara co 

nám ještě zbyl, než se nám překlopí do 

pravděpodobně horkého léta.

Rád bych poděkoval všem, kdo se 

podíleli na odklízení sněhu, ať už to byli 

zaměstnanci obce, občané a fi rmy se 

kterými pravidelně obec spolupracuje 

při odklízení sněhu, tak v  neposlední 

míře i občanům, kteří stále ještě 

odmetají alespoň před svým domem.

Letošní rok jsme společně přivítali 

nový rok 2019 ohňostrojem s přípitkem 

před kulturním domem, kterého se 

zúčastnilo hodně občanů. 

V  lednu hasiči tradičně uspořádali 

společenský ples, Sokol ostatkovou 

zábavu a zahrádkáři výstavu vín, 

čímž přispěli ke kulturnímu vyžití 

občanů v  obci. Tímto bych chtěl 

poděkovat pořadatelům akcí za jejich 

úsilí a obětavost při zajišťování těchto 

kulturních akcí. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát 

klidné prožití velikonočních svátků  a 

bohatou pomlázku. 

Ladislav Kachyňa

starosta 
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Tradice jsme v minulém století 

zachovávali nebo nezachovávali. Protože 

některým zvyklostem nepřála doba 

komunistické diktatury, bylo to vše: 

byly nebo nebyly, a nevysvětlovaly se. Po 

návratu k demokratickému uspořádání 

se začaly částečně obnovovat anebo 

vytvářet nové. Nyní však narazíme 

nejen na ochotné praktiky, kteří pro 

různé zvyklosti přiloží ruku k dílu, 

ale také chytrácké teoretiky, kteří pře-

vysvětlovávají… co a jak a proč mají ti 

druzí dělat.

Kdybych měl lovit všechny divoké 

kachny, asi bych promarnil celý život a 

poslal do papíren obrovský les. Nabídnu 

vám alespoň ty největší perly: 

a) prý masopust začíná 6. ledna (takže 

by snad Tři králové měli před dlouhým 

putováním poslední kousek masa na 

posilněnou)

b) prý je slovo karneval odvozeno 

z carrus-navalis a tento vůz-námořní 

obývaný blázny plul volně po řece (sice 

by po prvním roce všichni šílenci připluli 

po proudu na jedno místo a neopakovali 

by každým rokem maškarní průvod) 

c) prý je Sazometná středa začátkem 

postního období (ačkoliv jsou saze z 

ohně, ale na hlavu se sype popel - a 

důkladný úklid i v komínech se dělal 

před Zeleným čvrtkem)

Ano, píšu to kvůli době, kdy se ze 

všech stran hrne vysvětlování lidových 

obyčejů. Naši předkové měli nejen 

moudré pranostiky, ale také rozumné 

důvody.

Vánoční oslavy končily 2. února, na 

výročí 40. dne od narození chlapce, 

kdy každá židovská matka děkovala 

Hospodinu v chrámě. Mezidobí po 

Vánocích a před postním časem byl 

masopust. Protože má proměnlivou 

délku (Velikonoce se posunují podle 

neděle po prvním jarním úplňku a ty 

předchází 40 dní všedních postních 

dnů) fi xovaly se oslavy až k jeho závěru, 

těsně před Popeleční středu, kdy začíná 

očišťování od hříchů pokáním. (Na 

některých místech se nedržel pravidelný 

odpočinkový rytmus neděle + sobota, ale 

neděle + čtvrtek, takže hlavní masopust 

byl čtvrtek a neděle a poslední dny před 

Popeleční středou.) Masopustní čas byla 

doba svatebního veselí (drtivá většina 

populace totiž pracovala v zemědelství 

a jedině v tomto období nebyla zatížena 

pracemi v hospodářství a přišel čas pro 

oddech a zábavu).

Zlom nastal zahájením půstu pro 

duchovní přípravu na Velikonoce. (Byl 

to takový předěl, že turecký velvyslanec 

popisoval Sulejmanovi II., jak viděl 

křesťany, kteří se naprosto zbláznili, ale 

díky popelu, co si dávali na čelo, se zase 

uzdravili :-)

Do předvelikonočního času se navíc 

vmísil polský zvyk na památku knížete 

Mečislava, který byl v roce 965 pokřtěn a 

nechal vynést a naházet do řeky pohanské 

modly.  Pak přišly ty největší dny: 

Ježíšovy poslední večeře, ukřižování, 

strážení hrobu, zmrtvýchvstání. A každá 

slavná neděle se protáhla až do pondělí. 

To už se nikomu nechtělo vstávat ani 

do práce, ani do kostela, takže přišel na 

řadu šmigrust (schmeck-ostern tedy 

“ochutnej Velikonoce” ve smyslu “já ti 

dám, že nechceš na svátek do kostela”, 

kterým se jeden den škádlili ženy a 

druhý den muži).

V lidových zvycích nebyly podle 

míst značné rozdíly, protože v 

chudých dobách nebylo co vymyslet: 

půst-hody, procesí-jízda, polévání 

vodou-zapalování ohně, koleda-

nicnedělání,  zpěvy-posměšky,  masky 

- stejnokroj. Ale co vymysleli, také 

promysleli. My už v naší době máme 

mnohem širší možnosti, co dělat, ale 

měl by to být stejně promyšlený život.

Zbylo čtyřicet dnů postní doby (40 

jako karanténu) se smyslem ochránit se 

všeho škodlivého, a připravit své tělo i 

duši na slavení Velikonoc. 

kněz Marek Slatinský

Velkopáteční obřady na památku smrti Ježíše 
Krista 19. dubna v 17:00 v kostele.

Velikonoční vigílie 20. dubna ve 19:30 v kostele.
Velikonoční mše na oslavu vzkříšení Ježíše 

Krista 21. dubna ve 8:00 v kostele.
Mše na velikonoční pondělí 22. dubna ve 8:00 v kostele.

Výlet do Prahy na národní Pochod pro život v sobotu 27. dubna.

Tradice

Jaro je nové probuzení,

jaro je jako narození,

jaro je láska,

nic jiného to není.

Jaro je život přece.

Všechno tě táhne do lesa, k řece.

Jaro je údiv,

jaro je zázrak,

když do trávy hebké

položíš se naznak

a modř touhy tě omámí

a zeleň-naděje

tě zahřeje.

Tak to je jaro?

Setřeš si pot z čela,

u hlavy zabzučí ti včela

a motýl ti sedne na hlavu.

V modravé dálce pozdravíš Pálavu

a hru na život si začneš hrát

se vším živým.

Šibalsky zavoláš:

jaro, já tě vidím!
Antonín Vojtek 2019  
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Při příležitosti životního jubilea 

rozhodlo zastupitelstvo obce udělit 

Čestné občanství malíři Antonínu 

Vojtkovi, který se narodil a část dětství 

strávil v naší obci.

Tímto bychom panu Antonínu 

Vojtkovi chtěli poděkovat za celoživotní 

dílo v  oblasti výtvarné tvorby a 

šíření dobrého jména rodné obce. 

Dále bychom chtěli popřát pevné 

zdraví,   životní energii, optimismus 

a ať ho jeho práce ještě dlouho baví a 

naplňuje.

Udělení Čestného občanství 
obce Horní Bojanovice
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Kdysi dávno, až tam, kam má paměť 

doletí, do časů před druhou světovou 

válkou, jsme se my kluci těšili na jaro. 

To budeme zase běhat bosí a vyhledávat 

nová a nová dobrodružství.

Byl to čas zcela neobvyklý, byl 

mimo běžnou realitu, mimo běžné 

zvyklosti…, neboť válka byla předělem 

v  životě dospělých, předělem v  našem 

dětství. Všechno bylo jinak. Strach se 

mísil s  nouzí, nouze pak s  ostražitostí, 

ostražitost s  výchovou dětí. My děti 

jsme byly ponechány osudu. Snad 

rodiče jen tak ve skrytu své mysli sázeli 

na to, že snad osud bude milosrdný a 

dětem se nic zlého nepřihodí.  Z dálky 

je už řadu dní slyšet zvláštní hřmění. 

Děti znají hřmot bouře, ale toto hřmění 

neustává. Je slyšet celý den, ráno i večer. 

Je to děsivé pro všechny.

Jaro je čas, kdy se těšíme na 

Velikonoce, na šlahačku, na 

koledu, na krásná barevná 

vajíčka, kraslice. Sledujeme 

pupeny na stromech, 

lístečky na větvích, v  trávě 

první bílé kvítky. Ale nás 

zajímá vrba. Ta se dere 

k  životu, ke vzkříšení mezi 

prvními. A na její proutky 

si brousíme naše nožíky 

o betonový schodek u 

dveří. Nožík, „rybička“, musí být jako 

břitva, neboť udělat dobrou píšťalku je 

mistrovské dílo. Jsou dva způsoby, jak 

si píšťalku vyrobit, je mnoho druhů 

píšťalek, které se liší výškou a hloubkou 

tónu. My mladší se chystáme na vrbu, ti 

zkušenější na ořech. Z ořechu je píšťalka 

noblesnější, je to vyšší kategorie.

Píšťalka má výšku nebo hloubku tónů 

podle toho, jak je prut silný. Jak velká 

je dutina, ve které vzniká tón. Vrbové 

mlází roste u potoka, u naší „Pradlenky“. 

Oči si vyberou ten správný, ten který 

má mezi větvičkami co největší rozteč, 

neboť jen tam bude možné kůru svléci. 

Nožík v rukou chlapce začne drobnými 

„ záseky“ naprosto rovně prut seřezávat. 

Poté přesně v tom samém místě udělá 

zářez pro proud vzduchu a vykrouží 

místo, kde bude její konec, aby kůra se 

oddělila. Každá chyba, každá nepřesnost 

se trestá.

Nu a pak nastává to dobrodružství, 

to očekávání, to poklepávání, aby míza 

povolila oddělit tělo prutu od kůry. Kůra 

je šedá, možná šedozelená a my kluci 

musíme neustále vkládat proutek do 

úst, slinit a olizovat, aby vláha pronikla 

přes lýko až ke dřevu. Po pěti, deseti 

minutách je třeba opatrně zkusit tělem 

píšťalky zatočit. Levá ruka svírá píšťalku 

skrze tričko, aby kůra neklouzala, a pak 

to křupne a kůra se otočí. Nastane ten 

zázrak svlékání. Objeví se nahé bílé tělo. 

Tělo vlhké, tak nějak bezbranné. V očích 

máme údiv. Nejen, že se to zdařilo, ale 

že vidíme kus nahého těla vrby, které 

jsme svým „krutým“ způsobem vrbě 

amputovali pro své potěšení, pro ty 

tóny, které se ozývají od úst toho, či 

onoho kluka.

Ve skrytu jsme mnohdy náhodně 

sestavenými slovíčky drmolili prosbu…

aby se píšťalka zdařila, aby se kůra 

svlékla. 

Otloukej se, píšťaličko, otloukej,

až se svlékneš, bude hej.

Nebudeš-li se otloukati,

budu na tě žalovati císaři pánu,

on ti dá ránu,

až poletíš k nebeskému pánu.

Huš, huš, huš, vrazím do tě nůž,

vrazím do tě kudličku,

až vypustíš dušičku.

Tak se svlékni už, už, už,

pak hned schovám nůž.

Tak to byla naše první zkušenost se 

svlékáním.

U silnice je statný ořech. Je jen dva, tři 

metry od štítu domu, pěkně v  závětří. 

Jeho kmen je nakloněný a kluci po něm 

snadno vyběhnou k první větvi, statné 

a silné jako lidská noha. Je to místo – 

skrýš. Kluci tam splynou v listoví. A to 

je čas k louskání dozrávajících ořechů.

A opět přichází na řadu klukovský 

nůž a klukovský um. Ještě zelený ořech 

se musí u stopky seříznout a vložením 

špičky do tušené štěrbinky rozlousknout 

na dvě části. Hbitě a šikovně vykrojit 

jádro, zbavit se světlé zelenobílé výplně 

a pak jádro svléci ze žluté kůžičky. Zjeví 

se bílé, krásně tvarované jádro. Sliny 

se sbíhají a my kluci si pochutnáváme. 

Absolutně neřešíme alergie na ořechy.  

Je to doba, kdy po silnici projede jedno 

auto za celý den. Možná ani jedno. Je 

to zdravá pochutina plná vitamínů. 

Sedíme na větvi jako jihomoravské 

opičky a jen pod strom padají skořápky 

a ozývá se tu a tam lousknutí.

Však skrze listí vidíme 

přicházet dívenku. Jde 

z  Pekandy směrem k  ořechu 

a pak ulicí dál k  obchodu u 

Kaňů. Kristýnka je děvče snad 

patnáctileté, těžko odhadnout 

její věk. Je pěkně ustrojená, 

učesaná, je sebevědomá. Tělo 

až nepřirozeně vzpřímené, 

vyjadřující sebevědomí, důvěru 

v sebe. Je mladá, velmi mladá a 

tak i krásná. Má větší zuby, ale 

v mládí se to odpouští. Už jako kluk si 

dokáži představit, že starší ženě takové 

zuby nebudou slušet. Ale teď je teď. Já 

jsem tak nějak kluk „zaostalý“, neboť 

poznámky kluků sice registruji, ale 

málo mě zajímají.

„Kluci!“ šeptá Jožka,“ podívejte, má 

je vycpaný.“ Jožka je vyspělejší, o hlavu 

vyšší, než my ostatní. Prý už leccos viděl 

v jejich stodole.  Už se vyzná.

Kristýnka má opravdu ňadra až 

nepřirozeně vyspělá, ale bůhví, jak tomu 

je. Mě překvapují Jožkovy poznámky. A 

také to, jak desetiletý kluk dokáže tuto 

dívku „svléknout“ očima.

Jsem zřejmě stále málo připravený, 

málo vyvinutý pro život a mnohem 

více mě zajímá svlékání vrby či jadérek 

ořechů. Nicméně už jako kluk, jako dítě 

chápu, že svlékání v  každé podobě je 

velký prožitek, ba i velké dobrodružství.

kristýnka
úryvek z knihy A. Vojtka
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Vážení spoluobčané,

první březnovou sobotu procházely 

obcí maškary a uzavřely období veselí 

a radování před velikonocemi. Tímto 

bych chtěla poděkovat všem občanům , 

kteří nám přispěly  penízky, za které se 

nakoupila tombola na dětský karneval…

Na karnevale si děti  zatančily zasoutěžily 

a za odměnu si odnesly něco pěkného 

z tomboly. Během uzávěrky zpravodaje 

proběhlo velikonoční tvoření v budově 

školy.  Těšíme se na pálení čarodějnic 

na hřišti v  úterý 30. dubna 2019 a na 

den dětí v neděli 9. června 2019 také na 

hřišti.

Krásné jaro!

Za spolek Barvínek Lenka Tesařová

Barvínek
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Mnozí lidé často také pálí na svých zahradách 
rostlinný odpad. Toto pálení není zakázáno 
zákonem, ale je třeba se informovat na 
obecním úřadě nebo úřadě příslušných 
městských částí, kdy je pálení obecní 
vyhláškou povoleno.  

Při pálení rostlinného odpadu vždy dodržujte 
zásady bezpečného rozdělávání ohně. I když 
mají ze zákona povinnost ohlašovat pálení 
odpadů pouze podnikající fyzické a právnické 
osoby, je vhodné (v případě dlouhodobějšího 
pálení), aby tuto skutečnost ohlásili i občané.  

Pálení klestí můžete nahlásit pomocí 
internetového formuláře 

www.firebrno.cz/paleni-klesti 

 
Na místě pálení mějte u sebe mobilní telefon a 
jednoduché hasební prostředky (lopatu, kbelík 

s vodou apod.).  

PŘEHLED TÉMAT 
 

1. Tísňové linky v ČR 
2. Dopravní nehoda 
3. Požár automobilu 
4. Hlásiče požáru 
5. Hasicí přístroje 
6. Předcházení požárům 
7. Vytápění 
8. Zásady chování při požáru v domácnosti 
9. Zásady chování po požáru v domácnosti 
10. Bezpečné rozdělávání ohně v přírodě 

 
 

 
 

 

 
  
 
 

© Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

 
www.chytre-blondynky.cz 

112  Jednotné evropské číslo tísňového volání 

Pálení rostlinného odpadu

Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje 

 

 

 

 

BEZPEČNÉ ROZDĚLÁVÁNÍ 
OHNĚ V PŘÍRODĚ 

10 

…jak předcházet 
požárům v přírodě 

 
 
 

www.chytre-blondynky.cz 
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Byla zima, 

padal sníh, ale 

hornobojanovští 

hasiči nespali.

V měsíci lednu 

proběhla ve sboru 

výroční valná 

hromada. Na této se 

hodnotil uplynulý rok. 

Dále byla hodnocena 

práce zásahové 

jednotky sboru, 

která zasahovala v 

27 případech , při 

záchraně životů, nebo 

majetku občanů v naší 

obci  i v sousedních 

obcí. Hodnotila se 

práce místního aktivu 

zasloužilých hasičů, 

kteří v rámci okresu 

Břeclav jsou velmi 

aktivní. Po diskusi byl 

přijat plán práce na 

rok 2019.

Další velkou 

kulturní akcí byl tradiční hasičský 

ples,  26. ledna, kde nám k tanci 

a poslechu hrála dechová hudba 

Mistříňanka. Pro dobrou náladu 

bylo podáváno občerstvení, kromě 

místního pohostinství, také míchané 

nápoje a pro naplnění břicha byly 

podávány zvěřinové speciality od 

kuchařů z Bílovické restaurace „Na 

Pekárně“. Musíme poděkovat členům 

sboru a sponzorům, kteří poskytli 

dary do bohaté tomboly. Poděkováním 

pořadatelům plesu bylo to, že účastníci 

plesu odcházeli v dobré náladě. Dobře 

celou zábavu hodnotili i návštěvníci, 

příznivci Mistiříňanky, kteří prohlásili, 

že přijedou na ples v příštím roce, i když 

nebude hrát jejich oblíbená dechovka.  

Při zasedání představitelů sborů 

okresu Břeclav, byla našemu sboru 

předána cena Sdružením hasičů Čech, 

Moravy a Slezska,  z rukou členky 

výkonného výboru, Bc. Zdeňky Jandové 

medaile „Za mimořádné zásluhy“, 

kterou za náš sbor  převzala  zástupkyně 

starosty Zdeňka Prokešová.

V plánu práce na rok 2019, máme 

sběr železného šrotu, který proběhne v 

sobotu 4. května. Prosíme občany, aby 

tento připravili před dům, nebo požádat 

hasiče o vynesení z domu. Předem 

děkujeme.

V letních měsících proběhne v areálu 

odpočinku turnaj hasičských družstev 

v nohejbalu a tradiční letní noc. Na 

závěr prázdnin, budeme opět pro děti 

spolupořadatelem akce „Ukončení 

prázdnin“

Také plánujeme zájezd po krásách 

Moravské zemi. Budeme se podílet  na 

zajištění občerstvení „Burčákových 

slavností.

Pro zdokonalení vědomostí a 

dovedností, byli členové zásahové 

jednotky na školení , ve školícím a 

výcvikovém středisku Tišnov. Jednalo 

se o téma zdravovědy, kterých se 

proškolilo 11 našich hasičů.  Dalším 

tématem byl výcvik velitelů družstev v 

počtu dvou  členů a jeden člen se stal 

nositelem dýchací techniky. Kromě 

toho probíhá školení v místní jednotce.

Naše jednotka dobrovolných 

hasičů zasahovala dne 14. ledna, na 

odstraněním dvou spadlých stromů 

, na silnici z Horních Bojanovic do 

Hustopečí. Dne 7. března, v 5.30 hodin, 

nás krajské operační středisko vyzvalo 

k výjezdu na požár travního porostu 

v katastru Hustopeče. Jsme rádi, že 

nevznikl požár budov v tomto topném 

období, což svědčí  o přístupu občanů k 

prevenci na tomto úseku.

Do dalšího období přejeme 

spoluobčanům veselé prožití 

velikonočních svátků, hodně veselí a 

málo výjezdů naší jednotce.

 Jakub Machač, Matěj Machač

V roce 2018 naše JSDH obdržela 

dotaci z Jihomoravského kraje:

Celkem bylo proinvestováno 164 

339,- Kč , z toho dotace JMK byla 110 

000,- Kč a z vlastních prostředků  jsme 

investovali 54 339,- Kč. 

Realizací této akce došlo k doplnění 

výstroje a výzbroje potřebné pro naše 

členy JSDH Horní Bojanovice, která 

zabezpečuje požární ochranu v naší 

i v okolních obcích. Jedná se hlavně 

o nejnutnější základní výbavu a 

oblečení, která podléhá opotřebení a 

zajišťuje našim členům nejzákladnější 

bezpečnost.

Ladislav Kachyňa

Hasiči
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Letošní zima už je snad za námi a 

přesto že byly dny, kdy byla bohatá 

na sněhovou nadílku, tak k  doplnění 

spodních vod a vyřešení sucha v  naší 

krajině to v  žádném případě stačit 

nebude. Naopak nám toto počasí 

několikrát zkomplikovalo dopravu a 

úklid sněhu v  obci. Tímto bych chtěl 

poděkovat občanům za trpělivost a 

pochopení a zvláště vyzvednout občany, 

kteří si se sněhovou nadílkou poradili 

s obrovským nadhledem. 

Tímto velice děkuji autorovi těchto 
sněhuláků a prosím, aby se zastavil 
u nás na úřadě a vyzvedl si cenu 

Sněhuláci zimy 2018/2019.
Doufám, že příští zimu budeme 

mít na tuto cenu víc kandidátů. Fotky 

posílejte v průběhu příští zimy na email 

starosty.

Děkuji předem a ještě jednou velký 

dík autorovi Sněhuláků zimy 2018/2019 

Úklid sněhu

Oznámení
Zastupitelstvo obce stanovilo na rok 

2019 na osobu, která má v obci Horní 

Bojanovice trvalý pobyt, tyto závazné 

poplatky, které jsou splatné do 30. 06. 
2019:

poplatek za odpad 500,- Kč na 
osobu (děti, které v roce 2019 nedovrší 

5 let, jsou od poplatku osvobozeny) 

(občané, kterým je v  roce 2019 70 a 

více let mají slevu 200,- Kč, tzn., že 

platí jen 300,- Kč)

poplatek za psa 50,- Kč 
(za dalšího o 10,- Kč více, tzn., že 

pokud vlastníte dva psy, tak platíte 50 

+ 60 = 110,- Kč)

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. 2019 může obecní úřad zvýšit 

tento poplatek až na trojnásobek!!!

Úřední dny: pondělí a středa od 
7:30 do 17:00 hod.
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Stav našich členů k  31. 12. 2018 je 

529. Jsme největší organizací nejen 

na okrese, ale i v  Jihomoravském 

kraji. Výbor a důvěrnice v počtu 25 se 

schází každé první pondělí v  měsíci. 

Členové výboru a důvěrnice chodí přát 

našim jubilantům s  kytičkou a malou 

pozorností. 

 Rok 2018 jsme zahájili v  únoru 

návštěvou Aqualandu Moravia 

Pasohlávky, následovala členská schůze 

v březnu, která byla volební, v listopadu 

pak jen hodnotící.

V dubnu si 63 našich členů užívalo 

týdenní pobyt v  hotelu Harmonia 

Piešťany. Účastníci byli velmi spokojeni 

s  nadstandartní úrovní tohoto pobytu, 

procedurami, výlety, které hotel pro nás 

organizoval. 

V  dubnu jsme ještě navštívili Živou 

vodu Modrá, skanzen Modrá, návštěva 

baziliky na Velehradě. V  květnu 

prodejní výstavu Floria Kroměříž. 

V  září Unipar, výroba svíček, skanzen 

Rožnov pod Radhoštěm. V srpnu 

jsme měli zájezd prarodičů s vnoučaty 

zámek Milotice a ZOO Hodonín. 

Naší oblíbenou aktivitou je návštěva 

termálních lázní, byli jsme v Dunajské 

Strede, Mošoni v  Maďarsku, Györ 

v Maďarsku. V listopadu jsme navštívili 

jeskyně na Turoldu v Mikulově, spojili 

jsme s nákupem v Laa v Rakousku. Rok 

jsme ukončili zájezdem do vánoční 

Bratislavy. V říjnu proběhla beseda s dr. 

Tomášem Lazem na téma I. C. E. karta, 

senior taxi, dlouhodobé ošetřovné. Pan 

dr. Laz odpovídal na otázky i mimo 

daný okruh. V  červnu jsme navštívili 

Městské divadlo Brno – „Děsnej pátek“

Zúčastnili jsme se akcí organizovaných 

Městem Hustopeče – den sociálních 

služeb, kde jsme měli svůj stánek, ve 

kterém jsme informovali o naší činnosti, 

také byly tam vystaveny nádherné 

výrobky naší členky Marušky Fialové. 

Zpracovali jsme několik projektů, 

byli jsme úspěšní u JMK, rehabilitační 

a rekondiční cvičení v lázních Lednice. 

Cvičení v  tělocvičně, pod vedením 

p. Joskové, cvičení v  krytém bazénu 

každou třetí a čtvrtou středu v  měsíci, 

turistické a cyklistické vycházky jsou 

další naše aktivity.

Ambulantní balíčky v lázních Lednice 

– tentokrát suchá uhličitá koupel a vinná 

aroma masáž fi nancujeme z  dotace 

Města Hustopeče a ostatních obcí.

27. 9. u příležitosti 100 výročí vzniku 

republiky byly vyznamenány osobnosti 

města (na návrh zastupitelstva a komisí). 

Cenu města dostala ing. Bohumila 

Defeldová.

Máme své webové stránky, které 

nám sponzoruje fi rma Graweb pan 

Kamil Konečný. Aktualizaci stránek, již 

provádím sama. www.stphustopece.cz .

Prostřednictvím hustopečských 

médií informujeme naše členy, ať již 

v Hustopečských listech, ve vysílání 

hustopečské televize, na webových 

stránkách města Hustopeče. Máme 

nástěnku s  informacemi ve skříňce u 

COOPu. Nově jsme i na fb . Také jsem 

zpracovala prezentaci „Ohlédnutí 

za rokem 2018“, kterou jsem všem 

starostkám a starostům rozeslala. Výseč 

naší činnosti. Jen pro zajímavost, našich 

akcí v  roce 2018 se zúčastnilo 964 

našich členů. 

Bez aktivních členů bychom neměli 

tolik akcí. Za to všem patří velké 

poděkování, za aktivitu a elán. Také 

výboru a důvěrnicím, které celou 

činnost vykonávají ve svém volném 

čase a zcela zdarma. Velké poděkování 

patří představitelům Města Hustopeče, 

starostkám a starostům obcí, kde máme 

členy, bez jejich podpory, nejen fi nanční, 

bychom to nezvládli. V neposlední řadě 

poděkování Jihomoravskému kraji za 

podporu.

Hustopeče prosinec 2018 

Domácí péče je v naší společnosti a 

v dnešní době stále více aktuální téma, 

co se důležitosti a užitečnosti týče. 

Vzhledem k celkové dlouhodobé vidině 

stárnutí společnosti je vcelku na místě 

zabývat se právě touto problematikou a 

fandit každému pokroku v této oblasti. 

Rodina jakožto základ společnosti je ve 

většině případů také prvním místem, 

kam jedinec přichází, ve které je 

vychováván a v níž prožívá významné 

události, proč by tomu nemohlo být i 

nadále? Je přeci přirozené, že člověk, 

který už není schopen svými silami 

danou situaci zvládnout, a tudíž je 

do určité nebo plné míry odkázán na 

péči jiné osoby, může chtít tyto chvíle 

prožívat v jeho domácím prostředí. A 

právě zvýšení příspěvku na péči tuhle 

situaci umožňuje.

Od února 2019 došlo ke zvýšení 

příspěvku na péči o osoby blízké a o lidi 

s postižením. Konkrétně se jedná od 

1.dubna 2019 o navýšení příspěvku u IV. 

Stupně, tedy lidí s nejtěžším postižením, 

o šest tisíc korun na celkovou částku 

19 200 korun měsíčně. A dále od 

1.července 2019 o navýšení příspěvku 

u III. stupně, těžce postižených osob, z 

8800 korun na 12 800Kč, u dětí na 13 

900Kč. 

Příspěvek na péči stát poskytuje lidem, 

kteří se při zvládání každodenních 

činností neobejdou bez pomoci 

druhých. Nejčastěji jde o osoby těžce 

nemocné, zdravotně postižené nebo 

seniory ve vysokém věku. Příjemcem 

dávky je vždycky osoba, která pomoc 

druhých potřebuje: právě z příspěvku 

na péči si ji má hradit. 

Zvýšením příspěvku na péči dojde k 

posílení fi nančních zdrojů jeho příjemců 

a tím ke snížení tlaku na poskytování 

pobytových sociálních služeb. Tyto 

osoby budou moci déle zůstat ve svém 

přirozeném sociálním prostředí a 

využívat terénní a ambulantní služby. 

Péči může zajišťovat rodina či blízcí, 

asistent sociální péče, registrovaný 

poskytovatel sociálních služeb nebo 

speciální lůžkové zdravotnické zařízení 

hospicového typu.

Mgr. Lenka Trojaková, Bc. Martina Škýva-

rová, DiS. (Girasole, z. s., Hustopeče)

Girasole
NOVINKY V SOCIÁLNÍ OBLASTI:  ZVÝŠENÍ PŘÍSPĚVKU NA PÉČI 

STP Hustopeče
Zpráva o činnosti za rok 2018
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Jednou ze společností, která zajišťuje 
zpětný odběr elektrozařízení z  naší 
obce již od roku 2006 , je společnost 
Asekol. 

ASEKOL je neziskově hospodařící 
společnost, která v zastoupení výrobců 

a  dovozců elektrozařízení  organizuje 
celostátní systém zpětného odběru 
elektrozařízení. Zajišťuje sběr, 

dopravu a  recyklaci vysloužilých 

elektrospotřebičů včetně fi nancování 

celého systému. ASEKOL je tzv. 

kolektivní systém zpětného odběru 

elektrozařízení. Jeho služeb na základě 

smlouvy využívají výrobci nebo dovozci 

elektrozařízení. ASEKOL při zpětném 

odběru úzce spolupracuje s  městy 

a obcemi, posledními prodejci a servisy, 

svozovými společnostmi a zpracovateli 

elektrozařízení.

Poslání společnosti ASEKOL:

• zajistit sběr a  ekologické zpracování 

vysloužilých elektrospotřebičů

• být důvěryhodným partnerem pro 

orgány státní správy a samosprávy

• dbát na efektivitu vynaložených 

nákladů

• přísně dodržovat kvalitu ekologického 

nakládání s elektroodpadem

• provádět osvětu široké veřejnosti

• podporovat práci spoluobčanů 

se změněnou  pracovní schopností 

v chráněných dílnách

Proč je důležité třídit 
staré elektro? 

Třídění odpadu je u nás už téměř 

běžná věc. Víme co se starým papírem, 

plasty i sklem. Přesto ale mnozí z nás 

zapomínají při úklidu vyčlenit staré 

elektro. Spotřebiče přitom obsahují 

nebezpečné látky jako například 

rtuť, olovo nebo kadmium. Ty se na 

klasické skládce uvolňují do půdy, 

vody a ovzduší a poškozují tím životní 

prostředí. Pokud ale vhodíte drobné 

elektro do červených kontejnerů, 

poputují přímo do recyklační linky, 

kde se z nich pomocí různých separací 

získávají původní suroviny a materiály 

ke znovuvyužití. 

Kde jsou červené kontejnery zjistíte 

rychle na www.cervenekontejnery.cz. 

Věděli jste, že:
Nejčastěji do červených kontejnerů 

vyhazujeme varné konvice?

V  uplynulém roce lidé ve třech 

čtvrtinách případů vhazovali do 

červených kontejnerů elektro vyrobené 

před rokem 2005? 

Češi za loňský rok vyhodili v průměru 

na osobu 1,89  kg elektra? 

V porovnání s ostatními zeměmi ale 

nejsme žádní rekordmani. Například 

v  Norsku činí roční zpětný odběr 

elektrozařízení až 30 kg na osobu.

Zpětným odběrem jednoho kusu 

tiskárny dojde ke snížení produkce 

nebezpečných odpadů o 36 kilogramů? 

Stejné množství nebezpečného odpadu 

vyprodukuje za rok 9 domácností.

Češi používají jeden mobilní telefon 

v průměru 12-18 měsíců?

Elektronická hračka je nejčastěji 

vyhazovaným elektrozařízením do 

směsného odpadu a má také největší 

spotřebu baterií? Tomu odpovídá 

také fakt, že v  domácnostech patří 

k nejkupovanějším zařízením. Nejméně 

polovina Čechů koupí elektronickou 

hračku jednou za rok.

Zpětným odběrem jedné televize se 

sníží produkce skleníkových plynů, 

protože není vyprodukováno 44 

kilogramů CO
2
? 

Stejné množství CO2 vyprodukuje 

automobil, který ujede vzdálenost mezi 

Prahou a Ostravou.  

Co patří do červených kontejnerů?
• mobilní telefony, vysílačky, navigace;

• přehrávače mp3, diskmany, rádia;

• notebooky, klávesnice, myši;

• baterie a nabíječky,

• kalkulačky, budíky;

• elektronické hračky, auta na vysílačku, 

roboti;

• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, 

toustovače, mixéry, drtiče ledu, 

rychlovarné konvice aj.);

fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí 

strojky;

• žehličky, ruční vysavače;

• další elektrospotřebiče do velikosti 40 

× 50 centimetrů.

ASEKOL
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Sezona 2018/2019 se pomalu blíží 

ke svému konci, tak je na čase Vás 

obeznámit o naších výsledcích. Letos 

opět bojujeme v  1. lize Jihomoravského 

kraje. Soutěž čítá 11 týmů, z   nichž tři 

nejúspěšnější postoupí do nejvyšší 

krajské soutěže, bonus pro vítěze ligy 

je účast na Mistroství ČR družstev 

v Králíkách a nejslabší tým spadne 

do 2. ligy. V  letošním roce nás 

čeká novinka v   podobě playoff  po 

skončení hlavní soutěže. Do playoff  se 

kvalifi kuje nejlepších 12 týmů z  1. lig. 

Červenočerné dresy s   logem vlka v   

letošní sezoně oblékají kapitán Zdeněk 

Dulínek, Martin Toncar, Jiří Otřísal, 

Petr Toman, Strouhal Kamil, Ondřej 

Kopčík, Kamil Huňař a Martin Straka. 

K  aktuálnímu datu zbývá do konce 

základní soutěže odehrát 3 kola, náš 

tým nastoupil 17 zápasům s   bilancí 

12 výher, 1 výhra v  prodloužení a 4 

prohry. Tyto výsledky nás řadí na 3. 

místo. Dvě porážky jsme nasbírali na 

začátku sezony, kde jsme se potýk ali 

s  nerozehraností a špatnou formou. 

Zápas od zápasu se naše výkonnost 

zlepšovala, ale zdaleka ještě nedosahuje 

našich možností.Poslední dvě kola nám 

nevyšly, tak jak bychom potřebovali a 

přišli jsme o jedenácti zápasovou sérii 

bez porážky, domácí neporazitelnost 

a hlavně jsme přišli o první místo 

v  tabulce. Na postupové pozici máme 

náskok 5 bodů před ostatními soupeři, 

ale poslední kola nám ukazali, že žádný 

soupeř nám nenechá body zadarmo. 

Proto do posledních kol musíme 

nastoupit v  plném nasazení a bojovat 

o každý bodík. Naším cílem je postup 

do extraligy, který je na dosah a když 

soupeři před námi zaváhají můžeme 

ještě zabojovat o příčku nejvyšší. Během 

vánočních svátku jsme uspořádali 

6. Hor Boj Darts Open, kterého se 

zúčastnilo 50 hráčů. Konkurence byla 

veliká, zavítali k nám i hráči nejvyšších 

kvalit. Všichni byly překvapení jak 

dobré prostory pro turnaj nabízí náš 

kulturní dům a  hlavně nečekali takovou 

organizaci, která podle některých 

předčila i profesionální turnaj. Tohle 

hodnocení od zúčastněných nás velice 

potěšilo a zároveň motivovalo do 

dalších ročníků. Nejlepších výsledků 

z našich hráčů dosáhl Martin Toncar (9. 

místo), Kamil Huňař a Zdeněk Dulínek 

(13. místo),  v turnaji dvojic v cricketu 

nejvíc zabodovali Martin Toncar se 

Zdeňkem Dulínkem (5. místo), Jiří 

Otřísal s Martinem Strakou (7. místo). 

Závěrem bych chtěl poděkovat obci, 

všem našim sponzorům a fanouškům, 

protože bez Vás všech by to prostě 

nešlo. Do posledních zápasů sezony 

nám držte palce, abychom příští rok 

mohli poměřit síly s  nejlepšími týmy 

jižní Moravy.

DC HOR BOJ ELITA
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 Hornobojanovské stárky Vás zvou na 

                                            BBAABBSSKKÉÉ  HHOODDYY  
2.ročník 

 17. - 18. května 2019 
Místo konání:  sál nebo plac u KD dle počasí 

  Pátek: 17:00 stavění májky  od 18:00 hraje CM ŠATAVA 

                                                                  Sobota:   9:30 zvaní po dědině 

15:00 průvod dědinou 

16:00 odpolední hodová zábava 

20:00 večerní zábava 

Půlnoční překvapení 

K tanci a poslechu hraje DH PALAVANKA ze Staroviček 

VSTUPNÉ: 100,- 

 

 

Srdečně Vás zveme
18.5.2019

Babské hody

1.6.2019
Den seniorů

10.-11.8.2019
Svatovavřinecké hody

17.8.2019
Hodky

7.9.2019 
Hornobojanovské vinobraní 

16.11.2019
8. Setkání harmonikářů 


