HORNOBOJANOVSKÝ
ZPRAVODAJ
ÚVODNÍ SLOVO
STAROST Y
Vážení občané,
na začátku jara jsme
realizovat naplánované
v obci. Podrobněji se
v článku Budování v

začali postupně
stavební akce
o nich dočtete
obci. Z tohoto

důvodu nestíhali naši zaměstnanci sekat
trávu, jak bylo potřeba. Protože pršelo,
rostla před očima, ale díky jejich píli se
podařilo nabraný skluz zvládnout.
Nyní prožíváme období prázdnin, ke
kterému neodmyslitelně patří i kulturní a
společenský život v obci, který organizují
spolky. V letošním roce se z organizačních
důvodů neuskutečnil festival dechové
hudby „Už sa scházajů“, kterou pořádá DH
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Hornobojani. Pan kapelník však přislíbil,
že proto, aby se festival uspořádal příští
rok, udělá maximum, aby se pokračovalo
v započaté tradici.
Léto
v
naší
vesnici
vrcholí
svatovavřineckými hody. Pozvánku a
program naleznete níže.
Přeji Vám krásné léto plné odpočinku.
Jiří Šlancar - starosta obce

TRADIČNÍ SVATOVAVŘINECKÉ HODY A HODKY
Hornobojanovští stárci a stárky Vás srdečně zvou na tradiční Svatovavřinecké hody a hodky, které se
uskuteční 6. - 7. srpna a 13. srpna 2016 u kulturního domu v Horních Bojanovicích.
PROGRAM HODY:

KROJOVANÍ:

Pátek 5. srpna
17.00 - ruční stavění máje
Sobota 6. srpna
14.00 - průvod krojovaných od první stárky
16.00 - odpolední hodová zábava
20.00 - večerní hodová zábava
Hraje DH Zlaťanka
Neděle 7. srpna
9.00 - zvaní po obci
14.00 - průvod krojovaných od první stárky
16.00 - odpolední hodová zábava
20.00 - večerní hodová zábava
Hraje DH Bojané

1. Hrabec Michal
- Krátká Lucie
2. Machač Jakub
- Mitášová Denisa
3. Krátký Ondřej
- Vítková Simona

PROGRAM HODKY:
Sobota 13. srpna
14.00 - průvod krojovaných od
první stárky
16.00 - odpolední hodová
zábava
20.00 - večerní hodová zábava
00.00 - půlnoční překvapení
Hraje DH Zlaťanka

Duchovní význam svatovavřineckých hodů
Třikrát během roku nalezneme v
kalendáři popisek „Boží hod“ (o Vánocích,
Velikonocích a Letnicích: když se Ježíš
narodil, když se obětoval na kříži, a když
poslal svým učedníkům Ducha svatého).
Tyto hody označují největší oslavy v roce.
Ale počtvrté ve všeobecném kalendáři nic
nenajdeme. Místní hody se všude slaví
samostatně: podle svátku kostela. Každá
obec, farnost a skupina obyvatel si totiž
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zvolila svého vlastního patrona. (A jeho
svátek je největší místní oslavou, proto se
koná především v kostele slavnostní mší,
ale také dalšími formami v obci.)
V naší vesnici je to sv. Vavřinec a proto
se hornobojanovské hody konají v neděli
nejbližší jeho svátku (10. srpna). Pro naše
předky byl natolik významnou osobností,
že ho zvolili za vzor pro všechny. Tento
římský mučedník vynikal v charitativní

práci neohroženým humorem. Byl
umučen 10. srpna 258, když chtěl císař
Valerián konfiskovat církevní majetek a
jáhen Vavřinec mu přivedl chudé lidi se
slovy: „Zde máš naše bohatství“. Jakoby
naši předkové chtěli vzkázat: náš vzor
je Vavřinec - Vavřinec viděl bohatství v
lidech a ne v penězích - buď jako Vavřinec
- hledej bohatství v lidech a ne v penězích!
kněz Marek Slatinský
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VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č.3/2016, ZE DNE 31. 5. 2016
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice
schvaluje:
- zapisovatele
Háčkovou
Irenu,
ověřovatele zápisu Kopčíka Františka a
Kachyňu Ladislava, návrhovou komisi
Opršala Milana a Procházkovou Zuzanu
- doplňující body programu zasedání
zastupitelstva obce Horní Bojanovice:
odvolání místostarostky obce Horní
Bojanovice z funkce a volba nového
místostarosty obce Horní Bojanovice,
zařadit na začátek zasedání zastupitelstva
obce Horní Bojanovice
- program jednání zastupitelstva obce
Horní Bojanovice, doplněný o předem
schválené body jednání
- odvolání
místostarostky
obce
paní Bohdany Kaňové z její funkce
místostarostky
- způsob volby místostarosty aklamací
- veřejným hlasováním
- dle veřejného hlasování do funkce
neuvolněného
místostarosty
pana
Michala Lízala
- od 1. 6. 2016 vyplácení odměny
neuvolněnému místostarostovi panu
Michalu Lízalovi ve výši 7509,- Kč
měsíčně.
- rozpočtové opatření č. 2, 3/2016
- návrh nájemní smlouvy na rok 2016,
na pronájem obecního majetku – prostory
koupaliště s panem Josefem Rousem,
Horní Bojanovice 20, 693 01 od 1. 6. 2016.
- pana Josefa Pilarčíka, Zahradní 31,
Velké Pavlovice 691 06 jako nájemce
(pachtýře) na ½ pozemku p. č. 4920 v k. ú.
Velké Pavlovice, který doposud obdělával
(splňuje kritérium výběru č. 1)
- pana Jaborníka Václava, Mrštíků
10, Velké Pavlovice 691 06 jako nájemce
(pachtýře) na ½ pozemku p. č. 4920, který
doposud obdělával (splňuje kritérium
výběru č. 1)
- paní Ulicovou Jindřišku, Hodonínská
56/3, Velké Pavlovice 691 06 jako nájemce
(pachtýře) na pozemek p.č. 5009 v k. ú.

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
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Velké Pavlovice, který doposud obdělávala
a na pozemek p.č. 4925 v k. ú.Velké
Pavlovice (kritérium výběru č. 3)
- pachtovní smlouvu na část obecního
pozemku p.č.4920 o výměře 1212,5
m2 v k. ú. Velké Pavlovice panu Josefu
Pilarčíkovi, Zahradní 31, Velké Pavlovice
691 06 za cenu 5 000,- Kč/ha + daň
z nemovitosti dle platných sazeb na dobu
určitou do 31. 10. 2021.
- pachtovní smlouvu na část obecního
pozemku p. č. 4920 o výměře 1212,5
m2 v k.ú. Velké Pavlovice panu Václavu
Jaborníkovi, Mrštíkova 10, Velké
Pavlovice 691 06 za cenu 5 000,- Kč/ha+
daň z nemovitosti dle platných sazeb na
dobu určitou do 31. 10. 2021.
- pachtovní smlouvu na obecní
pozemek p. č. 5009 o výměře 1266 m2
v k.ú. Velké Pavlovice paní Jindřišce
Ulicové, Hodonínská 56/3, Velké
Pavlovice 691 06 za cenu 4 500,- Kč/ha +
daň z nemovitosti dle platných sazeb na
dobu určitou do 31. 10. 2021.
- pachtovní smlouvu na obecního
pozemku p. č. 4925 o výměře 4382 m2
v k.ú. Velké Pavlovice paní Jindřišce
Ulicové, Hodonínská 56/3, Velké
Pavlovice 691 06 za cenu 4 500,- Kč/ha +
daň z nemovitosti dle platných sazeb na
dobu určitou do 31. 10. 2036.
- smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK č.j. JMK 28329/2016 na
akci Oprava Wolfova kříže ve výši 30 000,Kč.
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice
pověřuje:
- pana starostu k podpisu nájemní
smlouvy na rok 2016, na pronájem
obecního majetku – prostory koupaliště
s panem Josefem Rousem, Horní
Bojanovice 20, 693 01 od 1. 6. 2016
- pana starostu k podpisu pachtovní
smlouvy na část obecního pozemku
p. č. 4920 o výměře 1212,5 m2 v k. ú.
Velké Pavlovice panu Josefu Pilarčíkovi,
- kompozitní obaly (tj. 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

Zahradní 31, Velké Pavlovice 691 06 za
cenu 5 000,- Kč/ha + daň z nemovitosti
dle platných sazeb na dobu určitou do 31.
10. 2021.
- pana starostu k podpisu pachtovní
smlouvy na část obecního pozemku
p.č.4920 o výměře 1212,5 m2 v k.ú. Velké
Pavlovice panu Václavu Jaborníkovi,
Mrštíkova 10, Velké Pavlovice 691 06 za
cenu 5 000,- Kč/ha + daň z nemovitosti
dle platných sazeb na dobu určitou do 31.
10. 2021.
- pana starostu k podpisu pachtovní
smlouvy na obecní pozemek p. č. 5009 o
výměře 1266 m2 v k.ú. Velké Pavlovice
paní Jindřišce Ulicové, Hodonínská 56/3,
Velké Pavlovice 691 06 za cenu 4 500,- Kč/
ha + daň z nemovitosti dle platných sazeb
na dobu určitou do 31. 10. 2021.
- pana starostu k podpisu pachtovní
smlouvy na obecní pozemek p. č. 4925 o
výměře 4382 m2 v k. ú. Velké Pavlovice
paní Jindřišce Ulicové, Hodonínská 56/3,
Velké Pavlovice 691 06 za cenu 4 500,- Kč/
ha + daň z nemovitosti dle platných sazeb
na dobu určitou do 31. 10. 2036.
- pana starostu k podpisu smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č.j.
JMK 28329/2016 na akci Oprava Wolfova
kříže ve výši 30 000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice
zamítá:
- žádost Vinařství Helena, Mandloň
s.r.o., IČ: 29361311, DIČ: CZ29361311,
Loděnice 54, 67175 na pronájem a koupi
pozemků p. č. 4920, 4922, 5009 v k.ú.
Velké Pavlovice
- žádost o poskytnutí finančního
daru Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z.s. Klub Radost,
Barákova 23, 796 01 Prostějov
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice
odvolává:
- Michala Lízala z funkce předsedy a
člena finančního výboru
- kovy
- suť
- biologicky rozložitelný odpad
(rostlinné zbytky)
- dřevo
- pneumatiky
- televizory (drobná elektronika)
- chladničky
- nebezpečný odpad (oleje, barvy,
ředidla, akumulátory, nádoby od
sprejů, zářivky, léky)
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Bioodpad
- kompost
Vážení občané,
již od minulého roku v obci naplno
funguje sběr bioodpadu. Je to služba,
díky které sbíráme bioodpad, svážíme ho
do firmy Hantály ve Velkých Pavlovicích
na kompostárku a zpět se nám vrací po
úpravě zetlení do přírody. Ze svezeného

bioodpadu se vyrobí cca 30% kompostu,
který si můžeme odvézt do naší obce.
Protože dopravu kompostu je nutno

hradit, odebírali jsme doposud takové
množství kompostu, které jsme měli
v plánu zužitkovat na obecní plochy.
Určitě jste si všimli, že je tento kompost
vysypaný u potoka pod hřištěm a někteří
z našich občanů projevili o tento kompost
zájem. Dáváme tímto všem občanům
na vědomí, že pokud na uvedeném
místě tento kompost bude, je možné si
jej bezplatně odebrat do své zahrádky.
Upozorňujeme občany, že tento kompost
je nutno smíchat se zeminou.
Jiří Šlancar

Obecní muzeum
Vážení občané, chtěli by jsme Vás tímto
požádat, zda by někdo z Vás neodprodal
nebo nedaroval naší obci použitý
současný kroj chlapecký a dívčí. Myšleno
je tím kroj, který se již nenosí z důvodu
opotřebení. Mohl by být i po částech.
Dle projektu je v muzejních prostorách

budovy bývalé školy plánovaná expozice
našeho kroje na figurínách, u kterých by
bylo na fotkách dokumentováno, jak se
během doby měnil, až do současnosti.
Děkujeme

STABILIZACE SVAHU ULICE ZA HUMNY
Dne 3. 11. 2015 došlo k uvolnění zeminy
v objemu cca 6m3 na pozemku p.č.1508/5
na ulici Za Humny. Naštěstí nedošlo
k újmě na životech ani na zdraví žádného
z našich občanů. K řešení této situace byla

svolána rada krizového štábu JMK spolu
s hejtmanem JMK Michalem Haškem, na
základě které nám byla poskytnuta dotace
na fixaci sesuvu.
Samotná stavba byla zahájena 7. 3. 2016
a dokončená byla 7. 4. 2016 firmou
SASTA CZ, a.s., Votroubkova 546/11,
620 00 Brno. Pro zajištění erodující
stěny byla vybudována osmnáct
metrů dlouhá a tři metry vysoká
železobetonová opěrná stěna, která je
kotvena mikropiloty. Celkové náklady
této akce byly 611 921,- Kč, z toho
z dotace JMK částka 500 000,- Kč a
z rozpočtu naší obce byla hrazena
částka 111 921,- Kč.

Fotografická soutěž

ve zpravodaji.
Fotografie by měla zobrazovat:
• dění při pořádání kulturní, sportovní
a společenské akci
• pohledy na obec a její okolí v různých
ročních obdobích
• přírodu
Vyhodnocení nejzajímavější fotografie
bude v listopadu 2016, při ochutnávce
mladých vín v kulturním domě (termín
včas upřesníme).
Jak se bude nejzajímavější fotografie
vybírat ?
Obec Horní Bojanovice nechá vyrobit

Obec Horní Bojanovice připomíná
vyhlášení soutěže

„O nejzajímavější fotku z
naší obce a jejího okolí“
Zájemci mohou podat maximálně dvě
soutěžní fotografie v elektronické podobě
(CD, flash) na obecním úřadě do 31. 10.
2016. Fotografie by měla být pořízena
v letošním roce. Autor současně dává
souhlas ke zveřejnění fotografie za účelem
propagace obce při různých příležitostech,
dále na webových stránkách obce, popř.

www.hornibojanovice.cz

fotografie ve formátu A4 dle podkladů
každého účastníka, fotografie budou
náhodně očíslovány a výběrová komise
bude každé fotografii přidělovat body.
Body k jednotlivým fotografiím budou
sečteny a tři fotografie s největším počtem
bodů budou oceněny. Výběrová komise
bude složena právě z Vás, občanů naší
obce, při ochutnávce mladých vín v roce
2016.
Při této společenské akci, budou
vystaveny fotografie z obce z širokého
časového rozmezí, s názvem „Jak šel čas“.
Děkujeme za účast v této soutěži
Obecní úřad Horní Bojanovice
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BUDOVÁNÍ V OBCI
Nový chodník na ulici Hlavní
Jakmile počasí dovolilo, započaly práce
na rekonstrukci chodníku na ulici Hlavní,
kterou ve výběrovém řízení vyhrála
firma Stavoč. Na tuto rekonstrukci jsme
získali dotaci ze Státní fondu dopravní
infrastruktury ČR. Celkové náklady činí
860 925,- Kč, dotací byla hrazena částka
ve výši 631 000,- Kč a spoluúčast obce
činila 229 925,- Kč.

Současně jsme nechali vybudovat nový
chodník k budově bývalé základní školy,
který nám umožní bezbariérový přístup
do budovy a hlavně snadnou dopravní
obslužnost. Budování chodníku se řešilo
dle projektu obnovy a úprav prostranství
před budovou bývalé školy, který jsme
nechali již dříve vypracovat. Náklady na
tento chodník činily 150 000,- Kč.
Jistě jste si všimli, že veškeré svody
dešťových vod ze soukromých budov,
které vedly přes nově opravený chodník
na hlavní cestu, byly zaústěny do dešťové
kanalizace. Pokud sledujete komunikace
v naší obci, tak jste si jistě všimli, že
v místě, kde teče právě dešťová voda na
komunikaci, která je nějakým způsobem
narušená, pak vznikají prohlubně, ve
kterých se drží voda a časem se tato
prohlubeň zvětšuje. Tento stav je velmi
dobře vidět na ulici Mokrý Řádek, kde jsou
dlažební kostky. Snahou naší obce bude
veškeré dešťové svody po obci napojit na
dešťovou kanalizaci. Proto, pokud budete

provádět, byť jen malé stavební nebo
výkopové práce kolem Vaší nemovitosti,
pokuste se Váš svod (a třeba i po dohodě
sousedův) napojit na kanalizaci. Nejedná
se o žádné závratné sumy za materiál a
obci tím velmi pomůžete. Pokud budeme
mluvit o bezpečnosti silničního provozu
a chodců, tak si vzpomeňte, kolikrát jste
málem uklouzli na zledovatělé vodě, která
vytékala právě z některého svodu dešťové
vody. Samotný zákon o pozemních
komunikacích
výslovně
zakazuje
vypouštění dešťové vody ze soukromého
pozemku na komunikace.
Oprava Wolfova kříže
V polovině května jsme zahájili opravy
Wolfova kříže. Prvním úkolem byla

jeho demontáž a odvoz k restaurátorovi.
Zrestaurování tohoto pamětního kříže
obnáší očištění kamenného podstavce,
vysprávka, impregnace a obnova písma.
Na ocelové části kříže bude provedeno
otryskání, zinkování, retuš, černění a
na litinových soškách bude provedena
vysprávka povrchu a zlacení. Na
původním místě jsme vybudovali nový
betonový základ a kolem něj jsme usadili
obruby, do které bude vysazena kvetoucí
zeleň.
Nové sociální zařízení v kulturním
domě
Jak jsme již zmiňovali v předchozím
zpravodaji, zahájili jsme stavbu nového

sociálního zařízení v suterénu kulturního
domu pro ženy. Nechali jsme zpracovat
projekt a započali jsme s vybouráním
podlah a osekání zdiva. Protože máme
dostatek práce venku v obci, jsou tyto
práce realizovány našimi zaměstnanci,
hlavně ve dnech, kdy počasí venku
nepřeje.
Vybudování společenských prostor
v přízemí budovy školy
Práce na společenských prostorách
v budově bývalé školy již byly započaty.
V první fázi jsme provedli elektroinstalaci
a zapravení zdiva. Abychom mohli
dále pokračovat, dohodli jsme se
s místním sdružením zahrádkářů na
jejich přestěhování z budovy školy do
nových prostor. Těmi bude bývalá garáž
ve dvorních prostorách bývalé Jednoty.
Náklady na zkulturnění prostor garáže
jsou spočítány na 30 000,- Kč a budou
se na nich rovným dílem podílet obec a
zahrádkáři. Po uvolnění prostor v budově
bývalé školy, budeme pokračovat ve
stavebních pracích - vybourání starých
zárubní dveří a nahrazení novými. Dále
budeme pokračovat v oškrabáním staré
malby, zapravení zdiva a srovnání podlah.
Parkovací plochy vedle kulturního
domu
23. 6. 2016 jsme se pustili do budování
parkovací plochy vedle kulturního domu.
Hlavním důvodem byla ztížená dopravní
obslužnost komunikace ze strany od
vinotéky, kde při pořádání akce byla
komunikace zastavěna vozy. Nedalo se
zde projíždět a byl znesnadněn výjezd
z okolních rodinných domů.

J A N O B Š I L : N Á V R AT D O M Ů
O letošních prázdninách proběhne
v Městském muzeu a galerii Hustopeče
výstava akademického malíře, grafika,
ilustrátora a divadelního scénografa Jana
Obšila.
Akademický malíř J. Obšil se narodil
v Hustopečích 25. prosince 1908 v rodině
c. k. daňového kontrolora a berního
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ředitele Karla Obšila v domě č. 260.
I když rodina Obšilových pocházela
z hanácké Litovle, Jan dokonale srostl
s hustopečským prostředím a zejména
s jihomoravskou krajinou. Celoživotní
sudbou se mu stalo setkání se zdejších
ochotnickým
divadlem,
které
se
provozovalo v nedalekém Národním

domě; stal se nadšeným amatérským
hercem a díky výtvarnému nadání i
autorem kulis.
Druhým impulsem, který se do Obšila
v Hustopečích vtiskl na celý život,
byly časté návštěvy kostela sv. Václava
v doprovodu velmi zbožné matky Rozálie.
Mystérium pobožnosti a chrámových
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prostor,
zaplněných
hustopečskými
měšťany i selským okrojovaným lidem
z okolí se vpilo hluboko do jeho duše.

maličkému, zvolil právě typické osoby
našeho města... Dal jsem tam prostě
všechny takové figurky, které při velkých
událostech nemohou scházet, a vystavil
jsem celou tu nádheru u místního drogisty.
To bylo právě na Tři krále. Těšil jsem se,
jakou radost budou mít poklidní občané, až
se poznají, ale člověk s uměleckými vzněty
a s touhou po originálnosti bývá obyčejně
krutě nepochopen. Nekamenujte proroky –
oh, Bože – to si nedovedete představit ten
bengál… Za chvíli bylo celé město vzhůru.
Někteří z toho měli pekelnou legraci,
cukrář mi dokonce děkoval za reklamu,
ale ostatní postižení se úplně vzbouřili.
Truhlář prohlásil, že mě roztrhne jako
žábu, že s tou kolébkou jsem chtěl
poukázat najeho početnou rodinu, pan
řídící se zlobil, že si nikdy nemyslil, že
jeho bývalý žák někdy ještě zveličí jeho
Autoportrét
úctyhodné břicho a lysou hlavu, ale tomu
Jan Obšil absolvoval hustopečskou jsem to vymluvil, že je to jeden domovník
českou obecnou a měšťanskou školu a z Prahy. Ale hasiči, obecní policajt a
zdejší Čsl. reálné gymnázium, kde studium všichni zúčastnění se strašně rozčilovali.
zakončil v roce 1928. I přes zjevné vlohy I ten kočkář na mne přilítl, že nedám-li
k výtvarnému umění neměl ohledně své mu pět korun, bude mě žalovat, že jsem
budoucí profese zcela jasno.Po dvou ho dal mezi „takové lumpy“. Staré zbožné
letech na právnické fakultě Univerzity paní zase nemohly pochopit, jak může
Karlovy (1928–1930) změnil své plány a někdo ze ctné Panny Marie udělat prostou
započal studium na AVU (1930–1936), chudou ženu v moravském kroji a Josefa
kde navštěvoval speciální výuku figurální se záplatou na rameni. A ten kluk, co veze
malby a ornamentálního kreslení na kolečku sud vína, ten už byl vrcholem
(studium v ateliéru Maxe Švabinského a pohoršení, copak Ježíšek bude pít víno?
Karla Svolinského). Současně se studiem Bylo mi k pláči a smíchu zároveň.Když
na akademii se zapsal na přednášky na sem se pak od zoufalé maminky dověděl
Vysokém učení technickém v Praze, které (já jsem se totiž ze strachu neodvážil ani
jej měly připravit zvládnout technickou vyjít na ulici), že pobouřený dav chce
stránku výtvarného umění,a tím rozšířit zapálit ubohému drogistovi dům i s tím
nešťastným Betlémem a mne že se lidé
možnosti praktického uplatnění.
chystají lynčovat, tak jsem v noci sbalil své
Vazby k rodným Hustopečím během
kufříky a jako psanec, zklamán lidským
studia nezanedbával a v roce 1931 zde
nevděkem, zmizel jsem zadními chodníčky
například „otestoval“ svůj smysl pro
za humny k nádraží a odjel zpět do Prahy.
humor tím, že vytvořil „hustopečský
Zlí jazykové rozšířili pak rychlostí blesku
Betlém“. Sám na to po létech vzpomínal
zprávu, že jsem za ten bezbožnický kousek
takto: „Já jsem si totiž řekl, že když mohl
zavřen, protože mě nebylo nikde vidět a
namalovat Aleš český Betlém, Wenig
o mém neslavném útěku do Prahy nikdo
pražský a Hála vážanský, že já namaluji
nevěděl…“
Betlém svého rodného jihomoravského
V roce 1936 přijal Obšilmísto
města. Osudným se mi ovšem stalo to,
že jsem si za lidi, kteří se jdou poklonit učitele kreslení na Státním reformním
reálném gymnáziu v Moravské
Ostravě, tam vyučoval až do
konce čtyřicátých let.
Tuto
úvodní pedagogickou etapu
však přerušila vážná choroba
– Bechtěrovova nemoc mu
znemožnila přirozený pohyb
a s jejími vážnými následky se
potýkal po celý život.
Jeho výtvarná kariéra se začala
ubírat směrem ke scénografii,
Rolnická záložna, dnes Česká spořitelna
kterou si zamiloval už v dětství
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v Hustopečích. Obšilovy kontakty
s profesionálním divadlem se rozvíjely
pozvolna. V roce 1942 zvítězil jeho
návrh k inscenaci Smetanovy Hubičky
v soutěži, které se zúčastnil pod jménem
neznámé Boženy Buchtové. V roce 1943
namaloval oponu pro Lidové divadlo
v Katolickém domě v Moravské Ostravě
a jeho scénografie byla pak dále spojena
se scénou Státního divadla v Ostravě a
Slezským divadlem Zdeňka Nejedlého
v Opavě, pro která vytvořil na třista
návrhů.

Hustopeče

Dvě roviny, lyrické pojetí a realismus,
vedly Jana Obšila ke spolupráci na
klasických titulech a pohádkových
námětech, v nichž mohl uplatnit svůj
smysl pro atmosféru, barvy a detaily. Jeho
realistická scénografická interpretace byla
velmi působivá, poetická a dramatická.
Obšil byl „barokním umělcem“, který ctí
pojem „krásy“, odmítá estetiku ošklivosti
či minimalismus. Jeho umělecký názor,
pohled na svět a tvorbu nebyl kalkulem,
ani výběrem – jeho volbou byla
nadčasovost…
Souběžně s prací scénografa se
Obšil zabýval i vlastní malířskou a
kreslířskou tvorbou, k čemuž užíval
ateliér v Mariánských Horách. Tematicky
se v jeho tvorbě objevují kytice, zátiší,
akty, portréty i časté
autoportréty.
Ještě v začátku kariéry – v roce 1940
se zúčastnil prestižní soutěže o návrh
figurální výzdoby a oken do kaple sv. Jana
Křtitele ve chrámu sv. Víta v Praze. Z více
než tří desítek návrhů bylo devět z nich
porotou oceněno, mezi nimi také Obšilova
figurální studie. Obšilovo církevní umění
mělo udivující rozsah, zahrnovalo
nástěnnou a deskovou malbu, vitráže
a sgrafita, které představovaly několik
desítek realizací, často vznikajících za
ztížených podmínek.Velmi zdařilé byly
zvláště jeho kresby s biblickými náměty,
v nichž mimořádným způsobem dokázal
zachytit kompozici, perspektivní zkratku
a plasticitu děje. V tomto ohledu vyniká
obraz Ostravská madona (1941) – triptych
evokující podobu středověkého deskového
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oltáře se soudobými postavami.
Ve svém rodném městě v Hustopečích
se Obšil zvěčnildvěma nástěnnými
díly: monumentální kresbou uhlem
(lehce kolorovanou), která je umístěna
v obřadní síni hustopečské radnice a která
je symbolickou oslavou jižní Moravy; a
temperovou malbou stěny bývalé Rolnické
záložny (dnes České spořitelny). Zatímco
první dílo je ke zhlédnutí dodnes, druhé
mělo pohnuté osudy. V roce 1938 byla
malba v Rolnické záložně zabílena, aby ji
nacisté během okupace nezničili. Po válce
byla malba obnovena, ale v roce 1985
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došlo v rámci úprav interiéru k jejímu
zakrytí obložením. Stejný postup malbu
stihl i při úpravách po roce 2000.
Ačkoliv Obšilova vazba
na Hustopeče nebyla po
smrti jeho matky Rozálie (v
roce 1935) už tak bytostná,
měl malíř k Hustopečím
celoživotně vřelý vztah
a často se sem vracel.
Současná výstava v jeho
rodném městě se koná ve
spolupráci s Ostravským
muzeem a s rodinou

Obšilovou.
Mgr. Soňa Nezhodová, Ph.D

Hustopečský betlém

SPOLEK BARVÍNEK
Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou v plném proudu,
prožíváme čas dovolených. Náš spolek
má za sebou od Velikonoc čtyři akce:

Čarodějnickou zábavu, Pálení čarodějnic
pro děti na hřišti, zájezd do Zoo ve Vídni
a Den Dětí. Všechny akce se vydařily ke
spokojenosti naší i všech malých i velkých
účastníků.
Ještě
chci
zmínit
zájezd do ZOO ve Vídni.
Původním záměrem bylo
vybrané peníze použít
na úhradu vstupného i
dopravy, ale protože ZOO
nečekaně zvýšila cenu
vstupného, byly vybrané
peníze použity pouze
na vstupenky. Nechtěli
jsme na poslední chvíli
vybírat chybějící peníze,
proto jsme museli uhradit

dopravné zčásti z finančních prostředků
našeho spolku a poděkování patří panu
Antonínu Babirádovi, který uhradil
dopravné druhého autobusu. Na závěr chci
také poděkovat všem, kteří nám pomáhají
v přípravách našich akcí. Přejeme dětem
krásné a slunečné prázdniny!
Za spolek Barvínek

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Milí spoluobčané,
opět jsou zde letní prázdniny, kdy si
užíváme zasloužené dovolené a odpočinku
s našimi blízkými.
Každý z nás si to volno zaslouží a je
mi líto všech workoholiků, kteří neumí
vypnout a odpočívat. Je přeci přirozené
si najít čas na zklidnění mysli, na
odpoutání se od všedních starostí,
od práce a užívat si společné
chvíle poznávání světa kolem nás.
I my jsme letos měli snahu
dětem obohatit jejich čas strávený
ve školce. Jen malý výčet toho,
co zažily: představení divadélka
,,Úsměv“ z Brna, ,,Rolničky“
z Hodonína, mladé lékaře
s programem První pomoci,
ke ,,Dni dětí“ drezúra pudlíků
a opiček makak pod vedením
cirkusových umělců rodiny
Berousků, výchovný koncert
Mgr. Břetislava Vojkůvky z Brna.
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Většinu těchto programů sdílíme společně
s dětmi z MŠ Velké Hostěrádky a nejinak
tomu bylo i na letošním školním výletě
na státním zámku v Miloticích. Dětem
bylo umožněno, aby si prohlídku zámku
absolvovaly v kostýmech princezen a
princů. Průvodkyně, paní hraběnka,
vyprávěla o životě dětí na zámku, měly

možnost vidět hračky a děti okouzlily
samotné prostory. O tom svědčí i naše
fotografie, které můžete rovněž vidět na
tablu nastávajících školáků v místním
obchodě.
Snažíme se Vašim dětem rozšiřovat
obzory světa okolo nás, aby v budoucnu
měly
možnost volby
toho,
co bude jejich srdci blízké. Již
nyní máme na příští školní rok
připraveny novinky, které se
budou líbit nejen dětem.
Ale nepředbíhejme a nechme si
nyní čas na odpočinek k nabrání
sil do dalších dnů v novém
školním roce. Přejeme Vám
krásné léto s Vašimi blízkými a
přání na konec ?... dávejte na sebe
prosím pozor, ať se ve zdraví
sejdeme na první schůzce v naší
školičce 25.8.2016 v 16 hodin.
Psala Vám Marta Reiterová,
ředitelka MŠ.
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DC Hor Boj Elita - OHLÉDNUTÍ ZA ROČNÍKEM 2015/2016
Na podzim zde byl založen šipkový klub
s názvem DC Hor Boj Elita. Krajským
předsedou nám byla udělena divoká karta
a byli jsme zařazeni rovnou do 2. ligy B
JMOŠS. Liga byla složena ze 14 týmů,
většina týmů byla z Brna. Po rozpačitých
začátcích, kdy nás svazovala nervozita,
jsme se rozehráli k dobrým výsledkům. Již
po prvních kolech jsme patřili mezi lepší
týmy. Postupem času jsme se tabulkou
prokousávali až mezi nejlepší 4 týmy celé
soutěže, které svedou boj o dvě postupová
místa do 1. ligy. Za každým zápasem jsme
získávali zkušenosti a naše hra
se týden od týdne zlepšovala. Z
domácího prostředí, v místním
kulturním domě, jsme udělali
pomalu nedobytnou tvrz,
všechny body si odvezl jenom
tým Mistři netrénujou A, kteří
nakonec celou soutěž ovládli.
O druhé postupové místo jsme
svedli boj s týmy ze Sokolnic a
Opatovic. Oba zápasy jsme
zvládli na výbornou a tři
kola před koncem jsme si
vypracovali náskok, který už
jsme nepustili a mohli se začít
radovat z postupu do vyšší
soutěže.
Nejsme tým o jednom nebo
dvou hráčích, na kterých
jsou postaveny výsledky,
ale vyznačuje nás hlavně
týmový duch a soudržnost.

V hráčských statistikách nepatříme mezi
nejlepší, ale žádný jiný tým se nemůže
pochlubit tím, že měl v TOP 20 pět hráčů,
což je něco jedinečného. V 1. lize nás
čekají kvalitnější soupeři a taky trochu
více cestování, třeba do Třebíče, Bystřice
nad Pernštejnem atd., což je pro nás velká
výzva a pevně doufáme, že se mezi nimi
neztratíme a dokážeme každého potrápit.
Chtěli jsme přihlásit i B tým do tzv.
přípravky, ale z důvodu velkého cestování
jsme od tohoto úmyslu odstoupili. V
budoucnu bychom chtěli tento plán oživit,

takže pro ty, kteří by se chtěli k nám přidat
a pobavit se hraním šipek, jsou dveře
otevřené.
Závěrem bych chtěl poděkovat
především Františkovi Kopčíkovi, Blance
Lorencové, obci a všem, co nám nějak
pomohli a fanouškům. Dále bych chtěl
poděkovat všem, co se zúčastnili naší
oslavy postupu do 1. ligy.
I když nám to nelítá, my jsme Hor Boj
Elita.

DEN SENIORŮ

která nám poreferovala o současné
situaci odpadového hospodářství v ČR, o
zákonech, které chystají naši zákonodárci

a o povinnostech, které máme k odpadům
z našich domácností.
Večeře nám
byla podávána po šesté hodině panem
Kalivodou z Restaurace
u Špagáta -HB Club
Hustopeče. Jídlo bylo
velmi chutné. Celým
večerem nás provázela
dechová hudba Horenka
z Bořetic s lidovým
vypravěčem
Jožkou
Černým z Hodonína.
Jedlo se, pilo se, zpívalo
a tancovalo a dle ohlasů
Vás, seniorů, byl tento
ročník pěkný a veselý.
Doufáme, že se zase
na dalším takovém
veselení brzy všichni
sejdeme, už se na Vás
všechny moc těšíme.

V sobotu 21.
května 2016 jsme pro
naše seniory, občany
nejzralejšího
věku,
uspořádali
již po
několikáté společenské
odpoledne. A jak to
probíhalo?
Setkání
zahájilo
ve
čtyři
odpoledne vystoupení
dětí
z
mateřské
školy. Paní učitelkám
patří poděkování za
trpělivost při nácviku
našich
nejmenších.
V půl páté se za námi
zastavila
ředitelka
firmy Hantály a.s. ve
Velkých
Pavlovicích
paní Jana Krutáková,
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TJ Sokol Horní Bojanovice, z. s.
TJ Sokol Horní Bojanovice, z.s.
uspořádal dne 18. 6. 2016 fotbalové utkání
Horní konec - Dolní konec. Na této akci
nám přálo počasí a zúčastnilo se hodně
hráčů i diváků. Zápas skončil 2:2. Po
zápase se posedělo u dobrého piva, vína a
kýty do časných ranních hodin. Odezva na
tuto uspořádanou akci byla velmi dobrá,
proto se ji chystáme zopakovat i příští rok.
Další uspořádanou akcí byl v sobotu 23. 7.
2016 „ Memoriál Ing. Vladimíra Záruby“.
Muži v jarní části odehráli 9 zápasů
z toho 4 výhry, 1 remíza, 4 prohry, při
skóre 16:17. Což v konečné tabulce
znamenalo 6 místo. Nejlepším střelcem
se stal David Procházka s 8 vstřelenými
brankami. Novou sezónu zahájíme 21. 8.
2016 domácím utkáním proti Šitbořicím
B.

Hráči bojanovské přípravky před
sezónou sehráli dva přípravné zápasy,
ve kterých porazili 4:2 Velké Pavlovice.
V dalším utkání porazili Popice 7:4. Tyto
zápasy ukázaly, že jsou dobře připraveni
na sezónu, což se potvrdilo v jarní části,
když ani jednou neprohráli a soupeře
přehrávali i o třídu viz. tabulka. Nejlepším
střelcem jarní části se stal Filip Kokeš s 26
vstřelenými brankami. Dále potěšující
bylo i to, že naše zápasy navštěvoval větší

počet diváků, za což jim velmi děkujeme.
Dalším velkým úspěchem bylo, že se
Dominik Chorvát dostal do nejužšího
výběru (15 hráčů) ročníku 2005 v okrese
Břeclav.
Pro starší i mladší přípravku jsme
11. 6. 2016 uspořádali fotbalový turnaj
v Horních Bojanovicích. Pro ml.
přípravku to byl první turnaj, ve kterém
skončili na 3. místě. Porazili jsme 4:0
Nosislav, remizovali 2:2 s Velkými
Němčicemi a prohráli 0:3 s Bořeticemi.
St. přípravka skončila na 2. místě. Porazila
7:1 Nikolčice B, 3:1 Starovice a remizovala
4:4 s Nikolčicemi A.
Druhý den jsme jeli na turnaj do
Krumvíře, kde jsme skončili na 3. místě.
Na tomto turnaji v základní části hráči
porazili 5:3 Velké Němčice, 2:1 Nosislav,
5:1 Rakvice, 5:1 Valtice. V semifinále hráli
1:1 s V. Němčicemi a prohráli s nimi na
penalty 3:0. V zápase o třetí místo porazili
4:1 Valtice. Mezi nejlepšími třemi střelci
turnaje byl Dan Grajciar se sedmi góly.
Nejlepším hráčem celého turnaje se stal
Dominik Chorvát.
25. 6. 2016 jsme se zúčastnili turnaje
v Podivíně, kde jsme obsadili 3. místo.
Na tomto turnaji remizovali 1:1 s MSK
Břeclav, poté jsme prohráli se slovenským
týmem Moravský sv. Ján 3:7 a nakonec
porazili 4:1 domácí Podivín.
Do nového soutěžního ročníku jsme
přihlásili ml. přípravku, jelikož nám
chybí hráči ročníku 2006, 2007. Budeme
rádi, když se nám přihlásí hráči a hráčky
ročníku 2008 a mladší. Nemějte strach,
že to ze začátku nepůjde, důkazem je
ročník 2005, který také takto začínal a
rodičům jsme říkali, že na nich časem
uvidí zlepšení.
Hráči ročníku 2005

z důvodu malého počtu odcházejí hrát
do Hustopečí (Grajciar, Kokeš, Matyšek,
Chorvát, Michna) a Velkých Pavlovic
(Klementa), aby mohli dále pokračovat
ve fotbale a pak se vrátili zpět do Horních
Bojanovic.
Josef Hoštický

H. Bojanovice - Perná
Klobouky – H. Bojanovice
Křepice – H. Bojanovice
H. Bojanovice - Krumvíř
H. Bojanovice - Nosislav
H. Bojanovice - Starovice
V. Němčice – H. Bojanovice
H. Bojanovice - Hlohovec

16:5
5:9
4:5
9:5
5:4
10:5
5:11
18:1

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vážení občané,
rádi bychom popřáli všem jubilantům, kteří
během první poloviny roku oslavili významná
životní jubilea a souhlasili s jejich zveřejněním ve
zpravodaji. Prosím, přijměte naše přání pevného
zdraví, radosti a pohody.

103 let
Hrabcová Anděla - nar. 26. 4. 1913

90 let
Kubová Marie - nar. 11. 1. 1926
Obec Horní Bojanovice Matoušková Marie - nar. 26. 3. 1926
85 let
Najgebaur František - nar. 15. 2. 1931
80 let
Čechová Marie - nar. 26. 3. 1936
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75 let
Kadlec Václav - nar. 22. 3. 1941
Hoštická Ludmila - nar. 23. 3. 1941
Rous Josef - nar. 27. 3. 1941
70 let
Čermáková Květoslava nar. 16. 1. 1946
Doležel Jiří - nar. 27. 3. 1946
Šlancar Jaroslav - nar. 19. 4. 1946
Straková Marta - nar. 14. 5. 1946
Bartošek Zdeněk - nar. 19. 5. 1946

www.hornibojanovice.cz

