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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
po nepříliš vydařené zimě (či spíše
nezimě) se k nám konečně začíná
vracet jaro, blíží se velikonoční svátky
a do rukou se Vám dostává další číslo
Hornobojanovského zpravodaje.
Letošní zima takřka žádnou sněhovou
nadílku nepřinesla, spíše jsme řešili
problémy s namrzajícím deštěm a
mlhou. I přesto bych chtěl poděkovat
občanům, kteří si alespoň tu trošku
sněhu, co napadla, odmetali z chodníků
před svým domem a ostatním za
trpělivost a pochopení, protože ne vždy
byly všechny chodníky a ulice namrzlé
stejně, takže i náprava tohoto stavu

nebyla vždy úplně pružná a jednoduchá.
Přesto patří dík všem, kdo se na
úklidu podíleli, tak i lidem, kteří nám
každoročně svou technikou pomáhají
udržovat obec minimálně za to, že byli
v pohotovosti.
Na Silvestra jsme udělali tradiční
ohňostroj v trochu netradičním čase. Ve
snaze vyjít vstříc občanům a předejití
materiálním škodám v centru obce,
jsme změnili místo a jak jsme již v
úvodu odstavce předeslal i čas konání
ohňostroje. Doufám, že změnu ocenili
zejména rodiče s dětmi a lidé, kteří se
hromadných bujarých silvestrovských
oslav neúčastní.

V prvních měsících roku organizace
v obci pořádali společenský ples,
ostatkovou zábavu, čímž přispěli ke
společenskému a kulturnímu vyžití
občanů. Tímto bych chtěl poděkovat
pořadatelům akcí za jejich úsilí a
obětavost při zajišťování těchto
kulturních akcí.
Doufám, že nás již zimní počasí
opustilo, a že brzy nastane jarní počasí
a tím i jarní práce ve vinicích a na
polích. Před nadcházejícími svátky
jara bych Vám chtěl popřát klidné
prožití velikonočních svátků a bohatou
pomlázku.
Ladislav Kachyňa

Budování v obci
V loňském roce jsme konečně
zrekonstruovali sociálky v budově
občanské vybavenosti (bývalá základní
škola). Tato budova je používaná více
a více a myslím, že si alespoň trochu
slušné zázemí zaslouží. Stavební
práce proběhly v měsících listopadu a
prosince. Stavbu provedla místní firma
Stavby Kopčík za spolupráce řemeslníků
z nejbližšího okolí.

Tato akce nás přišla na téměř 700.000
Kč, z toho dotace, kterou nám přispěl
Jihomoravský kraj, činila 250.000 Kč.
Dále jsme ve stejné budově obnovili
nábytek místní knihovnv za nový a
modernější. Velkou většinu nábytku
dodala firma Lamino stolařské potřeby
s.r.o. Hustopeče. Židle a křesílka jsme
objednali přes internetové obchody.
Konečná částka se vyšplhala na něco
málo přes 125.000 Kč a dotace opět z
Jihomoravského kraje byla 50.000 Kč.

Velice
rád
bych
poděkoval
Jihomoravskému kraji, že naše budování
podpořili finančně. Stejně tak lidem,
kteří zrealizovali naše představy a v
neposlední řadě spolku Barvínek a
ženám, které se podíleli na závěrečném
úklidu.
Na závěr nezbývá než Vás všechny
pozvat na návštěvu místní knihovny,
abyste se na vlastní oči přesvědčili, že
jsme peníze neutratili zbytečně.

A co nás čeká letos?
Takže jistě si již mnozí všimli, že
probíhá rekonstrukce vozovky směrem
k Mateřské škole – ulice Pekanda.
Další z akcí, která by měla začít ještě v
tomto roce, bude rekonstrukce hasičské
zbrojnice, tak aby vyhověla platným
normám a legislativě. A možná ještě
koncem příštího roku se začnou budovat
inženýrské sítě pro nové stavební
pozemky v lokalitě Za Dvorem.
Každé budování sebou nese i určitá
omezení. Ať už se jedná o omezení
dopravy, odstavenou techniku či hluk a
prach, tak předem prosíme o trpělivost
a pochopení. On ten výsledek na konec
určitě stojí za to.

Děkuji. Ladislav Kachyňa
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Velikonoce
Největší křesťanský svátek. Tenkrát v
čase mého mládí to bylo vítání a velebení
jara. Vyráběli jsme píšťalky, každý
kluk měl svůj nožík, a pak pomlázky,
žíly. Pletli jsme je ze čtyř nebo osmi
vrbových proutků nařezaných u potoka.
Byl to obřad, byla to radost.
Doma potom maminka schovávala
vajíčka, aby je zdobila. Vím, v
Bojanovicích bylo víc tetiček, které to
uměly, ale moje maminka – Fanuša z
domečku č. 116, hned za Janáčkovou
hospodou, to zvládala perfektně.
Nejprve, jak si vzpomínám, vajíčka
vyškrabávala, ale brzy přešla na
jednodušší techniku voskovou. Hbitě
namáčela sirku do zahřátého vosku a
kladla táhlé kapky do růžic, lístečků,
které tvořily ornament.
A samotná šlahačka? Děvčata výskala
a pištěla a utíkala…byla to pro nás
zábava. Nevím, jak je tomu dnes, ale v

čase Velikonoc, když zvony „odletěly
do Říma“, chodili chlapci s řehtačkami,
klepači po vesnici.
Co dodat. Tehdy jsem si neuvědomil,
že to výtvarno ve mně probudila

maminčina zručnost a můj obdiv k ní.
Myslím, že je dobré v čase Velikonoc na
své předky vzpomínat.
A. Vojtek jaro 2020

Mateřská škola
Jedním z dílčích cílů Školního
vzdělávacího
programu
naší
mateřské školy je také Seznámit děti s
pojmem „Vesmír“ a přiblížit jim jeho
sounáležitosti. Vzbudit zájem dětí o
vědu a uspokojení zvídavosti dětí o
Vesmíru.
Koncem ledna měly děti nevšední
zážitek. Přijelo k nám do školky mobilní
planetárium s výukovou projekcí
v technologii 360‘. Je to novodobá
multimediální výuková pomůcka a
dokonalý nástroj odkrývající dětem
vědu o vesmíru. Ve speciálním
rozkládacím stanu, který po nafouknutí
získal tvar kopule imitující nebe, děti
sledovaly zvířátka, která si vyrobila
raketu z papírové krabice a vydala se na
výlet do vesmíru zkoumat povrch planet
a měsíce. Spatřily sluneční soustavu
z různé perspektivy a vzdálenosti,
pozorovaly rozmístění objektů na nebi.
A jak probíhalo toto zajímavé
dopoledne? Nejdříve jsme připravili
spolu s dětmi v herně na koberci prostor
pro Planetárium, měli jsme obavy, jestli
se stan do třídy vejde a tak jsme raději z
koberce uklidili všechny kočárky, auta,
stavebnice i hračky. Vlastní nafukování
mobilního stanu - Planetária děti se
www.hornibojanovice.cz

- jak se otáčí Země, co to způsobuje
lidem
- kdy a kde vidíme na obloze hvězdy
- základní souhvězdí na noční obloze
- planety Sluneční soustavy
- zvířata ve vesmíru, kosmonauti, jejich
výstroj, jak se dostanou do vesmíru
Po skončení programu následovala
praktická část - děti společně výtvarně
ztvárnily „ Vesmír“. Na velký formát
papíru za pomoci učitelky, vyrobily
Sluneční soustavu z papíru, každé dítě
si vyrobilo svoji oblíbenou planetu.
zatajeným dechem pozorovaly. Před
zahájením videoprojekce paní lektorka
společně s paní učitelkou vyprávěly
o Sluneční soustavě, o planetách,
hvězdách…. Střídavě se ptaly dětí,
jaké planety znají, jaké znají hvězdy,
souhvězdí…. Při výkladu společně
používaly obrazové materiály, mapy a
encyklopedie. Pak následovala vlastní
videoprojekce. Ve stanu se děti mohly
pohodlně položit na záda a naplno si
tak užívat projekce 360 stupňů, ve které
se seznámily s tím:
- proč Slunce na obloze svítí, kdy ho
vidíme a kdy ne
- jak můžeme vidět Měsíc

Dětem se projektový den o vesmíru
velmi líbil, byl to pro ně nevšední
zážitek hlavně díky jeho prostorovému
ztvárnění.
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Hornobojanovská přehrada
V poslední době začíná mezi
lidmi kolovat informace, že
bychom mohli v budoucnu mít
v katastru naší obce přehradu.
První kusé informace se k nám
dostali již na jaře minulého
roku, ale dostat se k nějakým
bližším informacím bylo takřka
nemožné. Až téměř po roce byli
pozváni starostové dotčených
katastrů na seznámení se studií,
která řeší závlahy a zadržení
vody v krajině.
Součástí této studie by měla být
i přehrada za naší obcí směrem
na Hustopeče. V maximální
variantě by byla vystavěna hráz
vysoká 16m, zaplaveno asi 45
hektarů půdy a objem nádrže by
byl více než 3 miliony m3 vody.
V tuto chvíli si asi spousta z Vás
začne ťukat na čelo, čím bychom
přehradu plnili.
Je tu další věc, o které se v
poslední době docela často mluví, čímž
je zvýšení hladiny Novomlýnské nádrže
o 35 cm. Tato a další voda, která by
přitékala v měsících bohatších na srážky,
by se čerpala do naší nádrže a dalších
nádrží v okolí a dále by se používala k
zavlažování polí, sadů a vinic v době,
kdy by byl srážek nedostatek.
V první fázi tohoto projektu je
plánovaný přivaděč vody z Novomlýnské
nádrže k nám do Bojanovic a druhý
přivaděč, který by vedl směrem na
Šitbořice, až do nádrže mezi obcemi
Těšany a Borkovany. Postupem času
by mělo dojít k propojení těchto dvou
páteřních
přivaděčů,
vybudování
několika dalších nádrží a rozvedení
závlahové vody po velké části okresu
Břeclav a částečně i Brno-venkov.
Jelikož tento nápad není úplně nový,
ale jedná se o oprášení záměru z roku
1985, tak uvidíme, jestli se přehrady
dočkají třeba naše děti. Je pravda, že v
posledních letech zažíváme enormně
suchá léta s nedostatkem srážek a
zadržení vody v krajině by se mělo stát
naší prioritou, ale je otázka, jestli tahle
cesta je ta správná. Myslím, že existuje
několik efektivnějších opatření, jak
navrátit do krajiny chybějící vodu a
dešťové srážky.
Ladislav Kachyňa
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Pokuta České inspekce životního prostředí
V únoru letošního roku proběhla v
několika regionálních zpravodajstvích
zpráva, že naše obec dostala pokutu
za spáchání přestupku proti vodnímu
zákonu tím, že jsme vypouštěli nečištěné
odpadní vody do toku Pradlenka a
nedoložili doklady o vyvážení jímky
umístěné vedle budovy obecního
úřadu. Za tyto přestupky obec zaplatila
pokutu 100.000,- Kč. Dále jsme museli
zaslepit přepad ze septiku, dodat
doklady za vyvážení septiku za měsíce
září a říjen 2019 a popsat další kroky,
které hodláme jako obec v budoucnu
činit, abychom eliminovali vypouštěné
odpadní vody do přírody.
Samozřejmě jsme si vědomi tohoto
problému a v budoucnu se budeme
snažit, abychom se podobným
incidentům vyvarovali.
Na druhou stranu je pravda, že v době
konání kontroly, jsme již měli septik z
poloviny vyvezený. Takže nám tato věc
není v žádném případě lhostejná.

Podobná kontrola u nás neproběhla
poprvé a určitě ani naposled. Takže
přesto, že z Obecního úřadu budou do
budoucna znečištěné vody vyřešeny,
nedělám si žádné iluze, že Pradlenkou
poteče čistá voda. Takže obec při další
kontrole dostane pokutu opět. V tomto
místě by se měl každý z nás zamyslet,
jak hospodaří s odpadními vodami
vypouštěnými z vlastní domácnosti.
Taky nevím na kolik média
zmiňovala, že kontrola proběhla hlavně
z důvodu, že byl podán podnět na
Českou inspekci životního prostředí.
Samozřejmě nemůžeme vědět, kdo
podnět podal, ale na základě chování
a komunikace některých občanů, lze
velice rychle dovodit odkud vítr fouká.
Já osobně je soudit nebudu a ani nechci,
protože neznám jejich pohnutky, které
je k tomu vedou. Každopádně si je
třeba velice dobře uvědomit, že každé
další takové upozorňování už povede k
takovým opatřením, která se dotknou

každého jednotlivého občana.
Nejsmutnější je fakt, že my všichni
víme, že máme problém, snažíme se
jej řešit a taky víme, že řešení tohoto
problému nás bude stát hodně peněz
a trpělivosti. Možná nakonec dojdeme
do bodu, kdy nám budou peníze takto
zaplacené na pokutách a věcech s tímto
spojených chybět.
Myslím, že než hlásat do světa, jak
je v naší obci vše špatně, bude lepší
podpořit obec v práci s budováním
ČOV a oddílné kanalizace a pomalu
se připravovat na to, že se tato změna
k lepšímu dotkne každého z nás. A
ten kdo se nebude chtít připojit, jak
se občas na dědině proslýchá, bude
každý večer usínat s vědomím, jestli
třeba zrovna jeho soused zítra nepošle
podnět na jeho zacházení s odpadními
vodam.
Ladislav Kachyňa

Včelí pastva
V únoru nám odešel přítel včelař
pan Jan Horák, který miloval včelky a
přírodu nejen v okolí své včelnice. Na
schůzi základní organizace Českého
svazu včelařů jsem byla požádána
o výběr stromů a keřů pro včely
přínosných. Každý člen vysadí a bude
se starat o keř či strom a tím pomůže
nejen svým včeličkám, ale i krajině. Na
pomoc jsem si vzala knihu od RNDr.
Václava Švamberka VČELÍ PASTVA,
rostliny známé a neznámé. Pan
Švamberk je opravdu odborník, v knize
je 544 včelařsky významných rostlin,
dále se uvádí jejich nektarodárnost a
pylodárnost. Více než polovinu knihy
tvoří byliny – jednoletky, dvouletky a
vytrvalé, kterým je nejlépe v květnatých
loukách a zahrádkách. Kniha je velmi
vhodná jako dárek pro včelaře. I můj
tatínek, včelař, mi nejdříve řekl, že ve
svém věku už moc nečte a na příští
návštěvě knihu docenil.
Proč Vám to vůbec píši? Úkol plním
svědomitě, protože vybrat správný
strom či keř vypadá jednoduše, ale
hlavním kritériem je období, kdy
rostlina kvete a dává včelám nektar a
pyl (jejich chlebíček). Včelaři vědí, že
www.hornibojanovice.cz

naše včely v dnešní době docela hodně
„hladoví“. Je to stavem naší krajiny
– na jaře odkvetou ovocné stromy a
keře, následně záleží na tom, co se na
velké lány v okolí obce vyseje. Těžko
ovlivníme, co zemědělci vysejí, ale
víme, že obilí a kukuřice pro včely
moc významná pastva není. S těžkým
srdcem jsem si představila spoustu
předzahrádek a veřejných prostor, na
kterých je vysetá pouze tráva, kterou
majitelé sečou na výšku několika
centimetrů. Tím pádem se rostliny v
trávníku ke květu málokdy dopracují,
i kdyby se sebevíce snažily. Včela je od
června až do podzim závislá na tzv.
bylinách v zahrádkách, mezích, polích
apod. V lednu jsem byla v Nasavrkách
na školení pro vedoucí včelařských
kroužků a jedna přednáška byla na téma
Květnaté louky z firmy Planta Naturalis
www.plantanaturalis.com. Měli tam
zrovna na prodej semínka a tak s dětmi
budeme vysévat směs Česká květnice,
Letničky pro včely, Louka pro motýly,
Trvalky pro včely a Chalupářská louka.
Květnaté louky je nejlepší kosit kosou,
ale hlavní je kosit je až po odkvětu.
Závěrem chci obyvatele Horních

Bojanovic požádat o pomoc při
zakládání květnatých luk na jejich
pozemcích a našim hmyzáčkům popřát,
ať se jim s lidmi lépe žije.
Miroslava Vavriková, vedoucí
včelařského kroužku mládeže
Svazenka při ZŠ a MŠ Boleradice

Jak již předeslala paní Vavriková v
úvodu článku, pan Horák byl včelař.
Takže ho znaly všichni včelaři z Horních
Bojanovic, protože jsme společně
sdruženi v jedné organizaci. Pan Horák
byl také dlouholetý knihovník, historik,
kronikář i divadelník. Přestože žil v
sousedních Boleradicích, tak jeho
osoba určitě převyšovala území jedné
obce. Dlouhá léta pracoval jako ředitel
knihovny v Hustopečích a vzhledem k
tomu, že jsme s Boleradicemi sousedi,
tak si troufnu říct, že pana Horáka
znala i spousta našich občanů. Proto
jsme i na jeho počest v zahradě vysadili
Liliovník tulipánokvětý, který byl
zakoupen Základní organizací českého
svazu včelařů Boleradice.
Ladislav Kachyňa
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Sbírka panenek
Panenky jsem začala sbírat před šesti lety a dnes je jich
celkem 105. Většina z nich byla rozbitá a pravděpodobně by
skončily v koši, to mi bylo moc líto, a proto jsem je opravila
a ušila jim nové oblečky. Asi pět panenek je starých kolem
osmdesáti let, úplně nejstarší je panenka, kterou dostala
moje maminka od strýce z Ruska. Ostatní panenky pochází z
různých časových období a zdrojů.
Tuto sbírku bych chtěla věnovat do místního muzea.
Přijďte se podívat, i obyčejná panenka Vás může dostat do
nezapomenutelných vzpomínek.
Marie Jägerová

Barvínek
Milý spoluobčané, začalo nám jaro a s
ním i určitá omezení, která mají ochránit
naše zdraví. Proto jsme bohužel museli
zrušit karneval , velikonoční tvoření a asi
i zájezd do Punkevních jeskyní. Budeme
doufat, že se vše obrátí k dobrému a
červnový Dětský den se uskuteční. Od
začátku roku tedy proběhl jen tradiční
ostatkový průvod , tímto bych chtěla
poděkovat všem občanům za příspěvky
a všem zúčastněným za parádní masky.
Přeji Všem v naší krásné obci pevné
zdraví a dobrou náladu a budu se těšit
až se zase společně s dětmi setkáme na
nějaké akci.
Za spolek Barvínek
Lenka Tesařová

Kniha o hodech
Kniha Horním Bojanovicím s láskou se podařila, máte ji
doma a měla velký ohlas. Slíbil jsem, že napíši knihu o našich
hodech.
Je napsaná. Setkal jsem se s pochopením a laskavou pomocí
místního obecního úřadu.
Tato kniha bude dílem nás všech. Pomohli jste, pomáháte.
Jste skvělí! Ať dopadnou letošní hody tak nebo jinak, my
všichni je oslavíme knížkou plnou textů, kreseb, písniček.
Ptám se, které město nebo obec, v širokém okolí má takovou
knihu o svých hodech? Myslím, že žádné.
My hornobojanovští jsme šikovní, my ji budeme mít! Bude
slavnostní s červenou podrovnávkou. Děkuji za pomoc a
podporu.
Antonín Vojtek jaro 2020

www.vojtek-av.com,
vojtek@vojtek-av.com,
telefon 723887977,
č.ú. 175346038/300
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Pozdrav
Zdravím do mojí rodné vísky v období,
kdy nás uvěznila do našich domovů
obava před zákeřným virem. Věřím, že
vše zlé brzy pomine a že se naše životy
opět vrátí do zajetých kolejí. Abychom
byli dobře připraveni na návrat do víru
společenského života, poznamenejme
si již nyní do svých kalendářů akce,
které pro vás připravujeme a na které se
můžeme začít společně těšit.
Předhodová akce „Eště byly štyry
týdně ….“, která loni při svojí premiéře
sklidila velký úspěch, připadne na
sobotu 11. července 2020. Pořádající
Mužský sbor Vavřinec pozval opět
velmi zajímavé hosty. Vystoupení
čtyř mužáckých sborů obohatí vstup
zpěváka Jendy Grmolce z Hovoran,
kterého znáte z pořadů TV Šlágr. Celým
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večerem nás bude provázet CM Vinica z
Velkých Pavlovic.
Hornobojanovský rodák, mistr štětce
i pera, pan Antonín Vojtek a jeho žena
Jitka, dokončují v těchto dnech svoji
další knihu věnovanou naší vesnici,
„Hode bele, hode bodó …“. Neumím
si představit lepší načasování na její
slavnostní pokřtění, než právě na tuto
předhodovou sešlost.
V srpnu Hody, v září Burčákové
slavnosti ….. a máme tady říjen. Čeká
nás deváté Setkání s harmonikáři a
jejich hosty. To letošní jsem naplánovala
na sobotu 17. října 2020. Těšit se můžete
nejen na svoje oblíbené harmonikáře,
ale také na několik tváří nových.
Věřím, že moje pozvání opět přijme náš
úžasný místní Mužský sbor Vavřinec.

A aby byla mužská a ženská energie na
pódiu vyvážená, pozvala jsem Ženský
sboreček Hanáckoslováckého krúžku z
Velkých Pavlovic.
Těším se na setkání s Vámi při dobrém
víně a pěkných písničkách.
Přeji všem hlavě pevné zdraví a
veselou mysl.
Mirka Šubíková

Přikládáme vtip z nám velmi známého
prostředí na odlehčení této nezvyklé
situace. V žádném případě nenabádáme
k nenošení roušek!!!
Zdraví Vás, a těší se na setkání v říjnu,
harmonikář a kreslíř, Janko Grabec.
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Zpráva o činnosti SDH a JSDH
SDH
Od nového roku uplynulo celkem
málo času, ale přesto má již sbor za
sebou dvě významné události. První
událostí sboru byla výroční valná
hromada, která se konala 24.1. v sále
kulturního domu. Kromě zhodnocení
uplynulého roku a nastínění plánů na
tento rok, se volil nový výkonný výbor
SDH. Zvoleni byli tito členové: Starosta
SDH: Opršal Milan, místostarostka:
Prokešová Zdeňka, velitel jednotky:
Prokeš Zbyněk, jednatel: Kopčík Jan,
hospodář: Relich Jaroslav, členové
výboru: Jan Prokeš, Vít Machač,
Ladislav Kachyňa, Jindřich Krejčiřík.
Další akcí v měsíci únoru byl již
tradiční hasičský ples, kde nám k
tanci a poslechu hrála DH Žadovjáci.
Pro dobrou náladu bylo nachystané
občerstvení v podobě míchaných
nápojů a pro naplnění břicha byly
podávány speciality. Tímto všem
návštěvníkům plesu děkujeme za účast.

JSDH
V loňském roce byla jednotka
vyslána ke 14 událostem. Z toho 6
požárů, 6 technických událostí a 2
cvičení pořádané HZS. Od začátku
letošního roku byla zatím jednotka
Krajským operačním střediskem
vyslána ke 4 událostem. První výjezd
se uskutečnil 5.1. na požár podlahy
domu ve V. Pavlovicích, bohužel s
tragickými následky. Další výjezd byl
14.1. kdy jsme pomáhali ZZS otevřít
uzavřené prostory v H. Bojanovicích.
Znovu se rozezněla siréna 28.2.
kdy byla jednotka vyslána na požár
haly do Pouzdřan. Tento požár byl
většího rozsahu a proto byly povolány
jednotky ze 3. stupně požárního
poplachu, celkově 21 jednotek a
kolem stovky hasičů. Zatím poslední
letošní výjezd se uskutečnil 15.3.
na požár trávy malého rozsahu ve
V. Pavlovicích. Členové jednotky
nezapomínají ani na školení, které
je nedílnou součástí naší práce. Dva
noví členové jednotky prošli kurzem
nositelů dýchací techniky ve školícím
zařízení Tišnov. Dále bylo prováděno
školení mezi členy zásahové jednotky,
kde si mohli členové vyzkoušet
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automatizovaný
externí
defibrilátor,
pravděpodobně
do budoucna pomocník všech
Jednotek PO. Jednotka je nově
od letošního roku předurčena
k práci na vodě. Toto zařazení
sebou nese další nároky a další
školení pro členy, které proběhlo
hned v měsíci únoru na místním
koupališti. Jednalo se o záchranu
osob ze zamrzlé hladiny. Bohužel
letošní zima moc zamrzlé hladině
nepřála. Dále je věnována náležitá
pozornost údržbě techniky a
dalších věcných prostředků.
V letošním roce by měla
proběhnout dlouho plánovaná
rekonstrukce Hasičské zbrojnice.
Tato rekonstrukce zlepší zázemí
zásahové jednotky, které už
neodpovídá dnešním potřebám.
Přejeme občanům v této
nelehké době hlavně hodně zdraví
a pokud možno pěkné prožití
velikonočních svátků.
Jakub Machač
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Sokol Horní Bojanovice
Letošní rok jsme začali 11.1.2020
turnajem ve stolním tenise. Přihlásilo
se 21 sportovců z řad dospělých, ale
i dětí a 1 žena. Vytvořili jsme proto
kategorii mužů, ve které si zahrála i
žena a kategorii dětí. V této kategorii
bylo 5 kluků. Všichni se dobře bavili
a turnaj si užili, jak fanoušci, tak
účastníci. Všem moc děkujeme za
účast. Před začátkem sezóny jsme
uspořádali brigádu na místním hřišti,
kde jsme obnovili nátěr stávajících
branek a zábran za nimi. Následně jsme
povolali firmu, která nám zregenerovala
travnatý povrch hrací plochy. Koncem
roku 2019 se nám podařilo získat
dotace na zakoupení tzv. bezpečných
branek, které jsme následně zakoupili.
23. 2. 2020 jsme uspořádali ostatkovou
zábavu a hned druhý den spolek
Barvínek uskutečnil průvod masek obcí
s doprovodem menší dechové hudby.
Výtěžek z průvodu použije spolek na
pořádání dětských akcí v obci. Letošní
rok se nese v duchu 80. výročí oslav
založení Sokola. Proto jsme se rozhodli
letošní téma všech akcí Sokola pojmout
ve sportovním duchu a tudíž téma
ostatkové zábavy bylo ,,sportem ku
zdraví“. Masek se sportovní tématikou
se dostavilo překvapivě dost. Což nás
velmi potěšilo a tímto všem, kteří se
zábavy zúčastnili ať už v maskách nebo
bez, moc děkujeme. Koncem února, jak
všichni víme, postihla naši republiku,
ale i celý svět pandemie Covid-19. Čímž
se změnil veškerý chod všeho, nejen
Sokola. Začátek druhé půle sezóny
2019-2020 byl anulován a všechna
utkání se zrušila. Naše organizace
provozuje i ubytovací služby v místní
ubytovně. Tyto služby však byly také
pozastaveny. Zatím jsme museli zrušit
všechny rezervace na ubytování a akce
zamluvené ve společenské místnosti,
které si lidé objednali. Věříme však,
že brzy bude vše šťastně za námi a vše
bude dále pokračovat podle plánu. Na
červenec připravujeme velké oslavy
našeho výročí 80 let od založení Sokola.
Akce připadá na sobotu 25.7. 2020.
V plánu je odehrání zápasů vrchní a
spodní konec muži, případný zápas
žen vrchní a spodní konec, večerní
diskotéka, cigára z udírny aj.. Zatím
nevíme co bude, ale pevně věříme,
že oslavy a začátek sezóny 2020-2021
www.hornibojanovice.cz

budou povoleny.
Na závěr bych chtěl všem popřát
hodně sil, jak fyzických, tak
psychických. Pevně věřím, že to všichni
všechno ve zdraví zvládneme a zase se
sejdeme na společných akcích. Děkuji

za podporu od vás všech, kteří nás
jakkoliv podporujete v naší činnosti.
Kamil Vlach,
jednatel Sokola Horní Bojanovice
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Zahrádkáři Horní Bojanovice
Vážení spoluobčané, dříve než přejdu
k tomu, co se letos již událo, případně
co nás snad ještě čeká, tak se vrátím ke
třem věcem, které se uskutečnily ještě na
sklonku loňského roku. Začátkem října
jsme organizovali zájezd na podzimní
Floru Olomouc – tradiční podzimní
přehlídku ovoce a zeleniny, nejenom pro
naše členy, ale i pro naše spoluobčany.
Prostřednictvím zpravodaje a obecního
rozhlasu jsme informovali širokou
veřejnost, za což děkujeme naší
radnici. Nakonec se zájezdu účastnilo
33 zájemců, kteří nejenom, že mohli
vidět spoustu vystaveného a oceněného
ovoce a zeleniny ze všech koutů naší
republiky, ale také ochutnat některé
ovoce a o kousek dál koupit stromek,
který bude plodit stejně chutné ovoce.
Dále také bylo možné koupit spoustu
okrasných květin, nářadí, semínek a
všeho co k zahradničení patří. Takže se
dá říct, že na zpáteční cestě byl autobus
k prasknutí.
Další již tradiční akcí byla Martinská
husa, akce pořádaná jako poděkování
sponzorům a lidem, kteří nám celý
rok pomáhali a podporovali nás. Tato
událost bohužel tentokrát nevyšla
přímo na Martina a kvůli kolizi s jinou
plánovanou akcí, proběhla o dva dny
dříve. Jídlo již tradičně připravil pan
Lošák s manželkou a jako vždy bylo
výtečné. Jsme rádi, že přestože tato
dvojice, již své aktivity omezuje, tak pro
nás si zatím vždy čas našli. Doufám,
že husa chutnala všem, zejména
sponzorům a že nás budou podporovat
i v dalších letech. Děkujeme.
Třetí akce byla hlavně poděkování
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členům spolku. Tentokrát jsme
na návštěvu vinařství, vyrazili do
nedalekého Kobylí. První zastávkou
tohoto zájezdu byla spirálová rozhledna.
Tato stavba byla zbudována před
dvěma lety a je unikátní nejen svým
tvarem, ale i tím, že je přístupná i pro
vozíčkáře. Cestou dolů Kobylím jsme
navštívili budovu bývalé ZŠ, ve které se
dneska nachází muzeum. Asi největší
zajímavostí, kterou jsme se v muzeu
dověděli, byly informace o Kobylském
jezeru. Toto jezero zaujímalo plochu asi
10km2 a sahalo od Kobylí až k Terezínu.
Zajímavostí je, že jezero nemělo žádný
velký přítok a většina vody nastupovala
ze země a byla poloslaná. Zkázu
tohoto unikátu přineslo soustavné
odvodňování a následné meliorace
v 70.tých letech minulého století.
Příjemné odpoledne jsme zakončili
v rodinném vinařství Vajbar, kde nás
nadmíru pohostili, ať již jídlem, tak
vínem. Doufám, že se členům výlet také
líbil a nabil je energií a silami na kvalitní
práci pro spolek na další rok.
Další událostí a tato již spadá do
letošního roku, byla výroční schůze.
Schůze se účastnila drtivá většina členů
spolku a probrali jsme vše potřebné. Ať
činnost za loňský rok, tak plány na rok
2020. Samozřejmě je třeba zmínit, že
se spolek úspěšně rozrůstá zejména o
členky. Těmto bych chtěl popřát, aby je
to mezi námi bavilo a práce pro spolek
je naplňovala. Na schůzi byl schválen
plán činnosti na rok 2020, který se moc
neliší od plánu na minulý rok. Takže co
čekat od zahrádkářů v roce 2020? 21.3.
výstava vína, 5.9. Burčákové slavnosti,

14.11. Svatomartinská husa.
V den, kdy píšeme tento článek, už
víme, že letošní košt vína se neuskuteční.
Přestože jsme začali vše připravovat na
tradiční košt vína – rozvezli láhve na
vzorky, nechali vyrobit skleničky, atd.,
situace ve světě a v ČR nám z důvodů
bezpečnostních opatření kvůli epidemii
koronaviru
Covid – 19 překazila
veškeré plány. Doufáme, že většina
příznivců koštů a lidí spřízněných tuto
situaci chápou a nezanevřou na nás.
Myslím, že podobná situace postihne
nejenom náš spolek, ale i další v okolí.
Na závěr nezbývá než doufat, že se
nová situace ohledně epidemie nové
nemoci brzy dostane pod kontrolu a
neovlivní akce plánované na léto a na
podzim. A pokud by se výstava vína
v naší obci nekonala v náhradním
termínu, tak Vás zveme 5.9. na
Hornobojanovské vinobraní.
Děkujeme všem za pochopení,
podporu a budeme se těšit s Vámi všemi
brzy ve zdraví na shledanou.
Jaroslav Štoll, Ladislav Kachyňa
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DC Hor Boj Elita
Sezona 2019/2020 je kvůli aktuální
situaci momentálně pozastavena a její
budoucnost je nejistá. Ale začneme z
trochu jiného soudku a to tím jak se
nám doposud dařilo. Jak už zřejmě víte,
letos hrajeme poprvé nejvyšší krajskou
soutěž, čímž jsme si všichni splnili svůj
cíl a sen, dostat se mezi nejlepší šipkaře v
elektronických šipkách. Za naši krátkou
existenci to byl docela husarský kousek,
se tam tak rychle probojovat. Nejsme
tým, který má mezi sebou hvězdy
nebo někoho, kdo by převyšoval, ale
naší největší předností je vyrovnanost
všech hráčů a každý z nás dokáže hrát
i s nejlepšími a potrápit je, ne-li porazit.
V aktuální soutěži je odehráno 19 kol
z celkových 26, prozatím nám patří 8.
příčka za 16 bodů s bilancí 5 vítězství,
1 prohra v prodloužení a 12 porážek
– není to nejhorší, ale ani to není nic,
s čím bychom mohli být spokojení,
protože bylo v našich možnostech na
tom být mnohem lépe. Letošní sezona
je taková seznamovací, pro nás je toho
spoustu nového, jiné týmy, jiní hráči
a to z kategorie nejlepších. Aktuální
nebo bývalí reprezentanti, mistři
Evropy a republiky, což v nás z počátku
vyvolávalo nervozitu a možná až velký
respekt, který nás stál dobrý výsledek.
Věřím, že v příští sezoně budeme
podávat lepší výkony a budeme se držet
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v horní polovině tabulky.
Během vánočních svátků jsme
pořádali tradiční turnaj VII. Hor Boj
Darts Open a Mistři Cricketu 2019.
Účast se sešla hojná a vyrovnali jsme
rekord 52 hráčů v turnaji jednotlivců
a 17 dvojic v turnaji cricketu. Musím
ale podotknout, že rok od roku se tu
schází lepší šipkaři, což je nám takové
poděkování, že turnaj děláme na dobré
úrovni.

Turnaj jednotlivců
– TOP 12:
1. Cvrček Tomáš - Brno
2. Šarkozi Jakub – Vyškov Extraliga
3.Matoušek
Petr
–
Vyškov
Extraliga
4. Dofek Leoš – Vyškov Extraliga
5.-6. Buchlovský Marcel – Brno
Extraliga
5.-6. Šebesta Filip – Brno Superliga
7.-8. Toncar Martin – Horní
Bojanovice Extraliga
7.-8. Bašný David – Němčice
Extraliga
9.-12. Nébl Pavel – Brno 1. liga
9.-12. Dulínek Zdeněk – Horní
Bojanovice Extraliga
9.-12. Huňař Kamil – Horní

Bojanovice Extraliga
9.-12. Chladil Vlastislav – Brno
Superliga

Mistři Cricketu – TOP 8:
1. Dofek Leoš, Šarkozi Jakub –
Vyškov Extraliga
2. Bašný David, Chladil Vlastislav
– Němčice Extraliga, Brno
Superliga
3. Toncar Martin, Dulínek Zdeněk
– Horní Bojanovice Extraliga
4. Matoušek Petr, Březovský
Bořivoj – Vyškov Extraliga
5.-6. Maňák Filip, Šebesta Filip –
Brno Superliga
5.-6. Koubek Michal, Abrahámek
Dušan – Brno 1. liga
7.-8. Pokorný Michal, Effenberger
Pavel – Žabčice Extraliga
7.-8. Buchlovský Marcel, Kovač
Antonín – Brno Extraliga
Závěrem
bych
chtěl
všem
spoluobčanům, přátelům a fanouškům
šipkového sportu popřát hodně
zdraví v této nelehké době a ať se v co
nejbližší době budeme moci vrátit do
normálního života.
Vaše Elita
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Koronavirus aneb v nouzi poznáš přítele
Na přelomu ledna a února k nám
začaly pomalu prosakovat zprávy o nové
nemoci, která ochromila a uzavřela část
Číny. Nedlouho na to došlo k rozšíření
této nákazy i do Evropy. Zejména
Itálie musela a stále ještě musí řešit
kvanta nemocných lidí. Nejsmutnější
asi je, že tam musí řešit nedostatek
lůžek v nemocnici a přístrojů, které
pomáhají nemocným s dýcháním.
Největší problém u této nákazy je, že je
velice snadno přenositelná a inkubační
doba trvá několik dní, či týdnů, než se
projeví první příznaky. Abychom u nás
předešly podobným problémům, začala
vláda v průběhu měsíce března přijímat
razantní opatření, aby se přibrzdil
prudký rozvoj nemoci. Takže nejdříve
bylo omezeno shromažďování lidí,
zavřeny restaurace a situace vyvrcholila
vyhlášením nouzového stavu, kdy
je omezen pohyb osob a nařízena
povinnost nošení roušky. Doufejme, že
tahle opatření budou dostačující a spíše
postupem času, dojde k uvolňování
těchto opatření. Ale zpátky k rouškám.
Stát sice nařídil nošení roušek, ale
většinu, kterou měl k dispozici, již dříve
poslal do Číny v rámci humanitární
pomoci. Tím pádem byli rádi, že stěží
pokryli potřeby našich zdravotnických
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zařízení, IZS, atd. V tu chvíli nastal
problém pro spoustu občanů, kteří
roušku z minulosti nevlastnili a
vzhledem k tomu, že se ze dne na den
staly nedostatkovým zbožím, tak ji
neměli ani kde koupit. Takže se z počátku
nosily přes ústa různé šátky, nákrčníky,
atp. Kdo měl doma šicí stroj a zručnou
švadlenu, měl vyhráno. Naštěstí některé
z ochotných dam nezůstali jenom
u roušek pro rodinné příslušníky a
nejbližší okruh přátel, ale byly ochotné
své kapacity nabídnout i širší veřejnosti.
Postupně se vytvořili skupinky dalších
ochotných lidí, kteří chtěli pomoci.
Takže kolem jedné švadleny byly třeba
další čtyři pomocnice, které stříhaly,
skládaly a žehlily látky, proto aby
urychlily a ulevily švadlenkám. Také
mám informace, že s přípravami roušek
pomáhali i muži. Nevím, jestli některý
z nich i šil, ale někteří se vypracovali až
do fáze, že jim bylo svěřeno dokonce
žehlení. Nedlouho na to, co se domácí
výroba rozběhla ve velkém stylu,
došel na řadu problém s nedostatkem
vhodného materiálu. Takže v další
fázi se začal shánět materiál. Jelikož
na obchody se nedalo spolehnout, což
samozřejmě nebylo způsobeno jejich
vinou, ale kolikrát zbytečně vyvolanou

panikou. Naštěstí občané nebyli
lhostejní a potřebný materiál dodali.
Takže postupem času jste mohli potkat
sousedy s pestrobarevnou rouškou nebo
třeba s medvídkama. Potom kolikrát
z člověka vypadlo namísto pozdravu
třeba – pěkná rouška… Myslím, že toto
je názorný příklad, jak by se měli lidé
chovat nejenom, když jim teče do bot.
Nemyslet jenom na sebe a pomoci, když
je třeba.
Takže určitě velké díky švadlenkám.
Těm, co šili pro veřejnost, do nemocnic,
pro další zdravotnická zařízení, pro
hasiče, pro obce, ale i těm, co šili jenom
pro své nejbližší, protože i tím velice
zúžili okruh potřebných. Velké díky
všem pomáhačům, kteří připravovali
švadlenkám kvalitní materiál, protože
tato práce není až tak vidět a takové
práce většinou bývají nedoceněny. Velký
dík samozřejmě i těm, kteří bez váhání
zdarma poskytli potřebný materiál.
Na závěr snad jen popřát hodně
zdraví, ať se všední život opět co
nejdříve vrátí do normálních kolejí
a můžeme se společně setkávat při
běžných i slavnostních příležitostech.
Ladislav Kachyňa

www.hornibojanovice.cz
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Pokud by někdo z občanů potřeboval pomoc a nemá
se na koho obrátit, může nás kontaktovat:
724 168 723 starosta
519 414 233 kancelář účetní

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo obce stanovilo na rok 2020 na osobu, která má v obci Horní
Bojanovice trvalý pobyt, tyto závazné poplatky, které jsou splatné do 30. 06. 2020:
• poplatek za odpad 500,- Kč na osobu (děti, které v roce 2020 nedovrší
5 let, jsou od poplatku osvobozeny), občané, kterým je v roce 2020
70 a více let mají slevu 200,- Kč, tzn., že platí jen 300,- Kč
• poplatek za psa 100,- 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. 2020 může obecní
úřad zvýšit tento poplatek až na trojnásobek!!!
Úřední dny: pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hod.
www.hornibojanovice.cz
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Odpady v době koronavirové
Domácnosti v karanténě nebo
domácnosti s potvrzeným
onemocněním COVID-19 :
1. Odpad netřiďte - veškerý odpad z
domácnosti, to znamená i papír, sklo a
plasty, ukládejte společně do plastových
odpadkových
pytlů
o
tloušťce
minimálně 0,2mm. V případě tenčích
odpadkových plastových pytlů je nutné
použít dva kusy.
2. Pytel s odpadky pečlivě zavažte a
v místě úvazu postříkejte dezinfekcí
(alespoň Savo, Sanytol,…)
3. Takto zabalený odpad uložte do
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černého kontejneru na směsný odpad,
v případě domácností v rodinných
domech do své popelnice.
4. Odpad nikdy neukládejte vedle
kontejneru nebo popelnice, aby nedošlo
k infikování osob, které odpady svážejí.
Ostatní domácnosti:
Nadále platí povinnost třídit odpad
dle podmínek stanovených obcí.
Použité roušky nejsou separovaný
odpad – netřiďte je!
Použité jednorázové roušky nebo
kapesníky dávejte do uzavřeného

plastového pytlíku (!) a ten potom do
nádoby na komunální odpad!!!!
Tento odpad v žádném případě nesmí
končit v kontejnerech na papír nebo
v jakémkoliv jiném kontejneru na
separovaný odpad !!!
Pokud se i naši zaměstnanci nakazí
jakýmkoliv infekčním onemocněním
a budou nuceni zůstat v izolaci nebo
v karanténě, nebude kdo by Vám Váš
odpad odvezl k likvidaci.
Děkujeme, že jste zodpovědní jak k
sobě, tak k ostatním!
Hantály a. s.

www.hornibojanovice.cz
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Eště byly 4 týdně...
Setkání mužáckých sborů
Mužáci z Kobylí
Mužáci z Němčiček
Mužáci z Dolních Dunajovic
Vavřinec z Horních Bojanovic
Zpěvák Jan Grmolec (Vonička V-Band)
Antonín Vojtek, hornobojanovský rodák, slavnostně pokřtí novou knihu
„Hode bele, hode bodó!“
Pořadem provází Mirka Šubíková, hraje CM VINICA

11. 7. 2020 v 19.30 hod.
Sportovní areál Horní Bojanovice
Vstupné 150 Kč
Občerstvení zajištěno.

www.hornibojanovice.cz
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Srdečně Vás zveme
23. 5. 2020 Babské hody – plac před KD
11. 7. 2020 Eště byly štyry týdny do hodů – Sportovní areál
25. 7. 2020 Výročí 80 let fotbalu v HB – Sportovní areál
7. 8. 2020 Stavění máje – plac před KD
8. 8. + 9. 8. 2020 Krojové hody – plac před KD
15. 8. 2020 Hodky – plac před KD
5. 9. 2020 Hornobojanovské vinobraní – Sportovní areál
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