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Vážení spoluobčané,

blíží se velikonoční svátky a  tak jako 
každý rok, se dostává do Vašich rukou 
první vydání zpravodaje Obce Horní 
Bojanovice roku 2021. 

V porovnání s  loňským rokem nás le-
tošní zima překvapila relativně velkým 
množstvím srážek. V  prosinci jako již 
tradičně pršelo, zejména na Štědrý 
den. Sněžilo převážně v  lednu a  úno-
ru v několika po sobě jdoucích vlnách. 
Bohužel však sníh pokaždé do několika 
dní roztál. V kombinaci dešťové srážky 
a nízké teploty nás také několikrát po-
trápilo náledí. Díky všem, kdo v těchto 
vypjatých situacích přiložili ruku k dílu, 
či pomoc alespoň nabídli. Určitě se slu-
ší poděkovat i občanům, kteří stále ještě 
odmetají a udržují chodníky a prostory 
před svým domem. Zejména tam, kde 
není možné dostat se technikou, určitě 
se jedná o obrovskou pomoc. Velký dík 
za udržování chodníku a  autobusové 
zastávky směrem na Boleradice, scho-
dů a chodníku ke kostelu. 

Paní Zima se s  námi snad již brzy na 
nějakou dobu rozloučí a  my můžeme 
s nadějí vyhlížet jaro a následující letní 
měsíce, kdy respirační nemoci trochu 
ustoupí do pozadí. Dále snad pokročí 
očkování zejména ohrožených skupin 
obyvatelstva, abychom se alespoň v létě 
mohli pořádně nadechnout, protože 
nikdo neví, jaká situace bude panovat 
na sklonku tohoto roku.

Závěrem nezbývá než popřát klidné 
prožití velikonočních svátků. 

Ladislav Kachyňa, starosta obce

Sněhulák

Jak jsem již zmínil v  úvodu, letošní 
zima byla příznivější na sníh než ta mi-
nulá a přála i sněhulákům. Tady si do-
volím použít fotku, která byla sdílena 

na sociálních sítích. Jedná se o ne úplně 
tradičního sněhuláka a docela by mě 
zajímalo, kdo byl inspirací
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST

Postní doba před Velikonocemi je období 
kříže: začíná na Popeleční středu malým 
znamením kříže na čele, a  vrcholí uctí-
váním největšího kříže v kostele na Velký 
Pátek.
Příprava na tyto největší židovské a křes-
ťanské svátky má své hluboké tisícileté ko-
řeny. V biblické knize proroka Ezechiela je 
zachyceno, jak Bůh posílá anděla “projdi 
město a označ znamením (Tau = posled-
ním písmenem hebrejské abecedy, které se 
psalo do podoby kříže) na čele věřící, kteří 
sténají nad všemi ohavnostmi“, proto vě-
řící, kteří chtěli skončit se zlem, přijímali 
v první den pokání onen znak z černého 
popela na čelo.

•
Když jsem připravoval na poděkování za 
ochotnou podporu náročné opravy našeho 
kostela historické podklady, které mohou 
sloužil pro základ domácího rodokme-
nu, překvapilo mě, že se ještě v roce 1900 
v  Bojanovicích používalo biblické jméno 
Ezechiel (po 2.500 letech). Jestli si chcete 
ověřit, jaká jména se nosila ve vašem rodě, 
můžete se inspirovat výtahem ze svateb-
ních ohlášek, které naleznete na farních 
stránkách www.ozvi.se v  sekci “kronika”. 
A  pokud se snažíte pozitivně zaměstnat 
v tomto nudném období, můžete nahléd-
nout do oskenovaných farních kronik kon-
fiskovaných za komunistické diktatury na 
www.mza.cz v sekci „archiv / acta publica”

•
Poslední den nápravného půstu pro křes-
ťany (a výročí posledního dne pozemského 
života pro Ježíše Krista) Velký pátek byl 
charakteristický pokleknutím či políbením 
kříže v kostele. Navozovala se tak atmosfé-
ra onoho pátku, kdy Ježíš v 15:00 vydechl 
naposledy, poté se otřásla země a roztrhla 
chrámová opona, a římský důstojník padl 
na zem se slovy „Tento člověk byl opravdu 
syn Boží!“ (jak popisuje evangelista Marek 
v 15. kapitole).
V  kostelích, kde se uchovává část třís-
ky z  Kristova kříže, se projevovala úctu 
k  nejcennější křesťanské relikvii (i  když 
se jedná o milimetrové zlomky). Mnohdy 
sice slyšíte o  posvátných předmětech jako 
o pokladech, ale opačně šlo o to: mít mož-

nost projevit úctu (takže se hřeb z Kristova 
kříže rozdělil na několik částí, ke kterým se 
dokul správný tvar novým železem: ztra-
tila se sice historická hodnota, ale více lidí 
mohlo projevovat úctu kříži).

Tato velká etapa pro užívání znamení kří-
že nastala ve 4. století (po vykopávkách 
v  roce 328, které v  Jeruzalémě nařídila 
císařovna matka Helena Augusta), kdy 
byly vyzdviženy pozůstatky Kristova kří-
že. Objevuje se na mozaikách jako orna-
ment, a v sochařství jako ikona: stojí před 
ním vzkříšený Kristus v šatech panovní-
ka s klidnou tváří. 
Toto zobrazení známe z  mikulčických 
vykopávek náhrdelníkového křížku, na 
kterém není svlečený a  trpící Ježíš. Až 
později převládne bolestný kříž, jelikož 
v  pozemském životě nesdílíme slávu 
vzkříšení, ale Ježíšovo utrpení.

Zaměření na reálné zobrazování Ježíše 
Krista ve středověku vyvolal rodák z ital-
ského Assisi (od něhož pochází i sepnu-
tí rukou s  propletenými prsty do gesta: 
vzdávám se ti, svaž mne) známý svým 
rozjímáním o Ježíšově vítězné oběti. Sva-
tý František se modlil před křížem svoje 
„Nejvyšší a  mocný, dobrý Pane,  tobě ať 
zní chvála, čest a  dík.  Přísluší jen tobě, 
jehož jméno člověk není hoden vyslovit. - 
Ať tě chválí sestra matka země,  rodí pro 
nás trávu, plod i  květ,  ať tě chválí trpící 
a  tiší,  kteří s  láskou umí odpouštět.” Se-
rafínský světec viděl v  kříži zobrazení 
pravého štěstí: v  lásce, která za žádných 
okolností neudělá nic zlého proti člověku.
Proto se zobrazování Ukřižovaného ší-
řilo od ve 13. století, kdy žebravé řády 
zdůrazňovaly - kvůli solidaritě s chudými 
a nemocnými - Ježíšovo utrpení. Františ-
káni také rozšířili obyčej stavět „křížové 
cesty”: venkovní zastavení, která připo-
mínala putování poutníků v  Jeruzalémě 
po místech spojených s Ježíšovou obětí.

Proč máme na kříži po prababičce dole 
lebku? 
Origenes zmiňuje ústní legendu, že ná-
zev pahorku, kde Ježíše ukřižovali: čes-

ky Lebka / latinsky Kalvárie / hebrejsky 
Golgota je odvozený od místa Adamova 
hrobu, kde spočívala ve skalní štěrbině 
jeho lebka a byla skropena Ježíšovou krví 
(taková jeskyňka byla objevena při arche-
ologickém průzkumu v roce 1973 na vý-
chodní stěně skály).

Proč je na kříži nápis INRI?
Pilát odsoudil Ježíše na smrt za to, že 
prohlášením se za Boha zároveň odmí-
tá podřízenost římskému císaři a  jako 
rozsudek nařídí na tabulku napsat latin-
sky „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“ 
a  hebrejsky “Yeshua Hanotsri Wemelek 
Hayehudim”, což je stručné obvinění ”Je-
žíš Nazaretský, král židů.” První písmena 
latinské věty tvoří INRI, které se používá 
dodnes. Ale akronym z  hebrejské věty 
tvoří posvátné Boží jméno JHVH (židé 
Svaté Jméno nadarmo nikdy nejen nevy-
slovili, ale ani nenapsali, jen dnes se bez 
ostychu používá Jahveh či Jehovah), pro-
to Pilát jejich pobouření odmítá slovy: 
“Co jsem napsal, napsal jsem”.

Proč má křesťanství za odznak mučící 
nástroj?
Od té chvíle, kdy Ježíš zemřel, proměnil 
se symbol lidského neúspěchu (popravy 
vyhrazené pro římské otroky) v dokonalé 
sebedarování. Našim předkům pracují-
cím otrockou dřinou v zemědělství při-
pomínal, že nesnesitelný je kříž jenom 
tehdy, když by neměli nikoho, pro koho 
se namáhat.

Apoštol Pavel v listu pro Filipany to po-
pisuje:
Nikdo z  vás ať nehledí jenom na vlast-
ní prospěch, ale i na prospěch druhých. 
Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus 
Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic 
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám 
sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost 
služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako 
každý jiný člověk, ponížil se a byl posluš-
ný až k smrti, a to k smrti na kříži. Pro-
to ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno 
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově 
jménu musí pokleknout každé koleno na 
nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk 
musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kris-
tus je Pán.

kněz Marek Slatinský
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ZASE DOMA       

Po dvouletém pobytu v  Ostravě zase 
doma. Za dva roky se ze mě stal měst-
ský kluk, který zapomněl, že se na dědi-
ně chodí „bosky“, že se prolézají roury 
a  staveniště a  lesy, sady, louky, hřbitov, 
kostel, kapličky a vykotlané vrby, že je tu 
tajuplná „linda“ a „Vaz“ nad Kurdějovem 
a  hájenky a  posedy a  krmelce a  hlavně 
„Panská zahrada“.

Zkrátka – zase jsem byl doma. Ten den 
„první“ toho léta roku 1940 jsem se ocitl 
po bouřce na mostě před domem Kubo-
vých, Bernatových či Pleskačů a  bahno 
se valilo ze Starých hor a kluci se čvach-
tali v  tom bahýnku, zašpinění po celém 
těle… A já tu stál v košili, kalhotách, bo-
tičkách a bílých ponožkách… a ti kluci se 
seběhli, utvořili kolem mě kruh a  ječeli: 
„Jé, pojďte se podívat na toho kluka!“ 
Smáli se, divili se. Nepatřil jsem k nim, 
byl jsem kluk z města, kluk odjinud, který 
neví, co je to za slast, tolik vody a bahýn-
ka a radosti a legrace.

Zmizel jsem domů a za pár minut jsem 
se stal zase Bojanovčákem. A  bylo mi 
dobře. Voda se rourou valila z Horního 
konce, bouřlivě tvořila kaskády a  vodo-
trysky a víry a vlny a my kluci jsme všich-
ni hleděli přes zábradlí a zírali na tu ob-
rovskou sílu vody. Náš potok se proměnil 
v řeku, kterou většina z místních dětí do-
sud neviděla.

Chystám se do druhé třídy. Škola je 
jen pár kroků od našeho domu. Už zase 
patřím do své dědiny, jsem jako oni, 
jsem zase doma. Pan řídící, prošedivělý 
a  neholený, bydlí v  domku u  školy. Ale 
je tu také malý místní učitel Josef Hádlík 
a přísně se tvářící Josef Rozinka. A to je 
vše. Později se objeví pan katecheta a také 
Němec, krutý učitel němčiny.

Čekají mě čtyři roky docházky do 
místní obecné školy. Je to pro mě hračka. 
Když se tatínek tu a tam na mě poptá, sly-
ší jen chválu. Pan učitel mu řekne: „Toník 
je primus.“

Babička Františka umřela. Přede mnou 
se vše utajilo. Byl jsem tehdy v ostravské 
nemocnici. Chodím do školy a obraz dě-
dečka – vojáka míjím každý den. Asi tam 
u mlatu zůstane viset napořád. Už dob-
ře vím, co znamená „padnout“ ve válce. 
Před školou máme krásný pomník ženy, 
která drží v náručí děťátko a vyhlíží otce 
dítěte, který se nevrací z války. Je to nový 

pomník a je krásný. Je jiný než všechny ty 
kříže a kapličky, je takový lidský, oprav-
dový. Je to umělecké dílo. Tam dole jsou 
uvedena jména těch, kteří padli.

Ale my děti, my kluci se o  tyto věci 
nezajímáme. Jsme malí, jsme děti v tom 
pravém slova smyslu. Rozhlížíme se po 
světě, hledáme zábavu, hry, hledáme 
způsob, jak ten den „prožít“. Prožít v bez-
starostnosti.

Škola mi jde snadno. Učit se ani nemu-
sím. V hodinách dávám pozor. Pozoruji 
kluky a holky, učitele, pana řídícího.

Dva učitelé mají jméno Josef. A  to se 
slaví. Všude. Je druhá polovina března. 
Jaro je cítit všude. U potoka na keřích se 
objevují velké pupeny i  lístečky, kočičky 
něžně obalují proutky vrby, líska se žlutí 
jehnědami. My děti netrpělivě čekáme. 
Už chceme zase chodit „bosky“ a  lehce 
oblečeni, jen do trenýrek a  triček. Ved-
le pomníku rostou svěží keříky šeříku. 
Ostatně šeříky jsou všude. Kde se tu vza-
ly, nevím. Ale moje dědina celý rok voní.

A tu se to stalo! Je půl osmé, do začát-
ku vyučování je ještě čas. Bůhví proč, ale 
jsem už ve třídě, stejně jako ještě několik 
kluků a holek. Přichází starší kluk, zřej-
mě „páťák“. Má s  sebou barevné křídy 
a na tabuli kreslí velkou větev lísky a jívy 
– „kočiček“ a krasopisně pod tu velkou 
kresbu napíše: Ať žije Josef!!! Vím, je to 
Jožka Michna, můj soused, můj budoucí 
kmotr u biřmování a také později, po vál-
ce, starosta obce. Žasnu, jak krásně a jen 
tak zpaměti dokázal za malou chvíli na-
kreslit obrázek přes celou tabuli.

A budu žasnout ještě víc! To po pár le-

tech ten samý Jožka, Josef Michna, přijde 
k nám a ukazuje nám všem perokresbu; 
obrázek nevelký, ale absolutně precizní. 
Jako by jej vytvořil velký krajinář Julius 
Mařák. A můj údiv nezná mezí, to když 
tatínek sáhne na peněženku a  řekne: 
„Jožko, prodej mi ten obrázek.“ Jožkovi je 
možná patnáct, šestnáct let. Kývne. A ta-
tínek mu dává tři sta korun! Bože, tolik 
peněz! Tatínek ale ví, co dělá. Je často ve 
„velkém“ světě. Zná hodnotu umění.

A co já? Hlavou se mi honí myšlenky. 
Jak jednoduše se dá vydělat tolik peněz! 
Jen vzít pero a černou tuš a kreslit. Doká-
zal bych to?

Jenže já mám čas. Já si žiji svůj čas, čas 
bez starostí o budoucnost. Já chci všech-
no vidět, poznat, pohladit, prozkoumat, 
ke všemu přivonět. Výtvarné pokusy 
musí pár let počkat…

Pobývám v té třídě, která je hned dole, 
v přízemí vlevo. Dívám se na ty kluky, na 
ta děvčátka a ani si neuvědomuji, že sám 
jsem takový kluk…, jen možná víc hlou-
bám o světě, o životě. Ani mě ale nena-
padne, že jednou mně bude osmdesát, ba 
šestaosmdesát a více, a že i já budu vypa-
dat jako strýc, jako ti stařečci, co sedávají 
na židli před domem nebo na lavici – to 
aby se ještě mohli rozhlížet a sledovat, jak 
se svět mění, aby se ze samoty a beznadě-
je nezbláznili. Pozoruji ty krásné tvářičky 
dívek, spolužaček, a ta i ta se mi jeví jako 
krasavice, jako bytosti z nebe, jako tváře 
ze vzácných obrazů světových mistrů.

Úryvek z nově připravované knihy Anto-
nína  Vojtka
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KAPLE SV. ROZÁLIE 
V dnešním karanténním období, kdy 

bojujeme s  pandemií, kterou nikdo 
z nás nepamatuje, hledáme různé způ-
soby, jak si uchovat dušení rovnováhu. 
Naši předkové museli čelit takovým 
situacím velmi často, a  proto se o  po-
moc utíkali i k tzv. morovým patronům 
a pevně doufali a věřili v jejich přímlu-
vu v nebi. Po přejití pandemie pak čas-
to vznikaly sakrální stavby jako výraz 
poděkování za překonání morové rány 
a jako ochrana před další pohromou.

V Horních Bojanovicích máme také 
výrazný stavební doklad oněch dob: 
kapli sv. Rozálie. 

Její stavba souvisí s morovými epide-
miemi, které zasáhly Moravu v  letech 
1679–1680 a 1714–1715. Po jejich ode-
znění vzniklo v rakouském soustátí ne-
spočet uměleckých děl a  staveb (např. 
v Hustopečích kaple sv. Rocha na Kří-
žovém kopci a sloup Nejsvětější Trojice 
na náměstí) a Horní Bojanovice nebyly 
výjimkou.

Když byla kaple, která byla situována 
nad obec proti kostelu, dne 3. 5. 1958 
zařazena do památkové ochrany, byla 
označena jako kaple sv. Rozálie. Podle 
dochovaného oltářního obrazu v  ní 
ale byli uctíváni všichni hlavní moroví 
patroni; tedy kromě Rozálie (z  Limy) 
i sv. Šebestián a sv. Roch. Posledně jme-
novaný se těšil největší oblibě. Podle 
legendy se staral o  nemocné morem, 
sám se přitom nakazil, a když se stáhl 
do ústraní, aby čekal na smrt, objevil se 
pes, který mu přinášel jídlo a lízal rány, 
až se Rochus uzdravil. 

Kaple byla postavena v  období dě-
kanátu hustopečského faráře Franze 
Prechlera (1781–1798), kdy se bývalé 
filiálky Starovice, Horní Bojanovice, 
Šakvice a Kurdějov přeměnily v samo-
statné lokálie. V Horních Bojanovicích 
došlo k osamostatnění v roce 1784 (pů-
vodní církevní správa zde zanikla po 
Bílé hoře) a prvním lokálním kaplanem 
se stal Mikuláš Patočka, rodák z české 
Čáslavi. Nastoupil dne 27. 7. 1785 a ze-
mřel o rok později v pouhých 38 letech 
(27. 7. 1786).

Jeho nástupcem se stal Vendelín Kle-
inbauer, který setrval do prosince 1804, 
kdy odešel na farnost do Přibic. Stejně 
jako Patočka byl bývalým příslušníkem 
cisterciáckého řádu ze zrušeného kláš-
tera na Velehradě. Kleinbauer se v Hor-
ních Bojanovicích zasadil především 
o přestavení a rozšíření kostela (v roce 
1792), kdy místo původních dvou oken 
bylo zřízeno šest oken a místo dřevěné 
věže byla vybudována zděná. Potřebný 
obnos částečně pokryly příspěvky Ná-
boženského fondu a hraběte Bukůvky, 
tehdejšího majitele obce.  Pravděpo-
dobně právě Kleinbauerovi vděčíme za 
vznik kaple morových patronů.

K náboženským pobožnostem byla 
kaple využívána ještě v první polovině 
20. století, a to především v období tzv. 
prosebných (též křížových) dní. V den 
svátku svatého Marka (25. 4.) se u kaple 
konávala pobožnost a následovala pro-
cesí ke křížům v polích. Zněly při nich 
zpěvy a litanie ke všem svatým, prosby 
za zemskou úrodu, za odvrácení jaké-
hokoliv nebezpečí, zla a  škod, za Boží 
pomoc a ochranu. V čele průvodu byl 
nesen kříž. První den se šlo směrem 
k Hustopečím, druhý směrem ke Kur-

dějovu a třetí k rozhraní mezi Bojano-
vicemi, Němčičkami a Boleradicemi – 
k tzv. poutnickému kříži.

 Dne 29. března 1919 byly ke kapli 
zasazeny lípy k poctě znovunabyté sa-
mostatné státnosti, zapalovaly se tu va-
try (v  předvečer významných státních 
svátků), konaly romantické schůzky 
a odehrála se tu i tragická vražda a se-
bevražda.

Kaple stojící na návrší proti kostelu 
sv. Vavřince je i výraznou dominantou 
pohledu na obec od severovýchodu. 
Měli bychom k ní přistupovat cituplně 
a  s  respektem, vždyť i  my stejně jako 
naši předkové potřebujeme ochranu 
v našich úzkostech a protivenstvích!

POPIS KAPLE
Půdorys kaple je obdélný, vchod je 

půlkruhově zaklenutý a  na nárožích 
jsou pilastry s římsovými hlavicemi. Pi-
lastry jsou podloženy lizénovými rámy. 
Štít je prolomen půlkruhově zaklenu-
tou nikou, na jeho vrcholu je dvoura-
menný kříž. Střecha je sedlová a klenba 
stropu valená s vtaženým hřebínkem. 

SN
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Po Vánočních prázdninách jsme se 
vrátili do školky v  plné síle. Vyrábění 
i  společné povídání jsme zahájili se-

známením s  tradicí Tří Králů. Další 
hry i  vyrábění byly zaměřeny na zim-
ní tématiku. Nejraději si však děti hráli 
s opravdovým sněhem na zahradě naší 
školky. Děti si to užívaly, jak jen moh-
ly. Rychle vyšlapat kopeček, sednout na 
kluzák a hurá dolů. Jiným se zase více 
líbilo koulování, prohrnování cestiček 
a stavění sněhuláků. Ve sněhu jsme hle-
dali stopy zvířat a ptáčků. Povídali jsme 
si o  tom, jak zvířátka přečkávají zimu 
a jak jim v tom lidé mohou pomoci.

Koncem ledna jsme se, mimo jiné, za-
měřili na zimní sporty. Povídali jsme 
si o olympijských hrách - co znamena-
jí,kde a  jak často se konají, o  barvách 
a symbolice jednotlivých olympijských 
kruhů, co je to maskot a celé téma jsme 

MATErSKa sKOLKA

Horni Bojanovice

zakončili Školkovou olympiádou. Naši 
malí olympionici si vyzkoušeli rybolov, 
střelbu na cíl, lyžování, metanou a v ne-

poslední řadě také člověče, nezlob se, 
kde figurkami byly samy děti. Za skvělé 
sportovní výkony se rozdávaly diplomy 
a medaile.

Únorová Zdravověda nám přinesla 
hodně nových poznatků a  zkušeností. 
Povídali jsme si o našem těle, vyzkou-
šeli, jak fungují naše smysly, vyráběli 
jsme recepty a hráli si na lékárníky.
Naše nové poznatky jsme zužitkovali, 
když se naše třída na jeden den promě-
nila v  nemocnici. Děti a  paní učitelky 
se vystřídali v rolích pacientů a lékařů. 
Pomocí obličejových barev jsme simu-
lovali zranění, zavolali záchranku a ne-
chali se ,,odborně“ ošetřit. Zdravotnic-
ké péči neunikli ani plyšoví kamarádi 
a panenky.

Další téma nám vybral sám kalendář – 
Masopust, Karneval.
Masopust  byl pro lidi svátkem hodo-
vání, během kterého se připravovali na 
následný půst. I my jsme se s dětmi ve 
školce připravovali. Vyráběli jsme jitr-
nice, koláče, preclíky, šašky a   karne-
valové masky. V pátek 19. února jsme 
dětem uspořádali karnevalové dopole-
dne. Již od rána se naše školka začala 
plnit různými kostýmy a maskami. Po 
svačince začala diskotéka, kde si děti 
mohly společně zatancovat a  poté ná-

sledovaly soutěže a hry. Nechyběly ani 
sladké dobroty.
Naší předškoláci, kteří půjdou v září do 
1.třídy se taky pilně připravují. Společ-
ně s rodiči a dětmi pracujeme na pro-
jektu Dobrý start-Edukačně stimulační 
skupiny. Procvičujeme grafomotoriku, 
řeč, předmatematické a  předčtenářské 
dovednosti, sluchové a zrakové vnímá-
ní a také orientaci v prostoru.

Byla jedna zemička a v ní malá vesnič-
ka, ve školce naposledy probírané téma-
,je však předčasně ukončené z důvodu 
epidemické situace. Pevně doufáme, že 
v dubnu, kdy plánujeme v MŠ projekt 
,,Po stopách Velikonočního zajíčka“, se 
už všichni ve zdraví shledáme.
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Hornobojanovský zpravodaj je jednou 
z  krásných tradic, kterou naše obec 
má. A  je třeba ji i  pod rouškou pečli-
vě udržovat. Každá organizace má svůj 
prostor, kde může všechny občany in-
formovat co nového se událo. A to vět-
šinou z pohledu autora. Všichni autoři 
jsou tak nějak jediní, kteří zbyli v tom 
kterém spolku a mají zájem tradici udr-
žet, jen dělají většinu práce a  to není 
dobře. Několikrát jsem alespoň já osob-
ně chtěl tuhle zodpovědnost přenechat 
budoucímu nástupci, ale vždy to skon-
čilo jen u  pokusu bez odezvy. Apeluji 
proto na mladé členy všech spolků, aby 
svojí aktivitou, entuziasmem a novými 
nápady pomáhali utvářet dění kolem 
nás. Až bude svět opět zdravý a uvidí-
me úsměvy na tvářích těch, které po-
tkáváme, potom bude potřeba vaše síla, 
bezstarostnost a dravost. 

Spolek Sokol Horní Bojanovice slavil 
v roce 2020 již 80 let a i přes svůj věk se 
stále významně podílí na společenském 
a kulturním dění u nás. V péči máme 
na dvacet dětí, kterým naši trenéři 
třikrát týdně organizují volný čas tak, 
aby obstály při soutěžních utkáních 
proti zdatným soupeřům. Obec Horní 
Bojanovice nám pomáhá každý rok se 
sečením travnaté plochy a také nám ze 
svého rozpočtu poskytuje dotaci 30.000 
Kč na regenerační práce, aby hřiště bylo 
bezpečné pro všechny, kteří se na něm 
pohybují. Hřiště je využíváno celý rok 
a koná se na něm spousta aktivit, ne jen 
fotbal. Proto je pro nás důležité o tyto 
peníze žádat. Tahle částka pokryje jen 
část skutečných nákladů, ale jsme za ni 
velmi vděčni. Jen pro vysvětlení. Sice 
se v  roce 2020 nehrála všechna mis-
trovská utkání, ale i tak se hrací plocha 

udržovat musí. Připomínám proto, že 
kdybychom neměli jako spolek pod-
poru obce, těžko by se nám sportovní 
areál provozoval.
Od roku 2020 máme svoje oficiální 
webové stránky a  znak, které jsme si 
nadělili k 80. narozeninám. Za tvorbu 
děkujeme panu Vítězslavovi Krejčí-
mu, co se týče technického zpracování 
a  provozu stránek a  za grafiku a  foto-
dokumentaci Tomášovi Vítkovi. Ten je 
zároveň i  autor nového znaku spolku. 
V letošním roce máme v plánu uspořá-
dat v sobotu 24. 7. 2021 utkání „ Horní 
a Dolní konec “ a pokud to bude možné 
tak s doprovodným programem jak pro 
děti tak pro dospělé.
Na závěr chci všem popřát krásné Veli-
konoce, mějte v této nelehké době pozi-
tivní myšlení s negativním testem.

Kamil Vlach
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pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 PAVELÁK Zdeněk 890
2 LÍZAL Šimon 718
3 CHARVÁTOVÁ Markéta 569

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 KREJČÍ Bedřich 772
2 MACHAČ Matěj 625
3 CHARVÁTOVÁ Markéta 582

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 KAŇOVÁ Bohdana 38,2
2 CHARVÁTOVÁ Markéta 29
3 TOMAN Jiří 19,7

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 HOMOLOVÁ Kateřina 666
2 PROKEŠ Miroslav 462
3 TOMAN Jiří 377

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 KREJČÍ Bedřich 378
2 ŠLANCAROVÁ Helena 326
3 PAVELÁK Zdeněk st. 319

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 HOMOLOVÁ Nela 450
2 MACHAČ Matěj 448
3 ČERMÁKOVÁ Květoslava 401

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
BRAMBORA za rok  2020

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
MRKEV za rok  2020

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
DÝNĚ za rok  2020

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
JABLKO za rok  2020

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
PAPRIKA za rok  2020

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
CIBULE za rok  2020

Vážení spoluobčané, jelikož se bez-
pečnostní opatření kvůli šíření koro-
naviru  Covid – 19 nelepší, ba naopak 
přicházejí tvrdší a tvrdší opatření, tak 
činnost našeho spolku je v  útlumu 
také. Normálně bych zde psal, že pro-
běhla výroční schůze, kde jsme schvá-

ČZS 
Horní Bojanovice

lili plán akcí na tento rok a v  plném 
proudu je příprava koštu vína. Tento 
rok bohužel. Místo toho jsou vyhla-
šované opatření, mezi které patří na-
příklad omezené vycházení, družení 
se, respirátory. Oproti lidem žijícím na 
městských sídlištích máme alespoň tu 
výhodu, že máme většinou svůj dvo-
rek, kousek políčka nebo vinohradu, 
kde se můžeme realizovat téměř po 
celý rok. Spousta vinařů, kteří mají hla-
viček vinohradu víc, tak určitě potvrdí, 
že už teď před začátkem sezóny mají 
ve vinohradě odpracovaných několik 
desítek či stovek hodin. Doufejme, že 

i počasí se brzy zlepší, a i ostatní vyra-
zí na zahrádky nebo na pole zasít, aby 
bylo v průběhu roku co sklízet. 
A tímto jsem se postupně dostal k mi-
nulému číslu zpravodaje, ve kterém 
byla špatně otištěna tabulka vítězů 
kategorií výpěstků. Za nedopatření se 
omlouváme a tentokrát otiskujeme 
tabulku správně. 

Závěrem bych Vám všem chtěl  popřát 
klidné prožití velikonočních svátků.

Ladislav Kachyňa
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Budování v obci
V loňském roce se nám po všelijakých 
peripetiích konečně podařilo opravit 
příjezdovou cestu k naší mateřské ško-
le. Vzhledem k tomu, že tuto cestu po-
užívá velká většina místních, tak věřím, 
že jsou za rozhodnutí opravit právě 
tuto ulici rádi. Tuto instituci navštěvu-
je i několik přespolních dětí a spousta 
návštěv, tak doufám, že i oni uznají, že 
nový povrch je mnohem lepší než bý-

valý, který už místy připomínal tanko-
drom. 
Realizace akce, přestože se připravovala 
několik let, nebyla vůbec jednoduchá. 
Na poslední chvíli jsme byli nuceni 
řešit dost zásadní problémy. Ať to byla 
opěrná zeď nebo druhá kanalizace. Co 
se opěrné zdi týče, tak jsme určitě udě-
lali maximum pro zajištění pozemků 
pod svahem, vozovky i  okolních bu-
dov. A  pokud bychom ji nerealizovali 
souběžně s  touto akcí, tak bychom ji 
měli na stole o něco později, společně 
s budováním odkanalizování celé obce. 
O  potřebě druhé kanalizaci asi není 
nutné dalekosáhle polemizovat. Pokud 
ji plánujeme v  celé obci a  nakonec to 
bylo možné i na Pekandě, tak myslím, 

že toto rozhodnutí nám vynaložené 
prostředky ušetří na provozu ČOV, 
protože písek, který se dostává do čer-
padel spolu s  dešťovou vodou, dokáže 
tato čerpadla úplně zničit.
Když už jsme si mysleli, že může-
me trochu vydechnout po neustálém 
martyriu kolem této akce a  třeba ně-
kdo ocení, že se něco dobrého poda-
řilo, tak začaly obcí kolovat kolikrát 

až neuvěřitelné zvěsti. Jedna z prvních 
zněla „obec zdražila poplatky za svoz 
odpadů, protože Pekanda byla moc 
drahá“, nebo že „splašková kanalizace, 
která byla předmětem dodatku č.1 ke 
smlouvě byla předražená, a  to o  vel-
kou částku“. Další perla byla například, 
že „chybí jedna šachta“. Sám jsem byl 
svědkem toho, že tam občas chyběly 
dokonce i dvě šachty. Přitom i  ty děti, 
které pravidelně chodí po této cestě do 
školky, mně byly schopné šachty správ-
ně spočítat. Co se týče poplatků za svoz 
odpadu, tak ty byly řešeny v samostat-
ném článku v předvánočním zpravoda-
ji. Takže se budu více věnovat předra-
žení zakázky, pro toto jsou i „důkazy“. 
V  únoru na veřejném zasedání zastu-

pitelstva obce jsem byl občanem po-
žádán o  vložení dvou listů vytržených 
z  položkového rozpočtu, na kterých 
podává důkaz o  tvrzení, že splašková 
kanalizace byla předražená. Na straně 
označené 1, která se týká dešťové ka-
nalizace, jsou uvedeny ceny k  dešťové 
kanalizaci. Na straně označené 2 jsou 
ceny k  položkám splaškové kanaliza-
ce. Dle občana, který pro výpočet na 

druhé straně použil jako správné ceny 
ty na straně 1. Tím pádem mu vyšlo, že 
splašková kanalizace je o asi 375.000,- 
Kč předražená. A  ještě tam někde 
chybí 1ks plastové šachty. Čert, aby se 
v tom vyznal. Ovšem pokud bychom za 
správné ceny braly ty ze strany 2, tak by 
to znamenalo, že obec naopak několik 
desítek tisíc ušetřila. Takže kde je vlast-
ně pravda? Položkový rozpočet dělá 
dodavatel a  promítá do něho spoustu 
věcí. Třeba cena a datum nákupu ma-
teriálu, protože všichni víme, že ceny se 
mění a v dnešní době bohužel směrem 
nahoru. Dále musí zohlednit materi-
ály a  prostředí, v  jaké práce probíhají, 
atd… Pro někoho, kdo se v daném pro-
středí nepohybuje, bude asi dost těžké 
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se v  tomto zorientovat. Proto tu mám 
něco daleko jednoduššího, co by měl 
snad pochopit každý. Na dešťovou ka-
nalizaci, která byla vysoutěžena v řád-
ném výběrovém řízení, a tudíž se mohla 
přihlásit kterákoliv firma, bylo 170  m 
oceněno na 1.683.931  Kč bez DPH. 
To znamená 9.905 Kč/m. Také to však 
znamená, že toto je běžná cena na trhu. 
V dodatku č.1 nám bylo nabídnuto do-
dělat část dešťové kanalizace do Vývo-
zu 28 m za 154.000 Kč (5.500  Kč/m) 
a  nových 204  m splaškové kanalizace 
za 1.006.000 Kč (4.931  Kč/m). A  teď 
ať mi někdo řekne, v čem je kanalizace 

z  dodatku předražená? V  podstatě to 
znamená jediné. Firma, která zakázku 
realizovala si utrhla lidově řečeno „od 
huby“ a tím pádem věnovala tento roz-
díl obci. Čímž obec ušetřila dost velké 
prostředky. Kéž by náš geniální mate-
matik spočítal tuto úsporu. Ale asi se 
spíš najde zase někdo, kdo tyto údaje 
bude různě překrucovat a  vytrhávat 
z  kontextu, aby svědčili o  opaku. Ne-
dokážu říct, jestli by podobné gesto pro 
naši obec udělala jiná firma, v případě, 
že by tuto zakázku vyhrála. Ani si nej-
sem jistý, že by to pro nás někdo udělal 
podruhé. Když vidí, jak se u nás dobro 

oplácí.
Všechny podklady, které jsem použil 
byly řešeny průběžně na veřejných za-
sedáních, dále jsou vyvěšeny na portále 
Vhodné uveřejnění, kde obec vyvěšuje 
zakázky a pokud by někdo chtěl, tak ur-
čitě jsou dostupné i na obecním úřadě. 
Pokud Vám bude na ulici někdo tvrdit 
něco jiného, tak se může každý lehce 
přesvědčit o tom, nakolik se jeho tvrze-
ní zakládá na pravdě. Takové pouliční 
nepravdy jenom potvrzují známé poře-
kadlo „podle sebe, soudím tebe“.



10

DUBEN 2021

Davy turistů mohou nejen na horách třídit odpady 
do speciálních třikošů

České a  moravské hory v  posledních 
týdnech zaplavily davy návštěvníků 
a  turistů. Bohužel například v  Kr-
konoších a  Beskydech po některých 
zůstává velké množství odpadu od-
hozené mimo kontejnery a  koše. To 
i přesto, že lidé mohou v mnoha hor-
ských střediscích odpady nově třídit 
do speciálních třikošů přistavených 
u  parkovišť, výchozích míst na túry 
nebo u výdejních okének. 

Sedm desítek designových „třikošů“ 
doplnilo v horských resortech od loň-
ského roku síť tradičních velkých ba-
revných kontejnerů na třídění odpadů. 
Menší speciální koše na plasty, papír 
a směsný odpad jsou díky projektu spo-
lečnosti EKO-KOM s názvem Třídíme 
na sněhu umístěny přesně tam, kde 
vzniká odpad z  obalů, ale kam se zá-
roveň nedostanou těžká svozová auta. 
Tříděný odpad z  třikošů je tak svážen 
ve spolupráci s lyžařskými areály napří-
klad skútry nebo rolbami. 

Třikoše mají samy o  sobě motivovat 
ke  třídění odpadů, protože jsou téměř 
celé včetně výplňových pytlů vyrobeny 
z recyklovaných plastů. Jejich patento-
vaná konstrukce je navíc vyrobena tak, 
aby odolala náročným zimním hor-
ským klimatickým podmínkám. Před 
uvedením do provozu byly pilotně tes-
továny například na krkonošské Černé 
hoře nebo na hoře Slamník v  resortu 
Dolní Morava. V  současnosti mohou 
návštěvníci využívat třikoše kromě 
Krkonoš a  Králického Sněžníku také 
v Krušných horách, Orlických horách, 
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale 
také v Novém Městě na Moravě. 

Ředitel komunikace Autorizované oba-
lové společnosti EKO-KOM si chování 
zodpovědných třídících návštěvníků 
hor zatím pochvaluje: „Přestože síť tři-
košů v  českých a  moravských horách 
stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do 
provozu již do nich lidé vytřídili přes 
dvacet dva tun plastů a  papíru. Oče-

Nádoby na tříděný  odpad  jsou systematicky kategorizovány podle  barev. 
Základními barvami jsou modrá na papír, zelená na sklo, žlutá na plasty, čer-
ná na komunální odpad a oranžová na nápojové kartony.

Kontakt pro média:
Lucie Müllerová 
tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., 
telefon 602 186 205, e-mail mullerova@ekokom.cz
Milan Anděl 
manažer projektu Třídíme na sněhu, 
telefon 721 071 236, e-mail andel@mamiart.cz

káváme však ještě větší zájem, proto-
že jakmile to epidemiologická situace 
dovolí, podpoříme třídění v  zimních 
areálech promo akcemi a  brožurkami 
v  infocentrech a  pokladnách. Zájem-
ci již nyní najdou informace o  třídění 
na horách na Facebooku, Instagramu 
a webu tridimenasnehu.cz.“
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Omezení EXITU 25 Hustopeče kvůli opravám D2

V  průběhu přípravy tohoto zpravodaje, 
nám přišly informace ohledně opravy po-
vrchu dálnice D2 a stavby nové protihlu-
kové stěny u Hustopečí, které budou po 
téměř celý rok 2021 ovlivňovat provoz D2 
v okolí města Hustopeče. 

Již od 14. 3. 2021 do 24. 3. 2021 bude uza-
vřen nájezd směr Břeclav a sjezdy od Břec-
lavi a Brna.

		28. 3. 2021 – 2. 4. 2021   
uzavření sjezdu Břeclav–Hustopeče

	2. 4. 2021 – 23. 4. 2021  
 uzavření nájezdu Hustopeče–Brno
	23. 4. 2021 – 19. 5. 2021  

uzavření sjezdu Břeclav–Hustopeče

Objízdné trasy budou vedeny po silnici 
III/425 (silnice 3. tř. Brno–Břeclav), se sjez-
dy 11 Blučina nebo sjezd 41 Podivín. 

Provoz na dálnici D2 Brno–Břeclav 
bude v souvislosti s opravami za-
chován, komplikace se týkají pouze 
nájezdů a sjezdů EXIT 25 Hustopeče.

O z n á m e n í

Oznamujeme Vám, že na rok 2021 stanovilo obecní zastupitelstvo na osobu, 
která je v obci Horní Bojanovice přihlášena, tyto závazné poplatky, 

které jsou splatné do 30. 6. 2021:

poplatek za odpady 700 Kč na osobu
děti, které v roce 2021 nedovrší 4 let, jsou od poplatku osvobozeny

občané, kterým je v roce 2021 70 a více let mají slevu 200 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. 6. 2021 může obecní úřad 

zvýšit tento poplatek až na trojnásobek!!!

úřední dny: 
pondělí 7:30–17:00 h, středa 7:30–17:00 h

OBEC HORNÍ BOJANOVICE, PSČ 693 01
IČ: 00283169, tel.: 519 414 233, e-mail: ucetni@hornibojanovice.cz
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Veselé Velikonoce


