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ZPRAVODAJ

Přejeme Vám veselé Vánoce
a do nového roku 2020
hodně zdraví, spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů.

prosinec

betlém
Byla mi podána otázka, jak vznikl
náš betlém. Betlém vznikl podpořením
jedné myšlenky… Podpora a důvěra
je asi to nejdůležitější vůbec. Vznik
postaviček nebyl vůbec lehký, ale když
máte kolem sebe lidičky, kteří mají rádi

naši obec stejně jako já a s nadšením
podpoří každý dobrý nápad, vše jde
mnohem snáz. Nebyla to jenom moje
práce, ale všech kteří mi pomohli a i
jim patří velký dík. Pokud čas dovolí,
tak se můžeme těšit na rozšíření našeho

betlému v příštím roce.
Vánoční čas je ten nejkrásnější v roce,
proto Vám všem přeji příjemné prožití
těchto svátků.
Kateřina Robošová, zhotovitelka betlému

Antonín vojtek
Rok 2019 byl pro mě rokem zvláštním.
Přestože jsem hodně tvořil, našel jsem si
čas, více než kdy předtím, navštěvovat
Horní Bojanovice, své rodné místo.
Platí, že do místa, kde jsme se narodili,
se rádi vracíme. Ale také, jak hlásá stará
pravda, je třeba poodstoupit od „hory“,
abys ji mohl celou spatřit. A já vskutku
desítky let přemýšlel o tom jedinečném
místě, kde jsem se narodil, kde jsem
prožil nejkrásnější léta.
A jak víte, vznikla knížka Horním
Bojanovicím s láskou. Když jsem tak
přemítal o svém vztahu k mé obci,
uvědomil jsme si, že jí jsem mnoho
dlužen. Ta knížka byl první krok. Chci
ale udělat i krok druhý. V roce 2020
bych rád vydal knížku podobnou.
Knížku Hody v Horních Bojanovicích. Ta
první měla barvu modrou. Tato by byla
červená, červená „podrovnávka“.
Proč o hodech? Hody pro mě vždy
byly jakýmsi tajemstvím, záhadou.
Málokdo věděl, že jsem celé dění už jako
kluk velmi bedlivě pozoroval a kladl
si otázky: Kdo? Proč? Jak? Nerozuměl
jsem hodům, ale jako všichni jsem se
na ně těšil. A teprve ve svých 85 létech
jsem začal intenzivně pátrat, jezdit do
Horních Bojanovic, seznamovat se
s hodovou chasou, být u stavění máje, u
kácení, být se stárky a stárkami u příprav
hodů, u oblékání stárek, šel jsem s nimi
po dědině, na plac.
Přitom jsem měl stále skicák u sebe
a kreslil jsem, zachycoval tu atmosféru.
Knížka je v podstatě napsaná. A já
věřím, že ji budete chtít vidět, a také ji
vlastnit. Věřím, že vy, kteří si to můžete
dovolit, její vydání finančně podpoříte.
A kdy? Kdy to bude? Jak jinak, na
hody! Rok 2019 byl rokem setkávání
tam u vás. Rok 2020 by měl být rokem
dalšího sblížení. Snad se mohu vyznat
jednou větou: „Je mi u vás, chcete-li u
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nás v Bojanovicích
dobře.“
Váš Antonín Vojtek
prosinec 2019

www.hornibojanovice.cz
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Slovo starosty
Vážení občané,
já bych v tomto vánočním čísle
našeho zpravodaje velice rád poděkoval
všem, kteří obci, spolkům a komukoliv
z občanů tento rok pomohli, tak aby se
nám v naší obci žilo co nejlépe a věděli
jsme, že se máme kdykoliv o koho opřít.
Naposledy se mi toto potvrdilo při
přípravě vánočního stromu. Protože
nebýt podpory firmy Stavoč, která
zapůjčila techniku a party lidí, která
se ten den sešla, tak náš plac před KD
žádný vánoční strom nezdobil. Myslím,
že i nezapomenutelný zážitek to byl
pro některé občany horního konce,
kterým se ten den naskytl trochu jiný
pohled do ulice. Namísto protějšího
domu, který vidí takřka celý život, se
ulicí pomalu sunula zelená hora jehličí.
Škoda jen, že se této akce neúčastnilo
více občanů. Myslím, že počasí bylo
natolik příjemné, že svádělo k vycházce
s dětmi. Určitě příště oceníme Vaši
větší podporu, menší pochvalu a my se
s Vámi na oplátku podělíme o svařák
a čaj, kterého bylo víc než dostatek.
Zejména ten svařák byl velice chutný.
Dárcům děkujeme za strom.
Velice
spokojený
jsem
také
s fungováním spolků, mládeže a všech

dalších lidí, kteří pro Vás připravovali
zábavy, hody, košt vína, případně
každou akci, kde se každý občan, který
chtěl, mohl příjemně zabavit a tím
utužit vzájemné vztahy, tak jak by to
v obci naší velikosti mělo být. Na srdci
mě pohladilo, když před přípravou
Hornobojanovského vinobraní zavolali
stárci a chasa sami od sebe, jestli
potřebujeme pomoct s přípravou.
Samozřejmě, že pomoc se neodmítá,
takže tuto akci pro Vás připravovali
nejenom pořadatelé - zahrádkáři,
hasiči, kteří zajistili občerstvení, ale taky
dalších cca 50 lidí a to od dětí, které také
přiložili ručku k dílu při zdobení, naší
mládeže, přes naše krásnější polovičky,
až po seniory. Doufám, že vzájemná
pomoc, která celý rok fungovala, se
přenese i do následujícího roku a let
budoucích.
Poděkování patří také těm, kteří se
starali o údržbu naší obce, zvláštní
poděkování pak těm, kteří toto dělali
bez nároku na jakékoliv finanční
vypořádání. K tomu určitě patřila úprava
zahrádky před školkou, chodníku ke
kostelu a svahu pod kostelem.
Taky děkuji občanům podporovaného
bydlení za schovívavost, kdy žádali obec

o úpravu zahrádky, která se neustále
posouvala z kapacitních důvodů, až si
tuto zahrádku dámy upravily k obrazu
svému samy. Myslím, že se jim to velice
povedlo.
Také děkuji našim oponentům, kteří
nás svou kritikou často nutí k zamyšlení
a zvažování dalších možností řešení
našich problémů. Přivítal bych, kdyby
tato opozice byla více konstruktivní.
Na závěr bych velice rád poděkoval
občance a těm, kdo pomáhali jí,
nejenom za vytvoření nádherného
Betlému, u kterého staví i projíždějící
auta, aby si toto dílko vyfotili, ale také
za vyrobení truhlíků do naší mateřské
školy a spoustu dalších aktivit, které
vytváří a organizuje.
Až půjdeme kolem tohoto symbolu
Vánoc, zkusme se zastavit a trošku
porozjímat, v jaké dobré době žijeme
a jak dobře se máme. Povznesme se
nad všechnu tu zlobu, která tyto dojmy
malinko kalí. Vždyť žijeme v nádherné
obci, ve společnosti našich blízkých,
sousedů a kamarádů, se kterými trávíme
naše volné chvíle. Tak proč si je kazit?
Klidné a pohodové Vánoce přeje
Ladislav Kachyňa

slavit nestačí
Vyprávěl mi jeden bagrista, jakým
narážkám ohledně náboženství musel
čelit během totality v zaměstnání. Svého
kolegy, přesvědčeného komunisty, se
proto ptá: “A co na Vánoce? Sejdete se
celá rodina?” On nato: “Jistě, přijedou
děti a vnoučata…” “A proč: co slavíte?”
Ateista se odmlčel.
Jeho historka byla pro mě velmi
poučná. Říká, že slavím, ale nevím co…
nebo spíše slavím, ale nemám co.
S tím, jak se blíží Vánoce, si nikdo
neklade otázku, jestli je bude slavit.
Jistě, že slavnostně je prožijí snad úplně
všichni. Ale měli bychom si položit
otázku, co budeme slavit. Vánoce se
nazývají slavnost Narození našeho
Pána Ježíše Krista, takže se týkají výročí
příchodu Božího Syna mezi lidi (se
kterými chce strávit život na zemi).
Když se ptám dětí, proč se těší na
www.hornibojanovice.cz

Vánoce, nejčastěji mě říkají, že dostanou
merch od oblíbeného youtubera
(rozumněj: nekvalitní čínský výrobek,
který k nám neekologicky putoval přes
půl světa, za který reálná rodina zaplatí
přehnané peníze, jelikož má logo
virtuálního kamaráda). Mohly by se
děti těšit na Vánoce, jako jsem zažil já?
S rodinou, při pečení cukroví, zdobení
stromečku, společném krmení zvířátek
v lese, zimních sportech se známými,
stavění betléma, zpívání koled, čtení
z Bible o Ježíšově narození, v kostele prostě Vánoce. Dodnes obdivuji rodiče
a prarodiče kolik času a energie dokázali
nám dětem věnovat, abychom skutečně
prožili Vánoce a těšili se na další.
Řekněte, co byste raději: najedli se
v prosinci cukroví a chlebíčků, anebo
prožili slavnostní Vánoce?
kněz Marek Slatinský

Poslední adventní bohoslužba
v neděli 22. 12. v 8:00 v kostele (s
možností odpálení betlémského světla)
I. vánoční bohoslužba
v úterý 24. 12. ve 22:30 v kostele
Božíhodová mše
ve středu 25. 12. v 8:00 v kostele
Svatoštěpánská mše
ve čvrtek 26. 12. v 8:00 v kostele
Mše s obnovou manželských slibů
v neděli 29. 12.v 8:00 v kostele
Novoroční bohoslužba
ve středu 1. 1. v 8:00 v kostele
Tříkrálové žehnání při mši
v pondělí 6. 1. v 17:00 v kostele
Mše s žehnáním hromničních svící
v neděli 2. 2. v 8:00 v kostele.
Mše se svatoblažejským požehnáním
v pondělí 3. 2. v 17:00 v kostele.
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omluva za uvedení zavádějící informace
Následující článek bude reakcí na
žádost o podání vysvětlení, která byla
doručena jako reakce na článek v letním
čísle Hornobojanovského zpravodaje
Předpokládám, že většina kandidátů
sdružení
Nezávislých
kandidátů
Horních Bojanovic opravdu o této
aktivitě neměla ani tušení. Z návštěvy
jednoho veřejného zasedání se toho
moc nedozví a čerpají většinu informací
o dění v obci a fungování obce právě
z těch řečí, co se nesou po ulici. Jak
se lidově říká „jedna bába povídala“.
Nezajímají se o činnost sdružení, za
které kandidovali, činnost spolků a
fungování obce. Nicméně ne všichni
o výše zmíněné aktivitě nevěděli, což
se potvrdilo při několika rozhovorech
mezi čtyřma očima. Bohužel jednání
mezi čtyřma očima, bude těžko bráno
jako důkaz a pochybuji, že ti co se
jednání účastnili, budou ochotni jejich
slova veřejně potvrdit.
V poslední době se v naší obci dějí
opravdu zajímavé věci. Nenadálý
zájem CAR ČR o naši obec byl jenom
začátek, dále se strhla obrovská bitva
o malinký pozemek, kdy se nám sešlo
celkem osm žádostí ze všech koutů
republiky. Shodou okolností pět z nich

bylo doslova a do písmene stejného
znění. Jaká náhoda, že pět různých lidí
mělo během týdne úplně stejné myšlení
a velice se jim zalíbil kousek pozemku
právě v naší obci. A zatím poslední věc,
která je docela čerstvá, je udání na obec.
A samozřejmě, že nikdo o ničem neví.
Samozřejmě těm, kteří přijdou a
řeknou, že opravdu o ničem takovém
nemají ani tušení, ani s takovými
praktikami nechtějí mít nic společného,
nemám žádný problém se omluvit.
Řeči, co se nesou po ulici, jak jsem

zmínil na konci článku v minulém
zpravodaji, jsem zmínil tak trochu
záměrně. Nevím, komu se takový
způsob komunikace líbí a hlavně je
smutné, že někdo, až těžko uvěřitelným
historkám plných trestních oznámení a
podobně věří.
Doufám, že tento článek bude
správně pochopen a každý z nás si z něj
něco vezme a život v obci a vzájemná
komunikace bude o něco příjemnější.
Děkuju za pozornost Laďa

Svaz tělesně postižených Hustopeče
Naše organizace plán na rok 2019
splnila. Také díky naši velmi obětavé
předsedkyni, Ing. Defeldové. Byli
jsme se koupat v Agualendu Moravia,
v Dunajské Stredě, v Mošoni v Maďarsku
a v Gyeru rovněž v Maďarsku
Viděli jsem výstavu TITANIK
na Brněnském výstavišti, byli jsme
v Památníku písemnictví v Rajhradě,
v Muzeu Kobylí, na Bukovanském
mlýně, v Retro muzeu v Horních
Heršpicích, na Hvězdárně v Brně, ve
vile Tugendhat, na Čapím hnízdě atd.
Kam se členové nahlásili jsem jim
snažila vyhovět, aby se tam podívali.
15.11. jsme měli členskou schůzi. Ze
starostů nás navštívil i náš pan starosta
Ladislav Kachyňa, starosta ze Starovic
a paní starostka z Hustopečí, ta nás
navštěvuje pravidelně.
Zatančily nám děti z Mateřské
školky u Rybiček, Jako pokaždé se nám
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vystoupení
moc
líbilo.
O
bezpečnosti
seniorů
nám
přišla
pohovořit
Mgr.
Haraštová,
policejní mluvčí.
Zároveň se s námi i
rozloučila. U policie
končí. Pracovnice
z
mobilního
hospicu Girasole
nás informovaly,
jaké
služby
poskytují starým a
nemocným lidem.
Sídlí na poliklinice
v Hustopečích v přízemí. Kdokoli se za
nimi může přijít informovat.
Z oboru sociálních služeb nás
informovala paní Koblihová. Provozní
dny mají pro občany v úterý a ve čtvrtek

na staré poště.
Vážení občané, přeji jak našim
členům, tak i ostatním občanům do
nového roku mnoho osobních úspěchů,
ale hlavně pevné zdraví.
Jitka Krejčová

www.hornibojanovice.cz
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spolková činnost v obci
Jak jsem předeslal již v úvodu, velké
poděkování za organizování kulturního
života v obci patří zejména spolkům a
lidem, kteří ve spolcích aktivně fungují,
kteří je aktivně podporují a všemožně jim
pomáhají. Bohužel takových ochotných
lidí není nikdy dost a proto i spolky
se potýkají s nedostatečnou členskou
základnou. Tímto bych rád apeloval na
občany, kteří hledají další náplň a smysl
života, aby se k nám připojili. Je pravda,

že tato činnost obnáší více práce, ale
určitě ani zábava nezůstává stranou.
Nesporným přínosem je zlepšení
mezilidských vztahů, což je mnohem
víc než peníze nebo jiné statky. Myslím,
že každý si může najít ten svůj správný
„šálek kávy“, máme tu například fotbal
pro děti i dospělé, který už dneska,
zejména u těch dětí není jenom klučičí
záležitostí, dále Barvínek, jak pro děti,
tak i pro jejich rodiče a pro ostatní

třeba hasiči, zahrádkáři, rybáři, šipkaři,
případně nově vzniklý pěvecký sbor.
Myslím, že nabídka je více než pestrá a
pokud by někdo nemohl najít správný
kontakt na konkrétního představitele
spolku, neváhejte se s dotazem obrátit
na mě. Vždyť spolky jsou srdcem a duší
obce, tak bychom si je měli hýčkat a
dobře se o ně starat.
Ladislav Kachyňa

Cvičíme čchi-kung Orel v hnízdě
Co si pod tím můžete představit?
Je to soubor cvičení a praxí, které nás vedou k
uvolnění, získáváme více vitality, rozproudíme
a načerpáme více energie. Pomocí cvičení čchikung zlepšujeme nebo udržujeme naše zdraví,
získáváme více odolnosti, rozhodnosti. Tělo se
zpružní, ke všemu co děláme, používáme co
nejméně úsilí.
Postupem času si umíme při únavě rychle
„dobít baterky“.
Učíme se zklidňovat mysl, která je roztěkaná,
stále něco vymýšlí, zkouší, myšlenka střídá
myšlenku.
Učíme se, nebýt někde jinde, ale zůstat tady a
teď ve svém těle s pozitivním naladěním.
Toto vše má pro nás čchi-kung Orel v
hnízdě, když budeme trpěliví, cvičit poctivě a
pravidelně pohyby, postoje a pracovat s myslí.
Naše vlastní zkušenosti nás pozitivně motivují
k dalšímu cvičení.
Je to cvičení fyzicky nenáročné?
Cvičit mohou všichni bez rozdílu věku,
pokud má někdo zdravotní omezení, dá se mu
cvičení čchi-kung přizpůsobit na míru, aby mu
bylo k užitku.
Cvičíme jednou týdně v tělocvičně ve škole.
Tolik pro představu.
I. Seifertová

Když jsme před dvěma roky začaly mluvit o
cvičení, nevěděly jsme do čeho jdeme. Vbrzku
byla oslovena zkušená cvičitelka a přidala se
skupina děvčat zralého věku. Od této doby
stále cvičíme v původní sestavě čchi-kung Orel v hnízdě. Toto cvičení nám přináší radost
z pohybu, uvolnění těla, zklidnění mysli, ale
i přísun nové energie. Je zábavné a hlavně
probíhá v přátelské atmosféře. Velký podíl na
tom všem má právě naše cvičitelka, která se cvičením čchi-kung zabývá již řadu let a je certifikovanou cvičitelkou. Mimo jiné
se zabývá také cvičením jógy. Všechny cvičenky jí touto cestou velice děkují.
www.hornibojanovice.cz
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Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a v novém
školním roce 2. září čekalo na děti v
mateřské škole velké překvapení. Již na
konci minulého školního roku věděly,
že se bude ve školce o prázdninách
„něco dít“, protože byly součástí
velkých příprav před rekonstrukcí
interiéru mateřské školy. Uklízely s
paní učitelkou a s tetou hračky, učební
pomůcky a třídily stavebnice. Všechny
přípravy směřovaly ke zdárnému
průběhu rekonstrukce naplánovanou
na letošní prázdniny.
A co je tedy u nás ve školce
nového? Rekonstrukcí prošla celá
třída. Vyměněna byla podlahová
krytina, částečnou úpravou prošla
také elektroinstalace, byl zakoupen
nový nábytek a hrací kouty, Dále
jsme provedli řadu jiných obměn naší
školičky, které děti s radostí a nadšením
uvítaly.
Během podzimního období jsme
si užili spoustu zajímavých aktivit.
Ve spolupráci se spolkem Barvínek a
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rodiči se uskutečnilo tradiční „Tvořivé
odpoledne“. Přesvědčili jsme se, že nejen
děti, ale i rodiče oplývají nápaditostí
a bujnou fantazií, o čemž nás mile
překvapily jejich krásné výrobky z
dýní a přírodního materiálu. Tuto akci
jsme ukončili táborákem s opékáním
buřtů a pečením brambor v ohni.
Často chodíme s dětmi na vycházky do
přírody. Jednou ze zajímavých vycházek,
která se moc líbila, byla „Indiánská
stezka za pokladem“. Za pomocí mapy
děti hledaly stanoviště, na kterých
plnily úkoly, odměnou jim
byl nalezený poklad. V říjnu
si děti upekly „Hraběnčin
koláč“, podle receptu na
obrázcích si vyzkoušely co
všechno je potřeba k upečení
takového koláče, zapojily se
všechny děti i ti nejmenší,
chutnal výborně a moc se
jim povedl. V rámci projektu
Medové snídaně nás navštívil
včelař pan Rudolf Rybář, se
kterým jsme si povídali o
včelařství a včelkách a jejich
soužití s člověkem. Děti
uviděly různé pomůcky,
obleky, které si mohly
vyzkoušet, seznámily se s
tím, jak vlastně vzniká med a
jak pomáhat včelám v jejich
užitečné práci. Navštívili
jsme také dvě kulturní akce
v MŠ Velké Hostěrádky. V
říjnu divadélko „Kuk a Cuk“
a koncem listopadu divadelní
představení již s adventní
tématikou“Popletený
kalendář“.
Svoji výchovně vzdělávací
práci provádíme podle
vytvořených integrovaných
bloků. Právě teď pracujeme
na bloku „Slavnosti a tradice“
a zaměřili jsme se na téma
Vánoční kouzlení. Prožíváme
tak adventní období. Děti se
společně podílí na vánoční
výzdobě celé MŠ, vyrábíme
papírové čertíky, andílky,
vánoční řetězy, pečeme a
zdobíme perníčky, povídáme
si o Mikulášovi, o Vánocích.
Velkým zážitkem byla 5.
prosince návštěva Mikuláše s
Andělkou. Děti měly velkou
obavu,jestli přijde i čert,
www.hornibojanovice.cz

měly pro něho připravenou říkanku
„My se čerta nebojíme, my do pekla
nepůjdeme, protože my nezlobíme…..“.
Čert naštěstí nepřišel, a protože zlobily
opravdu jenom trošičku, tak dostaly od
Mikuláše balíček se sladkou nadílkou.
Pilně jsme také připravovali představení
na vánoční posezení s rodiči. Učili jsme
se koledy, vánoční básničky a nacvičili
malé přestavení „Jak to bylo v Betlémě“.
Láska, pohoda, důvěra a radost
se prolíná každým dnem a všemi

aktivitami v naší mateřské škole. Nejinak
tomu bylo i uplynulém roce, za to bych
chtěla poděkovat také Vám všem, kteří
nám pomáháte a podporujete činnost
mateřské školy.
Přeji Vám za všechny zaměstnankyně
a děti z MŠ šťastné prožití vánočních
svátků, krásné chvíle strávené s rodinou
u stromečku a dětem bohatého Ježíška.
„Zas jsou tady po roce. Kdo? No,
přece Vánoce.“
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8. setkání s harmonikáři a hosty
V sobotu, 16. listopadu 2019, se v KD
v Horních Bojanovicích opět po roce
sešli harmonikáři a heligonkáři, aby
svými vystoupeními potěšili všechny
posluchače a věrné fanoušky. Z pódia
se jich letos představilo v různých
kombinacích celkem 12. Kromě
moravských muzikantů jsme přivítali
také kolegy ze Slovenska, a to Myjavkých
heligónkarou, známých z TV Šlágr,
a Janka Grabca, který vážil cestu ze
150 km vzdáleného Trenčína. Byl to
právě on, kdo se po skončení hlavního
programu ujal role baviče a udržel

nás ve velmi
bujaré náladě
do
pozdních
ranních hodin.
Letošní,
8.
ročník setkání,
velmi příjemně
zpestřila
a
obohatila
přítomnost
místního
mužského
sboru Vavřinec
a
Mužáků
z Kobylí. Tito
vystoupili
nejdříve
každý se svým
programem, ale závěr patřil jejich
společnému zpívání, ke kterému se
přidali také všichni účinkující.
Děkuji všem účinkujícím, že přijali
moje pozvání a přispěli k bohatému
hudebnímu programu.
Děkuji také všem hostům, kteří
jste nás podpořili a vytvořili v sále
neopakovatelnou atmosféru.
Moje velké poděkování patří panu
starostovi a Obci Horní Bojanovice
za pomoc a podporu při organizaci a
realizaci tohoto hudebního odpoledne.
Děkuji místním vinařům, panu
Zbyňku Prokešovi, panu Josefu Žákovi

a panu Stanislavu Omastovi, za výborná
vína z jejich vinařství, díky jejichž
konzumaci se dobrá nálada v sále ještě
více umocnila.
Velmi
děkuji
hlavnímu,
každoročnímu, věrnému sponzorovi,
panu Josefu Rousovi, bez jehož podpory
bych zvládala realizaci akce jen stěží.
Mám za to, že jsme si letošní setkání
opět všichni užili a nezbývá, než se těšit
na ročník devátý, které je naplánován
na sobotu 17. října příštího roku. Tímto
Vás na něj všechny srdečně zvu.
Organizátorka akce Miroslava Šubíková

Selfnet
Přešli jsme na internetové a televizní
služby Selfnet
Vysokorychlostní internet a klasická
i interaktivní televize – to jsou služby,
které jsou díky novému provozovateli
naší kabelové sítě, společnosti itself
s.r.o., dostupné i v naší obci.
Už od 2. prosince 2019, kdy
v Kulturním domě byli pracovníci
společnosti itself s.r.o k dispozici pro
podpis nových smluv nebo konzultaci,
si obyvatelé Horních Bojanovic
můžou objednat neomezený internet
s nesdílenou rychlostí 30, 130 nebo 300
Mbps.
Dočkali jsme se i široké programové
nabídky s možností sledovat více než
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120 kanálů. Na výběr jsou dvě televizní
služby – klasická kabelová televize
nebo interaktivní televize Selfnet TV.
Tu lze sledovat i na mobilu, počítači a
vybraných chytrých televizorech a díky
interaktivním funkcím si můžete řídit
televizní zábavu sami.
Do 29. února 2020 je platná také
akční nabídka na zvýhodněné služby
při uzavření smlouvy na 24 měsíců –
Internet na prvních 6 měsíců budete mít
bezplatně, u televizních služeb získáte
navíc 5 kanálů na 1 rok a Balíček služeb
(Internet + Selfnet TV) můžete mít na
prvních 6 měsíců bezplatně a k tomu
opět získáte navíc 5 kanálů na 1 rok.
Pokud potřebujete poradit nebo
budete mít o internetové a televizní

služby Selfnet zájem, stačí navštívit
stránku
www.selfnet.cz
nebo
kontaktovat
Zákaznické
centrum
Selfnet na tel. čísle 533 383 335
(funguje non-stop) nebo e-mailem na
zakaznicke.centrum@selfnet.cz.

www.hornibojanovice.cz
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Mužský sbor Vavřinec
hod. ve sportovním areálu Horní
Bojanovice. Tímto Vás na akci srdečně
zveme.
Na závěr bych rád poděkoval
Obecnímu
úřadu
v
Horních
Bojanovicích a všem sponzorům za
podporu mužského sboru Vavřinec.
Díky jejich darům jsme v letošním
roce započali s krojovou výbavou členů
sboru, kterou v příštím roce hodláme
dokončit. Jak jistě víte, nebo tušíte, není
to levná záležitost.
Za celý sbor Vám přeji mnoho štěstí,
zdraví, radostí a úspěchů v osobním i
profesním životě po celý rok 2020.
První vystoupení mužského sboru
Vavřinec proběhlo v měsíci červenci
na akci „Eště byly 4 týdně do hodů“.
Ohlasy, které byly velmi pozitivní, nás
motivovaly k dalšímu nacvičování.
Zkoušky sboru se konají 1 x týdně.
Autorskou dvojicí, která pro náš sbor
skládá nové písně, jsou členové p.
Jaroslav Novák a p. Miroslav Šubík.
Jejich spolupráce je obdivuhodná. O
naší obci a jejím okolí složili již několik
písní, které postupně zařazujeme do
našeho repertoáru.
V měsíci listopadu jsme vystupovali
na 8. Setkání harmonikářů v Horních
Bojanovicích.
Tímto
děkujeme
organizátorce akce, paní Mgr. Miroslavě
Šubíkové, za pozvání. Naše vystoupení
bylo další příjemnou a užitečnou
profesní
zkušeností.
Příjemným
zpestřením bylo také společné
vystoupení s Mužáky z Kobylí.
Mimo toho jsme absolvovali ještě
dvě menší vystoupení u příležitosti
životních jubileí našich členů.
Jedno z posledních vystoupení tohoto
roku nás čeká 21. 12. 2019 v Kulturním
domě v Horních Bojanovicích. Tentýž
den si zazpíváme také v Němčičkách, a
to spolu s tamním sborem a dechovou
hudbou Sklepanka. Při nácviku na tato
vystoupení vznikla myšlenka oslovit
místní ženy, aby s námi nacvičily několik
písní a koled. Velmi rád bych jim touto
cestou poděkoval, že pomohly sboru a
věřím, že i pro ně bylo nacvičování písní
příjemným zpestřením.
V průběhu roku se náš sbor rozrostl
o jednoho člena. Je jím pan Miroslav
Kilinger z Brna, rodák z Boleradic.
www.hornibojanovice.cz

V příštím roce opět plánujeme
uspořádání 2. setkání mužských sborů
na akci „Eště byly 4 týdně do hodů“,
které se uskuteční 11. 7. 2020 v 20:00

Zdeněk Prokeš – předseda spolku
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DC Hor Boj Elita
Hola, hola extraliga volá. Po čtyřech
letech jsme se dočkali vytouženého cíle
a můžeme okusit atmosféru nejvyšší
soutěže. Pro letošní sezonu naše sestava
zůstala nezměněná. V extralize nás čeká
12 silných soupeřů.
Úvod sezony byl z naší strany trochu
rozpačitý. Byla patrná nervozita
a nerozehranost, která nás stála
body. Dobře rozehraná utkání jsme
nedokázali dotáhnout do vítězného
konce a asi 4 body jsme soupeřům
vyloženě darovali. Vtéto soutěži již
není slabý soupeř a o výsledku utkání
rozhodují maličkosti. Po odehraných
9 kolech nám patří 8. místo se ziskem
10 bodů, nebýt úvodních zbytečných
ztrát mohli jsme pomýšlet na umístnění
kolem 5. místa.
Letos jsme se opět přihlásili do
ligového poháru. Prvním kolem
jsme prošli hladce, protože se soupeř
nedostavil. Za to ve druhém kole nás
čekal velice silný soupeř Šilingrák Brno,
se kterým jsme předvedli dobrý výkon.
Útkání bylo nahoru dolu se šťastným
koncem pro brněnský tým. Prohra se
vztyčenou hlavou. Tím skončila naše
cesta pohárem.
Chtěli bychom Vás pozvat na turnaj 7.
Hor Boj Darts Open a Mistři Cricketu,
který se koná dne 27. prosince 2019
v Kulturním domě. V naší obci je
spoustu lidí, co má pro šipky talent.
Pevně věříme, že se opět sejde dost
kvalitních šipkařů jako to bylo
v předchozích ročnících. Tak i ti,
co nebudou mít odvahu si zahrát,
se můžou dojít podívat na jedny
z nejlepších šipkařů jižní Moravy a
možné i celé republiky.
Závěrem
bychom
chtěli
poděkovat všem, co nás podporují,
moc si toho vážíme. Především
panu starostovi, který nechybí na
žádném domácím utkání a skvěle
nás povzbuzuje a fandí. Jsme rádi
za každého fanouška. V prosinci
nás čekají doma několikanásobní
mistři Hornets Adamov a po
novém roce k nám zavítají Mustang
Němčice, v sestavě s jedním
z nejtalentovanějším šipkařů v celé
republice. Jménem celého týmu
Vám přeje krásné svátky a šťastný
Nový rok.
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Srdečně Vás zveme
21. 12. 2019 16:00
Posezení u cimbálu – sál KD

1. 2. 2020
Hasičský ples – sál KD

24. 12. 2019
Zpívání pod vánočním stromkem
v 15:30

22. 2. 2020
Ostatková zábava – sál KD
21. 3. 2020
Košt vína – sál KD

27. 12. 2019
Turnaj v šipkách – sál KD

28. 3. 2020
Dětský karneval – sál KD

31. 12. 2019 18:30
Silvestrovský ohňostroj
– Sportovní areál
11. 1. 2020
Turnaj ve stolním tenise – sál KD

www.hornibojanovice.cz
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