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Z farnosti

Adventní věnec se podobá 

primitivnímu počítadlu, protože každý 

vidí, jak blízko jsou Vánoce. Jenže do 

této jistoty, že oslava Ježíšova narození 

je už blízko, se vkrádá nejistota, jestli se 

chystáme na to nejdůležitější... protože z 

Vánoc se staly svátky kapra a půjčování 

peněz. Řada lidí se už těší na silvestra, 

vyhlíží plesovou sezónu, nemohou se 

dočkat lyžařské dovolené. 

Je tohle skutečně to, na co čekáme?

Vyplněním očekávání je Ježíš Kristus, 

protože slavíme jeho narození. A 

nejšťastnější období je to, kdy svůj život 

řídíme podle jeho slov.

kněz Marek Slatinský

23. prosince 

IV. adventní neděle v 8:00 

po mši je možné si odpálit 

„betlémské světlo”

24. prosince 

I. vánoční bohoslužba v 22:30

25. prosince 

II. vánoční bohoslužba v 8:00

26. prosince 

svatoštěpánská bohoslužba v 

8:00

27. prosince

živý betlém v 16:00 na faře 

v Pavlovicích s požehnáním 

svatojánského přípitku

30. prosince 

mše na svátek Sv. rodiny v 8:00 s 

obnovou manželských slibů

1. ledna 

novoroční bohoslužba v 8:00

6. ledna 

tříkrálová bohoslužba v 8:00 s 

žehnáním kadidla a křídy

Program bohoslužeb
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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,  

rok se s rokem sešel a už tady máme 

zase jedno z nejhezčích období, na 

které se těší zejména děti, ale i většina 

dospělých. Děti, protože jim Ježíšek 

jistě přinese spoustu pěkných dárků a 

dospělí z důvodu, že si po roce zopakují 

nezapomenutelnou atmosféru Vánoc a 

navíc budou mít pár zasloužených dnů 

volna.

Rád bych poděkoval za poctivou 

práci nejen zaměstnancům obce, ale 

i všem občanům, kteří nám pomáhají 

s úklidem a úpravou obce.  Chtěl bych 

touto cestou také poděkovat všem, kteří 

se jakýmkoliv způsobem podíleli na 

kulturním a společenském životě v obci, 

pomáhali jej organizovat a zajišťovat. 

Doufejme, že se letos konečně 

dočkáme bohaté sněhové nadílky, která 

navodí správnou vánoční atmosféru 

a taky je velice nutná pro doplnění 

spodních vod. 

Z důvodu očekávaných komplikací 

prosíme o trpělivost a spolupráci při 

odklízení sněhu. Dále žádáme občany, 

aby parkovali svá motorová vozidla v 

garážích nebo průjezdech RD, pokud 

je to možné, aby bylo možné provádět 

úklid sněhu nejen na chodnících, ale i 

na místních komunikacích. 

Na závěr mi dovolte Vám popřát 

klidné a pohodové vánoční svátky. Do 

nastávajícího roku 2019 mnoho osobních 

a pracovních úspěchů, pevného zdraví a 

vzájemného pochopení.

Ladislav Kachyňa - starosta

Letošní rok byl opět volební. Pro 

nás byly asi nejdůležitější Volby do 

zastupitelstev obcí, jejichž výsledky 

najdete v přiložených tabulkách. V 

těchto volbách se můžeme pochlubit 

třetí největší volební účastí v okrese 

Břeclav. Je vidět, že občanům není 

lhostejné dění v obci a snaží se aktivně 

dění v obci ovlivnit. 

Po volbách došlo k obměně 

necelé poloviny zastupitelstva. Ze 

sedmičlenného zastupitelstva jsou 

tři noví členové. Nové zastupitelstvo 

na ustavujícím zasedání zvolilo 

nového starostu, místostarostu a členy 

fi nančního a kontrolního výboru.

Zde bych rád poděkoval panu Jiřímu 

Šlancarovi, který vedl obec po téměř 

dvě volební období a odvedl kus poctivé 

práce. Oceňuji jeho ochotu pokračovat v 

práci pro obec a přeji mnoho úspěchů v 

nové pracovní kariéře. 

Dále bych rád poděkoval všem 

zastupitelům, kteří pracovali pro obec a 

rozhodli se již nepokračovat, případně 

se do zastupitelstva nedostali. Popřát 

jim mnoho úspěchů a těším se, že se 

budeme nadále setkávat v běžném 

denním životě.

Každá z kandidujících stran přichází 

se svou vizí fungování obce a co by 

bylo nutné zlepšit. Myslím, že v každém 

programu najdeme věci, na kterých se 

shodneme, že jsou potřebné a usnadní 

nebo zpříjemní občanům život v 

naší obci. Spojme své síly a pracujme 

společně ku prospěchu obce. Doufám, 

že jednání zastupitelstva bude vždy 

probíhat v duchu spolupráce a  společné 

snahy o rozvoj a zvelebování obce. 

Těším se na hojnou účast na jednáních 

zastupitelstva obce.

Zastupitelům samotným bych chtěl 

taky poděkovat a popřát mnoho úspěchů 

jak v jejich osobním životě, tak v práci 

pro obec a aby je jejich práce bavila a 

naplňovala.

Ladislav Kachyňa - starosta

Volby do zastupitelstva obce 

Výsledky voleb – Obec Horní Bojanovice

Počet volených 

členů

zastupitelstva

Počet 

volebních 

obvodů

Okrsky
Voliči v 

seznamu

Vydané 

obálky

Volební 

účast v %

Odevzdané 

obálky

Platné 

hlasycelkem zpracováno v %

7 1 1 1 100,00 549 405 73,77 405 2755

Kandidátní listina Hlasy

Počet 

kandidátů

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů

Přepočtené 

% platných 

hlasů

Počet 

mandátů

Podíly 

hlasůčíslo název abs. v %

1
Nezávislí kandidáti 

H. Bojan.
644 23,38 7 2755,00 23,37 1 x

2

Občanská 

demokratická 

strana

1006 36,52 7 2755,00 36,51 3 x

3
Křesť.demokr.

unie-Čs.str.lid.
21 0,76 4 1574,28 1,33 0

4

HASIČI A 

ZAHRÁD. PRO 

NAŠI OBEC

1084 39,35 7 2755,00 39,34 3 x
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Kandidátní listina Kandidát

Navrhující 

strana

Politická 

příslušnost

Hlasy

Pořadí 

náhradníkačís. název
poř. 

čís.

příjmení, 

jméno, tituly
věk abs. v %

1 Nezávislí kandidáti H. Boj. 7
Bednář 

Rostislav Mgr.
39 NK BEZPP 108 16,77 1

1 Nezávislí kandidáti H. Boj. 2 Pavelák Zdeněk 32 NK BEZPP 94 14,59 2

1 Nezávislí kandidáti H. Boj. 3
Kopřivová 

Dagmar
50 NK BEZPP 94 14,59 3

1 Nezávislí kandidáti H. Boj. 4
Otřísalová 

Veronika
25 NK BEZPP 75 11,64- 4

1 Nezávislí kandidáti H. Boj. 5 Doležal Dušan 65 NK BEZPP 69 10,71 5

1 Nezávislí kandidáti H. Boj. 6 Dvořák Václav 60 NK BEZPP 88 13,66 6

2 ODS 3 Šlancar Václav 39 ODS BEZPP 99 9,84 1

2 ODS 4 Vlach Marek 48 ODS BEZPP 150 14,91 2

2 ODS 6 Tesařová Lenka 39 ODS BEZPP 87 8,64 3

2 ODS 7
Robošová 

Kateřina
34 ODS BEZPP 113 11,23 4

4 HASIČI A ZAHRÁDKÁŘI 2 Štoll Jaroslav 50 NK BEZPP 159 14,66 1

4 HASIČI A ZAHRÁDKÁŘI 4 Prokeš Zbyněk 36 NK BEZPP 146 13,46 2

4 HASIČI A ZAHRÁDKÁŘI 6 Krátká Lucie 24 NK BEZPP 95 8,76 3

 4 HASIČI A ZAHRÁDKÁŘI 7 Toncar Martin 34 NK BEZPP 115 10,60 4

Pořadí Podíl
Kandidátní listina

Pořadí v rámci strany
číslo název

1 1 084,00 4 HASIČI A ZAHRÁD. PRO NAŠI OBEC 1

2 1 006,00 2 Občanská demokratická strana (ODS) 1

3 644,00 1 Nezávislí kandidáti H. Bojan. 1

4 542,00 4 HASIČI A ZAHRÁD. PRO NAŠI OBEC 2

5 503,00 2 Občanská demokratická strana 2

6 361,33 4 HASIČI A ZAHRÁD. PRO NAŠI OBEC 3

7 335,33 2 Občanská demokratická strana 3

Kandidátní listina Kandidát
Navrhující 

strana

Politická 

příslušnost

Hlasy
Pořadí 

zvoleníčíslo název
poř. 

číslo
jméno věk abs. v %

1
Nezávislí kandidáti 

H. Bojan.
1

Kaňová 

Bohdana
48 NK ČSSD 116 18,01 1

2 ODS 1 Šlancar Jiří 42 ODS ODS 208 20,67 1

2 ODS 5 Šalášek Libor 46 ODS BEZPP 186 18,48 2

2 ODS 2
Kopčík 

František
53 ODS BEZPP 163 16,20 3

4
HASIČI A 

ZAHRÁDKÁŘI
1

Kachyňa 

Ladislav
43 NK BEZPP 214 19,74 1

4
HASIČI A 

ZAHRÁDKÁŘI
3

Špačková 

Eva Ing.
28 NK BEZPP 184 16,97 2

4
HASIČI A 

ZAHRÁDKÁŘI
5 Lízal Michal 42 NK BEZPP 171 15,77 3
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Při příležitosti oslav 100 let od vzniku 

Československa jsme v naší obci zasadili 

několik lip. 

Začali zasloužilí hasiči, kteří vysadili 

jednu lípu vedle Hasičky. Dále v prostoru 

za hřištěm, vysadili naši občané tři lípy 

a jednu na stejném místě vysadili naše 

děti. Doufejme, že alespoň oni se za 100 

let sejdou na stejném místě na oslavu 

200 let od vzniku Československa.

Které se konalo v pondělí dne 29. října 

2018 v 18,30 hodin v kulturním domě.

Zastupitelstvo obce na základě 

jednání schvaluje:

Usnesení č. 2 program ustavujícího 

zasedání

1) Složení slibu zvolenými členy 

zastupitelstva obce 

2) Zahájení a odsouhlasení programu 

jednání 

3) Volba zapisovatele a ověřovatelů 

zápisu 

4) Volba způsobu hlasování při volbě 

starosty a místostarosty

5) Volba starosty

6) Volba místostarosty

7) Volba fi nančního a kontrolního 

výboru

8) Volba statutárního zástupce obce na 

jednání valných hromad společností: 

Hantály a.s. V. Pavlovice, VaK Břeclav 

a.s., Čechova 23, Břeclav a Česká 

spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 

Praha 4 , DSO Čistý Jihovýchod Velké 

Pavlovice, DSO Dobrá voda, 

9) Rozhodnutí o odměnách za 

výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva a dalších členů výborů

10) Kniha o obci

11) Závěr

Usnesení č. 3 ověřovatele zápisu 

Michala Lízala a Evu Špačkovou a 

zapisovatelem Irenu Háčkovou

Usnesení č. 4 způsob volby starosty 

a místostarosty aklamací-veřejným 

hlasováním

Usnesení č. 5 dle veřejného hlasování 

do funkce uvolněného starosty pana 

Kachyňu Ladislava

Usnesení č .6 dle veřejného hlasování 

do funkce neuvolněného místostarosty 

pana Jiřího Šlancara

Usnesení č.7 tříčlenný fi nanční výbor 

ve složení: předseda Lízal Michal, 

členové: Šlancar Václav, Štoll Jaroslav 

a tříčlenný kontrolní výbor ve složení: 

předseda Šalášek Libor, členové 

Špačková Eva a Tesařová Lenka

Usnesení č.8a statutární zástupce obce 

Horní Bojanovice na valnou hromadu 

následovně: 

Hantály a.s. V  Pavlovice - Ladislav 

Kachyňa, Jiří Šlancar

VaK a.s. Břeclav - Ladislav Kachyňa 

ČS a.s. Praha - Ladislav Kachyňa 

DSO Čistý Jihovýchod - Ladislav 

Kachyňa, Jiří Šlancar 

DSO Dobrá voda - Ladislav Kachyňa, 

Jiří Šlancar

Usnesení č.8b nominaci zastupitele 

Jiřího Šlancara, Horní Bojanovice 251, 

693 01 do představenstva společnosti 

Hantály a.s. Velké Pavlovice na volební 

období 2018-2022.

Usnesení č.9 od 1. 11. 2018 odměny 

neuvolněným zastupitelům obce ve výši: 

místostarosta: 8400,-Kč, předsedové 

výborů 1200,-Kč a členové výborů 800,-

Kč, členové zastupitelstva 600,-Kč.  

Usnesení č.9a odměnu členům výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 

150,-Kč za sezení výboru, která bude 

vyplácena 2x ročně vždy v  odměnách 

za 6tý a 12tý měsíc a to na základě 

záznamů, které předloží předseda 

výboru paní účetní obce do 30. 6. a do 

31. 12. příslušného kalendářního roku 

ve volebním období 2018 - 2022.

Usnesení č.10 prodejní cenu nové 

knihy o obci H.B. 600,-Kč

Výpis z usnesení z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce Horní Bojanovice

Sázení lip



www.hornibojanovice.cz

Hornobojanovský zpravodaj 

5

prosinec

V říjnu 1918 se v Horních Bojanovicích 

stejně jako v jiných vesnicích a městech 

Evropy očekával konec velké války, 

která trvala už čtvrtým rokem. Na 

krvavá bojiště bylo z obce, v níž tehdy 

žilo kolem 950 obyvatel, povoláno 160 

mužů; 60 z nich bylo zraněno, 7 zůstalo 

invalidních a 36 padlo. 

Válka s  sebou přinesla všeobecnou 

bídu a úpadek. Trpěli nejen vojáci, ale 

i civilní obyvatelstvo, které strádalo 

neustálými rekvizicemi potravin i kovů, 

policejními prohlídkami domácností, 

válečnými půjčkami a v  neposlední 

řadě hladem. 

I mezi vojáky z  Horních Bojanovic 

byli ti, kteří poté, co se v  průběhu 

války ocitli v  některém ze zajateckých 

táborů Dohody, nezůstali lhostejní 

k  výzvám Tomáše Garrigue Masaryka, 

Edvarda Beneše a Milana Rastislava 

Štefánika, neboť jimi založené legie se 

staly vojensko-politickým argumentem 

měnícím postoje dohodových 

účastníků války k  otázce požadované 

československé samostatnosti. Do 

řad ruských legií vstoupili František 

Hoštický, František Prokeš, František 

Straka a Antonín Straka.

O T. G. Masarykovi a jeho zahraniční 

činnosti se ovšem nedozvídali jen 

vojáci na frontách, ale i obyvatelstvo 

v  zázemí. S informacemi o něm se ale 

muselo zacházet obezřetně, protože 

Masaryk byl pro Rakousko-Uhersko 

vlastizrádcem nejtěžšího kalibru. 

Někteří hornobojanovičtí občané o 

Masarykovi věděli z vyprávění Vincence 

Machače, který byl Masarykovým 

kamarádem v  době jeho studií 

v Hustopečích v letech 1861–1863. 

Skutečnost, že nadešla nová epocha, 

zaregistrovala většina obyvatel až na 

základě článku, který vyšel v  úterý 

29. října 1918 v  Lidových novinách 

s  tučným nápisem na první straně: 

„Československý stát prohlášen“.

O den později později – 30. října 

1918 převzal vládu na Moravě nově 

ustavený Československý národní 

výbor. V důsledku toho byl hustopečský 

okresní hejtman Eugen Nitsch, který 

byl německé národnosti, vyzván, aby 

vedení svého úřadu předal českému 

komisaři JUDr. Richardu Kabelovi (ten 

se v  roce 1931 stal čestným občanem 

Horních Bojanovic). 

Protože se šířily zprávy o tom, že 

Hustopeče mají být obsazeny rakouským 

říšským poslancem Oskarem Teufelem, 

který mobilizoval německé vojáky 

pocházející z  jižní Moravy, požádal 

hustopečský národní výbor o pomoc 

české obce v okolí. Do Hustopečí se měli 

odebrat ozbrojení vojáci dlící doma na 

dovolené. Na tuto výzvu reagovali vojáci 

z  Horních Bojanovic, ze Staroviček, 

později i z  Hodonína a Židlochovic. 

Nad Hustopečemi bylo pak vyhlášeno 

stanné právo, které trvalo do 5. prosince 

1918, kdy pominula hrozba odtržení 

německé jižní Moravy a jejího připojení 

k Rakousku.

V  samotných Horních Bojanovicích 

proběhlo vyhlášení samostatného 

Československa bez komplikací. Učitel 

Zezulák to zaznamenal vzletně: Nemesis 

honorum kustos – Nemesis ochránkyně 

dobrých. Naplnila se prorocká slova 

slavného a nešťastného vyhnance českého 

Jana Amose Komenského: „Věřím i já 

bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy 

našimi na hlavy naše uvedeného, vláda 

věcí tvých k tobě se navrátí, ó lidé český…“ 

 Ve školní kronice pak najdeme toto 

hodnocení: „Padl nepřítel a po třistaleté 

porobě dne 28. října 1918 nadešla slávy 

hodina…“

V  upomínku na vznik samostatného 

státu byly pak 28. března 1919 ke 

kapli sv. Rocha zasazeny čtyři lípy, 

pojmenované jako Lípa svobody, Lípa J. 

A. Komenského, Lípa mistra Jana Husa 

a Lípa 28. října. 

O budoucí připomínky 28. října se 

v dalších letech v Horních Bojanovicích 

starala Osvětová komise, v  níž bylo 

zastoupeno učitelstvo zdejší školy. 

Komise pořádala i přednášky, oslavy 

narozenin TGM a oslavy jeho 

znovuzvolení prezidentem v  letech 

1920, 1927 a 1934. 

Oslavy prezidenta Osvoboditele 

vyvrcholily v  Horních Bojanovicích 

dne 7. března 1930, kdy při příležitosti 

80. narozenin bylo Masarykovi uděleno 

čestné občanství obce.

100 let od vzniku ČESKOSLOVENSKA 1918 / 2018

Horní Bojanovice a vyhlášení Československa 
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1918
Psal se rok 1918. Touha mnoha Čechů 

a Slováků po životě ve společném, 

svrchovaném státě se proměnila ve 

skutečnost. Československo, nová 

republika na mapě Evropy, vykročilo 

s nadějemi na cestu dějinami a záhy si 

získalo mezinárodní respekt a uznání.

1938
S rozechvěním, odhodláním a jistě 

i se strachem nastupovali muži do 

služby při mobilizaci 23. září roku 

1938. Během několika hodin obsadili 

nově budovaná opevnění v pohraničí. 

O sedm dní později se vraceli domů 

se slzami v očích. Mnichovská dohoda 

vydala bez boje pohraničí Německu. 

Ještě dnes mohou fandové vojenské 

historie objevovat tisíce menších i 

větších bunkrů, řopíků, pěchotních 

srubů, moderních tvrzí a pevností, 

zejména ve východních Čechách a na 

severní Moravě.

1948
Únor 1948  (též  únorový puč, 

v komunistické terminologii a 

historiografi i Vítězný únor či jen Únor) je 

pojmenování komunistického  státního 

převratu  v  Československu, který 

proběhl mezi  17.  a  25.  únorem  1948. 

Po roce 1990  je vnímán jako přechod 

od vnějškové  demokracie  k  totalitě, 

připojení k  sovětskému mocenskému 

bloku, počátek útlaku obyvatelstva, 

příčina  ekonomického  úpadku a 

obrovské emigrační vlny obyvatelstva. 

V  době totality byl 25.  únor slaven 

jako významný den, „Vítězství 

československého pracujícího lidu 

(1948) – významný den Československé 

socialistické republiky“.

1968
Po dvaceti letech chladně nelítostného 

třídního boje rozpoutaného 

komunistickou vládou se v 

roce 1968 začalo oteplovat, 

kultura i podnikání nasazovalo 

do květu, v celé zemi se začalo 

volněji dýchat. Ukazovalo se, že 

smyslem soužití nemusí být boj, 

že kdo nejde s námi, nemusí jít 

jen proti nám, a svět že nekončí v 

Aši. Závan svobody, tzv. pražské 

jaro, skončil přesně 21. srpna 

téhož roku nad ránem. Vojska 

pěti armád Varšavské smlouvy 

vtrhla do Československa, 

ve spolupráci s místními 

kolaboranty obsadila důležité 

úřady, redakce novin, rozhlas, 

na dlouho okupovala celou 

zemi. Nepomohly protesty v 

ulicích, ba ani lidské pochodně.

2018
Píše se rok 2018. Od tehdejších 

událostí uplynulo právě jedno století. 

Mapa Evropy se za tu dobu mnohokrát 

měnila. Měnily se i hranice našich zemí. 

Pro naše moderní dějiny přesto zůstává 

rok 1918 přelomový. 100 let je krásné, 

kulaté výročí, pojďme jej oslavit! 

Pojďme si připomenout zajímavé 

příběhy a podívat se na místa, která nám 

připomínají naši společnou historii.

České osudové osmičky 20. století
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Od nového školního roku došlo v 

MŠ k částečné změně zaměstnanců. 

Nová paní ředitelka i školní asistentka 

se rychle sžily se stávajícím kolektivem 

a vytvořily spolu pevný tým táhnoucí 

za jeden provaz. V takovém kolektivu 

se nejen pracuje dobře nám dospělým, 

ale hlavně se cítí dobře naše svěřené 

děti.Láska, pohoda, důvěra a radost 

se prolíná každým dnem a všemi 

aktivitami. Nejinak tomu bylo při 

přípravě na letošní vánoční jarmark.

Již koncem listopadu jsme zpívali 

s dětmi vánoční koledy, vyráběli 

dárečky a užívali si krásné předvánoční  

atmosféry. Bylo to proto, že vánoční 

jarmark se letos konal již 1. prosince.

Při zkouškách v kulturním domě si děti 

zvykaly na velký prostor a cestou zpět 

do školky zpívaly vánoční koledy, které 

se táhly vesnicí jako krásný předvoj 

oblíbených svátků.

Děti nemohly dospat dne, až budou 

vystupovat v kulturním domě. Když 

přišel den D, plni napětí a nervozity 

jsme všichni zatančili, zazpívali a 

zarecitovali, jak nejkrásněji jsme uměli. 

Krásnou tečkou našeho vystoupení 

bylo povídání o čtyřech svíčkách, které  

přednesli naši předškoláci.

Děkujeme všem, co se přišli podívat 

na naše vystoupení a tím udělali radost 

našim dětem a nám všem v MŠ dali 

možnost přispět něčím hezkým do 

našich srdcí a duší.

„Plamen Míru, Víry, Lásky a Naděje 

by nikdy neměl ve Tvém životě 

zhasnout...“

Krásné Vánoce všem v Bojanovicích 

přejí děti a zaměstnanci MŠ.

Mateřská škola Barevný svět
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Při oslavě 100. výročí vzniku Československa v  naší 

obci byla představena kniha Horní Bojanovice obrazem 

od minulosti do současnosti. Knihu je možné zakoupit 

v kanceláři paní účetní na Obecním úřadě. 

Barvínek
Milý spoluobčané,

děti už nám zase tři měsíce chodí 

do školy a za dveřmi jsou vánoce. V 

září ve spoluprácí s naší Mateřskou 

školkou proběhlo dýňování, děti si 

vytvořily strašáčky, zahrály s novou 

paní ředitelkou hry a opekly špekáčky, 

nikomu se nechtělo domů. Na začátku 

listopadu nám bohužel nepřálo počasí 

a již tradiční drakiáda se nekonala, 

budeme se těšit na příští rok a doufat, 

že nám bude fi čet příznivý vítr. 17. 

listopadu jsme se prošly naší obcí při 

lampionovém průvodě a pak jsme 

se zahřály v místním pohostinství 

teplým čajem. První adventní víkend 

jsme pro Vás uspořádaly Adventní 

večírek s jarmarkem. Bojanovské děti 

si pro Vás připravily scénku, děti ze 

školky nám ukázaly, jak jsou šikovné, z 

Hustopečí nám přijela zatančit skupina 

Danceversity. Doufám, že se Vám 

sobotní předsváteční odpoledne líbilo 

a odnesly jste si nějakou maličkost z 

našeho jarmarku.  Moc děkuji všem 

co se na jarmarku a večírku podílely.  

Vydělané penízky použijeme na 

zakoupení tomboly na karneval. 

Na závěr bych chtěla za náš spolek  

popřát krásné a pohodové svátky a 

v Novém roce se třeba uvidíme  při 

ostatkovém průvodě masek  2. března 

2019 anebo na dětském karnevale 30. 

března 2019.

Za spolek Barvínek Lenka Tesařová

Kniha o obci 

Milí rodiče, 

na poradě obecního zastupitelstva 

vznikl nápad založit volnočasový 

kroužek pro vaše děti s využitím 

prostor ve staré škole. Scházeli bychom 

se jednou nebo dvakrát týdně a kroužek 

by měl všeobecné zaměření (hraní her, 

tvoření, vycházky, atd…). Podle zájmu 

bychom ho případně rozdělili na dvě 

skupiny dle věku. Zajímalo by nás, 

zda byste měli zájem o tento kroužek. 

Hlásit se můžete mě osobně nebo na 

obecním úřadě. Také budeme rádi za 

Vaše náměty na jiné využití prostor ve 

staré škole.

Za spolek Barvínek a Obecní úřad 

Lenka Tesařová 

Využití prostor ve škole
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Vážení spoluobčané,

nyní jsou již naše zahrady, pole a 

vinice připraveny na příchod zimy, 

která doufám bude alespoň trochu 

„ladovská“. Zimní čas je takovým 

klidovým režimem nejen pro přírodu, 

ale i pro člověka a je dobré najít si 

trochu času k rekapitulaci a zhodnocení 

uplynulého roku.  

Nám se z  mého pohledu dařilo 

dobře. Dokazuje to i naše poslední 

akce – Hornobojanovské vinobraní, 

které se konalo na začátku září. 

Chtěla bych v  úvodu poděkovat všem 

členům, kteří se aktivně účastní všech 

akcí. Někteří to mohou brát jako 

samozřejmost, ale věřte, že to tak není 

a členové obětují svůj volný čas, aby 

byla kultura v obci bohatší. Také velké 

poděkování patří stárkům za pomoc, 

dámám, co od časných hodin stojí na 

nohou a připravují chutné přesňáky 

a také hasičům, kteří pro nás zajišťují 

občerstvení.

Letošního Hornobojanovského 

vinobraní se zúčastnilo více než 

400  návštěvníků a vystoupilo na 70 

účinkujících. Poslechli jsme si krásné 

písně mužského a ženského sboru 

z  Dolních Dunajovic, vystoupily pro 

nás děti z  FS Salajenka z  Dambořic a 

k poslechu hrála CM Notečka z Břeclavi 

– Poštorné. Večerní zábavu obstarala 

hudební kapela Merllin z Olbramovic. 

Každý rok se tato akce těší velké účasti, 

což je pro nás velkou odměnou a velmi 

si vážíme vaší přízně.  V  novém roce 

se na vás těšíme na výstavě vín, která 

se bude konat 16. března a k poslechu 

bude hrát CM Morava z Čejkovic.   

Dovolte mi vám popřát za celý 

spolek klidné prožití vánočních svátků 

naplněné rodinnou pohodou a do 

nového roku přeji všem hlavně to 

nejdůležitější - zdraví. 

Za spolek zahrádkářů

Hana Šalášková

Burčákové slavnosti

Vážení přátelé a příznivci dechové 

hudby,

ani jsme se nenadáli a máme tu 

konec roku. S ním přichází nejen doba 

adventní a svátky vánoční, ale pro 

někoho také čas bilancování. Dovolte 

mi tedy, abych i já vás seznámil s počiny 

DH Hornobojani v letošním roce.

Letošní rok byl pro naši dechovou 

hudbu, stejně jako pro obec Horní 

Bojanovice, rokem výročním. Dle mého 

názoru jsme je oslavili náležitě, a jak se 

patří. Kromě vystoupení hudebního se 

oslav zúčastnili i rodáci a významné 

osobnosti naší obce. Doufám, že jste si 

oslavy náležitě užili, stejně jako my. 

Hodová sezóna byla nabitá a letos také 

dosti dlouhá,  za což jsme samozřejmě 

rádi a doufáme, že stejně bohatá bude 

i v  roce následujícím. Hráli jsme na 

místech, pro nás již tradičních a také 

jsme se po několika letech vrátili na 

místa, kde jsme měli nějakou dobu 

pauzu. Jsme rádi, že jsme se mohli vrátit 

a předvést nový repertoár skladeb. Již 

teď se samozřejmě připravujeme na 

sezónu příští a těšíme se na ni.

Jak jsem se zmínil již v  úvodu, blíží 

se svátky vánoční. Přijďte si s  námi 

zpříjemnit čekání na Ježíška na náš 

vánoční koncert, který se uskuteční 

v  sobotu 15. prosince v  17 hodin 

v  sále Kulturního domu v  Horních 

Bojanovicích. Chtěli bychom vám jeho 

prostřednictvím poděkovat za vaši 

přízeň.

Všem našim příznivcům a také 

obyvatelům obce Horní Bojanovice 

přeji za celou DH Hornobojani v  roce 

2019 hodně zdraví, štěstí, lásky a 

splněných přání.

Za DH Hornobojani Jiří Friedberg

DH Hornobojani
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V  sobotu 27. října 2018 se do 

Horních Bojanovic už po sedmé sjeli 

harmonikáři a heligonkáři , aby zahráli 

a zazpívali pro radost nejen sobě, ale 

hlavně hostům v sále.

Z  pódia se letos v  17ti vstupech 

představilo 34 účinkujících, kteří se 

postarali o  pestrá hudební vystoupení. 

Mohli jsme vidět a slyšet muže, ženy i 

děti různých věkových kategorií. Mnozí 

harmonikáři si s sebou na podium 

přizvali svoje kamarády zpěváky nebo 

další muzikanty, čímž svoje vystoupení 

ještě více zpestřili a Vám tak připravili 

bohatší hudební zážitek.

Zazpívali jsme si z  již známými 

harmonikáři, jako byli například Ivoš 

Janičata z  Pohořelic, Jarda Drápela 

a Kája Havlík z  Dolních Bojanovic, 

místní Jindřich Hušek, nebo Martina 

Zavadilová z Rajhradic, která na našem 

setkání nechyběla ani jednou.

Velký aplaus, stejně jako loni, právem 

sklidila osmiletá Anežka Strážnická           

z Náměště nad Oslavou, která trémou 

při vystoupení rozhodně netrpí. 

Poprvé jsme letos přivítali na 

hornobojanovském pódiu skvělé 

mužské trio, Chlapce z Moravy. 

Vaši přízeň si získala také úžasná 

brněnská harmonikářka Terezka 

Škrháková, která u nás měla rovněž 

premiéru. 

Zpestřením bylo zajisté vystoupení 

žáků pana učitele Jaroslava Nováka, 

známého skladatele lidových písní. 

Ten se nám také představil svými 

písničkami při vystoupení Sklepanky. 

Jsem moc ráda, že tato oblíbená a námi 

všemi milovaná kapela přijala moje 

pozvání a přispěla k veselému průběhu 

odpoledne.

Děkuji všem účinkujícím muzikantům 

a zpěvákům za jejich vystoupení. 

Moje velké poděkování patří, jako 

každoročně, panu Josefu Rousovi za 

jeho sponzorství.

Bez vstřícnosti pana starosty Jiřího 

Šlancara, by realizace této akce rovněž 

nebyla možná. Proto i jemu touto 

cestou ještě jednou mnohokrát děkuji 

za podporu.

Děkuji všem, kteří jste přišli na naše 

setkání a vytvořili jste svojí přítomností, 

svým zpěvem a potleskem skvělou 

atmosféru. Velmi si toho vážím.

Pokud se Vám s námi líbilo a odcházeli 

jste usměvaví a spokojeni, splnilo 

setkání s harmonikáři svůj účel a máme 

tedy důvod pokračovat i v příštím roce. 

Budeme se těšit…

Miroslava  Šubíková, pořadatelka 

Organizace Hustopeče má 530 členů. 

Z toho je 42 členů z Horních Bojanovic.

Pro členy pořádáme zájezdy do 

termálních lázní, tak i po památkách 

České republiky. Dvakrát ročně máme 

členskou schůzi, poslední se konala 

9.11.2018. Zazpívaly a zatančily nám 

děti z  Mateřské školky U rybiček. 

Oblékly se i do krojů. Moc se nám 

vystoupení líbilo. O bezpečnosti seniorů 

nám pohovořil příslušník Městské 

policie Hustopeče. Na této schůzi byl 

přítomen i nově zvolený starosta pan 

Ladislav Kachyňa. Čím nás moc potěšil.

Jestli se chce k nám někdo přidat, ráda 

mu dám přihlášku.

Krejčová Jitka  

Harmonikáři v Horních Bojanovicích 

Svaz tělesně postižených
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Sezona 2018/2019 je takřka ve své 

polovině, tak je na čase Vás obeznámit o 

naších výsledcích. Letos opět bojujeme 

v  1. lize Jihomoravského kraje. Soutěž 

čítá 11 týmů, z  nichž tři nejúspěšnější 

postoupí do nejvyšší krajské soutěže 

a dva nejslabší týmy spadnou do 2. 

ligy. V letošním roce nás čeká novinka 

v  podobě playoff  po skončení hlavní 

soutěže. Do playoff  se kvalifi kují 

nejlepších 12 týmů z 1. lig a utkají se o 

3. místa zaručující účast na Mistrovství 

České republiky. Červenočerné dresy 

s  logem vlka v  letošní sezoně oblékají 

kapitán Zdeněk Dulínek, Martin 

Toncar, Jiří Otřísal, Petr Toman, 

Strouhal Kamil, Ondřej Kopčík, Kamil 

Huňař a Martin Straka.

K  dnešnímu dni má soutěž 

odehraných 9 kol, náš tým nastoupil 

8 zápasům s  bilancí 5 výher, 1 výhra 

v prodloužení a 2 prohry. Tyto výsledky 

nás řadí na 3. místo. Dvě porážky jsme 

nasbírali na začátku sezony, kde jsme 

se potýkali s nerozehraností a špatnou 

formou. Zápas od zápasu se naše 

výkonnost zlepšovala, ale zdaleka ještě 

nedosahuje našich možností. Všichni 

pevně věříme, že se nám letos podaří 

zabojovat o příčky nejvyšší a postoupit 

do nejvyšší soutěže. I letos jsme se 

přihlásili do Ligového poháru, kde 

jsme minulý rok slavili nebývalý úspěch 

(17. místo z celé republiky). K našemu 

prvnímu utkání pojedeme 8. prosince k 

extraligovému týmu z Vyškova. 

Již tradičně během vánočních svátků 

pořádáme 6. Hor Boj Darts Open 

(turnaj jednotlivců ve hře 501 double 

out) a Mistří Cricketu 2018 (turnaj 

dvojic ve hře cricket cut-troath). 

Doufáme, že se turnaje zúčastní více 

místních, protože v naší obci je spoustu 

výborných šipkařů/ amatérů, kteří by 

dokázali porazit spoustu aktivních 

hráčů. Šipky nejsou jen o vítězstvích, 

ale především o zábavě a přátelství. Tak 

neváhejte a pojďte se pobavit a poměřit 

své síly.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci, 

všem našim sponzorům a fanouškům, 

protože bez Vás všech by to prostě nešlo. 

DC Hor Boj Elita

V  prvé řadě bychom chtěli 

poděkovat panu starostovi Jiřímu 

Šlancarovi za pomoc a podporu. 

Našim nepostradatelným rodičům 

kteří jak už to bývá s námi museli mít 

velkou trpělivost, ať už s  pozdními 

příchody domů a nebo vyslechnutí 

pubertálních problémů kolem hodů. Za 

pomoc a ochotu např: nakrmení dravé 

zvěře (muzikantů). Také nesmíme 

zapomenout na naši chasu, bez které by 

to taky nešlo. Všem moc děkujeme  a 

jsme rádi že jste to s námi vydrželi.

Letošní hody se vydařili na výbornou. 

Začli jsme v  pátek, jak už to bývá 

stavěním máje. Vše šlo hladce, až do 

určitého kritického bodu kdy se nám 

začala trhat lana a poté křupla i mája. 

Ale to nevadí, hbitě za pomoci pana 

starosty a chlapů se mája opravila a za 

chvilku už stála na svém místě . Teď už 

nám nic nebránilo hody začít. Počasí 

nám přálo. Sobota se nesla v  duchu 

výročí Bojanovic a tak jsme měli sólo 

zpátky do minulosti, kde jsme měli na 

mašličkách fotky našich předchůdců a 

na stolech byly i koláže ,aby naše babičky  

a dědečci mohli zavzpomínat. Nedělní 

odpoledne bylo poklidné a začalo sólem 

pro naše nejmenší účastníky v  kroji 

Dětské sólo, i když si myslím že jsme se 

řádně vyblbli i my ostatní.

Na konec bychom chtěli říci, že 

jsme rádi že se nám průvod rozrostl i 

o starší členy a budeme rádi když nás 

v budoucnu bude přibívat .

Uvidíme se příští rok na značkách.

Hody 2018
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 Hodnocení fotbalové 

sezony 2017 /2018

očima trenéra
Mužstvo B  Horní 

Bojanovice/Hustopeče

Soutěž jsme skončili na velice pěkném 

7. místě, se ziskem 15 bodů a skórem 

29:42, za 6. Šitbořicemi.

Na podzim jsme získali pouhých 

6b, kdy jsme hráli útočný, ale ne 

moc pohledný fotbal. Velký vliv na 

výsledky mělo to, že jsme nastupovali 

poměrně v nestabilní sestavě. 

Vyhýbala se nám zranění a měli jsme i 

méně omluvenek z pracovních důvodů, 

přesto náš herní projev byl špatný. Po 

změnách v kádru v zimní přestávce a 

odchodu Lukáše Jelínka do Pavlovic, si 

musel sednout pozměněný herní styl. 

V jarní části jsme se potýkali se spoustou 

zranění a omluvenek z různých důvodů, 

takže jsme nenastupovali v „ideální 

sestavě“. Velké díky patří především 

navrátilcům, z řad čtyřicátníků, do 

sestavy, kteří nám, hlavně v závěru 

jarní čísti sezóny, výrazně pomohli 

zacelit díry v sestavě. Až do konce jsme 

bojovali o umístění na „bedně“, což 

se bohužel nepodařilo. Nakonec jsme 

získali, celkem uspokojivých, 9 bodů. 

Nejlepšími střelci týmu byli Michna 

Josef a Mach Radovan. V „domácím“ 

prostředí Horno bojanovského 

stadionu, před velice pěknou průměrnou 

návštěvou padesáti fanoušků, jsme proti 

velmi kvalitním soupeřům předváděli 

zodpovědné a bojovné výkony. 

Největším úspěchem této sezony 

bylo opětovné uspořádání turnaje 

starých pánů. V turnaji jsme skončily 

na 3. místě. Stejné umístění jsme 

zopakovaly i s „B“ mužstvem na 

domácím Memoriálu Vladimíra 

Záruby, na kterém každoročně 

uctíváme jeho památku formou 

pohárového odpoledne, kde proti sobě 

soupeří čtyři celky z blízkého okolí. 

Dobře naladěni jsme zahájili podzimní 

část nové sezóny 2018/19.Příprava 

proběhla dle očekávání. Podařilo se nám, 

do tak již nabytého kádru, zapracovat 

pár nováčků a výsledky se dostavily. 

Po podzimní části jsme skončily 

na 8. místě s 13 body, kdy na 

domácí půdě jsme získali 9 bodů 

a čtyřmi body jsme celkový 

součet doplnili z venkovních 

hřišť. Nejlepším střelcem 

podzimu se stal Radovan Mach 

s pěti góly. V těsném závěsu 

za ním je náš odchovanec a 

nestárnoucí Josef Michna se 

čtyřmi góly. Již nyní se těšíme 

na druhou část letošní sezóny, 

a doufáme, že po kvalitní zimní 

přípravě zopakujeme letošní 

výsledky a hrou dále budeme bavit 

nejlepší fanoušky na okrese. Přeji všem 

příjemné prožití vánočních svátků a do 

Nového roku hodně štěstí a zdraví.

Sportu zdar.

Vlach Marek

Za posledních 20 let se organizovaný 

sport v naší obci hodně změnil. Změnil 

se nejen název klubu z TJ Sokol Horní 

Bojanovice na Sokol Horní Bojanovice 

z.s. , ale i celý systém podpory sportu 

v  České republice. ČSTV (Český svaz 

tělesné výchovy) nahradil.

ČUS (Česká unie sportu) a ČMFS 

(Českomoravský fotbalový svaz) 

zase Fačr (Fotbalová asociace české 

republiky). Papírové zápisy nahradil 

počítač a rentu rozhodčímu, když vůbec 

dojede nevyplácí pokladník domácích, 

ale pokladník Fačr převodem. Více úsilí 

musíme vynaložit na údržbu a provoz 

celého areálu, než na trénování a vedení 

správného sportování. Vedení spolku se 

mění jen velmi málo. Spolek se stará jak 

o organizaci volného času mládeže, tak 

i o kulturní život v obci. Jednou za 10 

let slaví své založení. V roce 2020 už to 

bude 80 let. V roce 2019 všechny zveme 

na turnaj ve stolním tenise, Ostatkovou 

zábavu, pohárový turnaj starých pánů, 

mužů, přípravky a taky na všechny 

soutěžní zápasy obou našich týmů. 

TJ Sokol Horní Bojanovice
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Věděli jste, že papír je možné 

recyklovat 6x - 7x ?

Z recyklovaného starého papíru se 

nejčastěji vyrábějí lepenkové krabice, 

toaletní papír. Recyklát se používá i k 

výrobě nového papíru.  Vlákna, která 

již nelze recyklovat na nový papír, se 

používají k výrobě izolačních výplní, 

plat na vejce, návinových ruliček 

a podobných výrobků, kde kvalita 

samotného papíru nehraje důležitou 

roli.

Zajímavé je, že se papírový recyklát 

používá k výrobě umělého sněhu pro 

fi lmařské použití. Dále se používá 

do svařovacích elektrod a může být 

přidáván do asfaltových směsí. Potom, 

co bylo značně omezeno používání 

azbestu se celuózová vlákna používají 

do brzdových obložení.

Třídění odpadu

Ze života Hornobojanovských hasičů
Letošního roku náš sbor a to 7. 

února, oslavil 111 narozeniny. Je to v 

součastné době nejstarší organizace 

v naší obci. I když se dělíme na dvě 

skupiny, to je Sbor dobrovolných 

hasičů, což je společenská organizace 

a Jednotka sboru dobrovolných hasičů, 

spolupracujeme „na jednom dvoře“. 

Zřizovatelem, této jednotky je obec 

Horní Bojanovice a tuto jednotku také 

fi nancuje, pole zákona 133/1985 Sb., ve 

znění následujících předpisů.

1. Sbor dobrovolných hasičů.

Rok byl zahájen tradičním hasičským 

plesem. K tanci i poslechu zahrála 

dechová hudba Žadovjáci. K dobré 

náladě přispěla bohatá tombola. Je třeba 

poděkovat všem sponzorům i členům 

sboru za přispění do této tomboly. Ke 

spokojenosti patří také plné břicho 

a o to se postarali kuchaři restaurace 

Pekárna z Velkých Bílovic, zvěřinovými 

speciality.

Ještě v měsíci lednu proběhla „Výroční 

valná hromada sboru“. Byl zhodnocen 

rok 2017, přednesena zpráva kontrolní 

komise a byl přijat plán práce na další 

období.

V měsíci dubnu byl v obci vyhlášen 

sběr železného šrotu. Naši členové, 

nejen nakládali šrot na vlek, ale na 

požádání občanů vynášeli těžké železné 

kusy z objektů. Je třeba poděkovat všem 

občanů, kteří přispěli darováním a tím 

přispěli na činnost hasičů.

V rámci 100 letého vzniku 

Československé republiky, hasiči u  

hasičské zbrojnice vysadili k tomuto 

výročí lípu, osadili zakládajícím 

kamenem a na něm je deska s věnováním 

k tomuto výročí.

V měsíci červnu naše obec slavila 

720 let od první zmínky vzniku. Sbor 

vypomáhal s přípravou a při samé akci, 

zajistil stánek s občerstvením.

V měsíci červenci proběhlo v 

naší zbrojnici porada vedoucích 

okresních akivů zasloužilých hasičů 

Jihomoravského kraje.

Krajský aktiv zasloužilých hasičů, 

každoročně pořádá pro své členy 

(seniory) ozdravný týdenní pobyt v 

Jánských Kooupelích. Letošního roku 

se z našeho sboru zúčastnilo 5 seniorů.

Na konci prázdnin, se stává tradicí, 

že uspořádáme pro děti ukončení 

prázdnin brannými ukázkami, různými 

soutěžemi o ceny, ukázky hasičské 

techniky, její použití a podobné ukázky 

z hasičského řemesla.

V rámci spolupráce se Zahrádkářským 

spolkem, jsme postavili, občerstvovací 

stánek a starali se o jeho obsluhu.

V měsíci září byl uskutečněn zájezd 

po krásách Moravy. Navštívili jsme 

hrad Perštejn, v Bystřici nad Perštejnem 

to byl skanzen „Eden“ a v Kniničkách 

chráněný mlýn. Kromě hasičů a jejich 

protějšků, volná místa obsadili občané.

Blížil se advetní čas a starosta obce 

nás požádal spolupráci při stavění 

vánočního stromu. Tento jsme pokáceli, 

se společností Stavoč převezli a usadili 

na místo.

Co jsme dlužni: to je výchova nové 

generace. Je to práce potřebná, ale 

kde vzít vedoucí. Dále nechceme děti 

přetáhnout, které hrají fotbal. Staří 

pomalu odchází a je třeba nahradit 

novými.  

2. Jednotka sboru dobrovolných 

hasičů.

Úkolem jednotky je zajistit ochranu 

majetku, zvířat a osob před požárem, 

nebo jinými živelními pohromami. A 

můžem se pochlubit, že jsme se toho 

letošního roku zhostili na výbornou. 

Sami můžete poslouchat, že když 

zahouká přerušovaně siréna, za pár 

minut je slyšet siréna z hasičského 

vozidla, které jede do akce. A výjezdy se 

nám daří uskutečňovat od dvou do pěti 

minut. Taková perlička: v Boleradicích 

hořel seník  přesně o půl noci. Naše 

jednotka jednotka vyjela v počtu 5 

hasičů a když jela kolem hasičky v 

Boleradicích, tam se teprve otvíraly 

vrata.     

Letošního roku naše jednotka , na 

výzvu KOPISU (Krajské kooperační 

středisko), měla celkem 27 výjezdů. 

Dva požáry objektů, čtyři požáry 

trávy, jeden požár skládky, pak to byla 

likvidace spadlých stromů a obtížného 

hmyzu.

Ukázka hašení lesních požárů byla 

v naší obci 7. srpna, kdy přiletěl na 

pomoc vrtulník a hasiči si vyzkoušeli 

plnění vaku, zavěšeného pod strojem. 

Tohoto cvičení se zúčastnili i hasiči z 

okolních sborů a profesionální hasiči z 

Hustopečí.

Je třeba poděkovat hasičům z naší 

jednotky za jejích obětavost, kdy 

mnohdy nasazují svoje zdraví, či život, 

aby pomohli ochránit druhé.

Samozřejmě, že tato činnost jednotky 

si vyžádá mnoho fi nančních prostředků, 

které vynakládá obec, s přispěním 

dotace od kraje. Na práci jednotky je 

třeba, aby hasiči byli připraveni i po 

teoretické a praktické  stránce. Proto 

Hasičský záchranářský  sbor Jm. Kraje 

pořádá odborné školení.  Téměř všichni 

členové výjezdové jednotky se těchto 

školení zúčastnili.

Na závěr je třeba popřát jednotce co 

nejméně složitých výjezdů a aby se vždy 

všichni ve zdraví vrátili.
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kalendář svozu odpadů 2019

PLASTY
PET lahve samostatně pytlový 
sběr, fólie, sáčky, kelímky,
igelitové pytle, obaly od
drogistického zboží, plastový
nábytek, plastové sudy,
plastové hračky, kbelíky, 
květináče, vinařské a 
zahradnické bedny
Nepatří sem - PVC, guma,
linolea, molitan, pneumatiky

PAPÍR
noviny, časopisy, lepenka,  
krabice, karton, sešity, knihy,
letáky, psací a balící papír
Nepatří sem - znečištěný papír,
celofán, kopírák, použité 
papírové kapesníky, obvazy

SKLO
bílé a barevné sklo, tabulové 
sklo, obalové sklo, skleněné 
střepy, skleněné nádoby
Nepatří sem - drátěné sklo, 

autosklo, plexisklo, keramika,
porcelán, zrcadla

NÁPOJOVÉ KARTONY
vícevrstvé obaly od nápojů,
nápojové kartony pytlový sběr C svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)

svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
sběr papír, plast, nápojové kartony
otevřený sběrný dvůr: každý lichý týden v měsíci pátek 16:00 - 18:00 / sobota 9:00 - 11:00

PATŘÍ SEM:
zbytky jídel rostlinného původu,

zbytky ovoce a zeleniny, květiny,

čajové sáčky, kávový odpad
včetně filtrů a ubrousků,
tráva, plevel, zbytky rostlin,

listí, seno, sláma, košťály a 

celé rostliny

NEPATŘÍ SEM:
zbytky jídel živočišného původu,

plasty, sklo, kovy, kameny,

nebezpečný odpad, 

směsný komunální odpad,

stavební odpad, zemina,

textil, cigarety, popel,

uhlí, jednorázové pleny,

uhynulá zvířata

BIOODPAD
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Srdečně Vás zveme

Přejeme Vám veselé Vánoce a do nového 

roku 2019 hodně zdraví, spokojenosti, 

osobních i pracovních úspěchů.

Periodický tisk samosprávného územního celku. Vydává obec Horní Bojanovice. Vydáno v počtu 250 kusů.Vychází třikrát ročně. 

Registrační číslo MK ČR E 10089. Neprošlo jazykovou úpravou.

15.12.2018

Vánoční koncert DH Hornobojani

22.12.2018

Předvánoční posezení s programem
Představení knihy pana Antonína Vojtka 

– Horním Bojanovicím s láskou

Cimbálová muzika Mirko Otáhala, 

košt mladých vín, překvapení

24.12.2018

Zpívání u vánočního stromu 15:30

28.12.2018

Turnaj v šipkách

31.12.2018 

Silvestrovský ohňostroj

12.1.2019

Turnaj ve stolním tenise

26.1.2019

Hasičský ples

23.2.2019

Ostatková zábava

16.3.2019 

Košt vína

30.3.2019

Dětský karneval

18.5.2019

Babské hody


