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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a máme opět více
než polovinu roku za sebou. Zakrátko
začnou největší přípravy na tradiční
hody a s tím se Vám dostává do rukou i
další číslo našeho zpravodaje. Vzhledem
k tomu jaká situace panuje u nás i ve
světě, tak i ty naše tradiční hody letos
proběhnou trochu netradičně. Po
dlouhých dohadech jsme se s chasou,
domluvili na variantě, kdy by pátek měl
být víceméně tradiční. To znamená, že se
postaví hodová mája a večer k poslechu
zahraje cimbálka. V sobotu, což bývá
takový hlavní hodový den, proběhne
odpolední a večerní zábava. A to bude
pro letošní rok vše. Přestože zvolená
varianta bude takové zkrácení tradičních
hodů, tak doufám, že si je o to víc užijeme
a budeme vděčni alespoň za to málo, co
máme. Protože ještě před měsícem jsme
nevěděli, jak se bude celková situace
kolem pandemie Covid-19 vyvíjet a co
si budeme moci dovolit. A nevíme to
pořádně ani dneska, takže se v krajním

případě může stát, že bude zrušeno i to
málo, co plánujeme. Myslím, že není
důležité kolik dní budeme hodovat,
ale to že vůbec hodovat budeme. Aneb
jak napsal jeden známý malíř „Hode
bele, hode bodó“. Tuto knihu sepsal za
asistence současných stárek a stárků a
i tito by si měli tuto letitou tradici vzít
více k srdci a vážit si té cti být stárkem.
Vždyť je to pro ně obrovská zkušenost
a šance dokázat nám rodičům, že jsme
je dobře vychovali a hlavně, že se na ně
můžeme plně spolehnout. Že jsou již
dospělí a jsou schopni sami něco zařídit
a postarat se o spoustu nezbytných věcí.
Jednou z věcí, která ovlivňuje nejenom
hody, je počasí. A to letošní se vymyká
z trendu suchých a horkých období, na
které jsme si chtě nechtě museli začít
zvykat během posledních let. Po suchém
březnu a dubnu přišel deštivý květen,
červen a červenec. V posledních letech
jsme v tomto období většinou viděli,
jak příroda skomírala z nedostatku
vláhy, byla vysušená a barvy byly mdlé a

nevýrazné. Zatímco letos vše bují a roste
jako by chtělo vše dohonit i za předešlé
roky. Pamětníci jistě vzpomenou,
vždyť podobný průběh léta býval ještě
nedávno normální. Letos jsme si na
vlastní kůži opět připomněli pranostiku
„Medardova kápě, čtyřicet dní kape“.
Klimatologové říkají, že letošní rok je
výjimečný. Kéž by se mýlili a naopak
výjimečná byla předešlá horká léta.
Závěrem nezbývá než popřát
pořadatelům, aby jim vyšlo počasí
během pořádání tradičních hodů.
Poděkovat jim, že se tohoto břemena
ujali a každoročně tuto tradici posunují
o kousek dál. Dále se sluší poděkovat
rodičům za to, že děti vedou k tradicím
a mají s nimi trpělivost při organizování
této akce. Babičkám, tetám a všem
ostatním, kteří se starají o kroje a oblékají
stárky. Velký dík samozřejmě patří všem,
kdo se jakkoliv na této události podílí a
podporují ji svou přítomností.
Ladislav Kachyňa

Noc kostelů
Dne 12. 6. 2020 proběhla celonárodní
akce Noc kostelů. Jelikož i náš kostel letos
oslavuje 500. jubileum sochy Madony,
bylo možné se zúčastnit slavnostní mše
v tuto nezvyklou dobu. Po mši si každý
zúčastněný mohl prohlédnout celý
kostel včetně zvonice. Dále následovala
komentovaná prohlídka, kde nás pan
farář seznámil s historií našeho kostela
a sochy Madony s dítětem. Celý tento
příjemný večer byl zakončen koncertem
varhanní hudby v podání slečny
Vechetové, která se uvolila napsat pár
řádků. Během celého tohoto programu
byly pro děti i dospělé připraveny
hádanky a kvíz, drobné občerstvení,
které připravili místní občané a malá
ochutnávka mešního vína.
Něco o historii z letáku, který připravil
pan farář pro náš kostel:
Obec Horní Bojanovice koupili kvůli
vínu roku 1510 Pernštejnové. Snad
díky jim byla pro kostel v roce 1520
pořízena socha Madony s dítětem. Byl
prý zasvěcený P. Marii až po opravě
roku 1658, kdy se slavilo 1400 let výročí
mučednictví, byl zasvěcen sv. Vavřinci.
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Skromný
gotický
chrám
byl v roce 1792 rozšířený v
barokním stylu, místo dřevěné
zvonice byla zbudována zděná
věž a zřízený vstup v západním
průčelí,
byly
postaveny
varhany, zhotovena kazatelna a
přistavěna zákristie.
Nejkvalitnější
řezbářskou
prací
na
jihovýchodní
Moravě je hornobojanovická
Madona. Podle sochy z roku
1400 vytvořil v roce Vít Stoss
rytinu, která posloužila za vzor
vídeňskému řezbáři pro naši
sochu.
Velký
rozvoj
nastal
(paradoxně
po
zrušeni
velehradského kláštera v roce
1784 v rámci josefínských
reforem) s příchodem mladého
faráře Vendelína Kleinbauera.
Díky jeho zápalu se začal kostel
opravovat, zvětšovat, zkrášlovat
a vybavovat. Ovšem v průběhu
staletí k tomu docházelo ještě
mnohokrát…..
www.hornibojanovice.cz
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Jmenuji se Helena Vechetová a je mi
17 let. Po prázdninách nastupuji do
sedmého ročníku osmiletého gymnázia
v Hustopečích.
Narodila jsem se jako nejmladší z
osmi dětí v Brně a v roce 2011 jsme se
přestěhovali do Horních Bojanovic.
Celá rodina je hudebně založená.
Maminka vystudovala obor varhany

na JAMU a učí na ZUŠ, tatínka naučil
na varhany hrát jeho otec a on celý
život hrává v kostele při mších svatých.
Všichni moji sourozenci se učili hrát na
nějaký hudební nástroj, a tak i já jsem se
v pěti letech začala učit na klavír a od 13
let studuji hru na varhany.
Letos se u nás v kostele konala první
noc kostelů a já měla tu čest předvést
několik skladeb:

Fantasie e moll - Jan Křtitel Kuchař
Festival - Benton Price
Preludium in g moll - J.S.Bach
Preludium - J. Krieger
Preludium in C dur - J.S.Bach
Yes, I know my savior lives - Lani Smith
Varhany u nás mají jen jeden manuál
a kratší pedál, ale přesto se dá vybrat
repertoár a předvést jeho zvuk.

Při letošní Noci kostelů jsme oslavili
mimořádné jubileum 500 let vzácné
dřevěné sochy Panny Marie s dítětem
Ježíšem. Po dlouhé době vystavování v
Moravském zemském muzeu se vrátila
do našeho kostela. Datovaná je do
roku 1520, ale její původ je ještě starší:
vídeňský sochař ji tvořil podle kresby
Víta Stosse z roku 1500, který zvěčnil
sochu z roku 1400. Tato nejkrásnější
socha z jihovýchodní Moravy zdobí
právě náš kostel.
K významnému výročí jsme připravili
historické materiály v kostele, na
vývěsce u hřbitova, a také bych se s vámi
chtěl podělit o další zajímavosti z farní
kroniky.
Před 150 lety se zaznamenává:
Při
příchodu
tehdejšího
administrátora, nápotomního faráře,
Františka
Serafínského
Satory,
nalezen byl stav příbytku faráře a
zahrady v politováníhodném stavu,

tak že mimojdoucí cizinci tázali se
s Jeremiášem: “Co je to… dům této
farnosti? Před valem zkáza a zdi rovněž
v rozvalinách.”
Byla to krásná podívaná: mříže před
oknami rozlámany - zdi, jichž náramá
síla byla, rozbourány - před oknem,
kdež hospodyň bydlí, ohrady, žeby ani
prušáci nebyli je dobyli - dávnověkký
záchod stojící v půli domu od strany
kostelní - pak asi na půl sáhu hluboká
a pečlivě zatarasená propast - dodávaly
hrůzo-romantický pohled cestovateli.
Stromoví v zahradě beze všeho ladu
a pořádku seskupené, jaké kdo chtěl,
nalezl.

třídě pan nadučitel Vratislav Dvořák,
učitelkou industriální paní Anna
Horáková z Brna. Spolky: veteránský
a hasičský, a činnost spolkovou konali:
Tělocvičná jednota Orla čs., jež měla
veřejné cvičení v létě, a organisace
čs. Strany lidové, tělocvičná jednota
Sokol, která konala 26/9/1920 zde na
rovince u sklepů statkářských veřejné
cvičení sokolů a sokolek hustopečských
(as 9 děvčat + 15 chlapců) a zdejších.
Řečnil o jednotách sokolských a jich
významu pan JUDr. Vavroušek, nový
advokát z Hustopeče a pan Žalud,
učitel české školy (3 tř.) tamtéž. Účast
obecenstva jim přejícího byl značná
a večer zápis členů zakládané jednoty
Sokolské v hostinci pana Bartoloměje
Vejvařického. Zúčastnil se též pan
nadučitel pokrokářský V. Dvořák a pan
starosta zdejší Karel Prokeš.

Před 100 lety se píše:
Počátkem školního roku 1920/21
vyučováno žactvo zdejší (202 žáci)
ve 3 třídách, v I. třídě pan učitel Josef
Zezulák, ve II. třídě nový poudučitel
Ludvík Sadílek z Němčiček, ve III.

kněz Marek Slatinský

Dětství v Horních Bojanovicích
Horní Bojanovice
40. léta 20. století
Začínají 20. léta 21. století. V pokoji
svítí velká plochá obrazovka, v kapse
se chvěje a svítí mobilní telefon, rádio
líčí hrůzy, které se dějí na zeměkouli,
meteorologové předpovídají počasí,
slyším, jak hlas informuje o srážkách
aut a vlaků, o letadlech, která měla
kolizi, o tom, jak se válčí tu a tam, jak
teroristé připravili výbušniny, jak tanker
s naftou uvízl na mělčině, jak kosmická
loď odstartovala, jak se chystá cesta lidí
k Marsu, jak se šíří zlý vir, jak se chránit,
co se může, co se nesmí…Informace za
informací. A ty znepokojují, zahlcují
mysl.
Já se vracím ale do své rodné vesnice
o osmdesát ba i více let zpátky, do 40. let
www.hornibojanovice.cz

20. století, a přemítám, jak tu dobu, ten
čas, ten život na jihomoravské vsi Horní
Bojanovice pojmenovat. To slovo jsem
našel. Je to „bezčasí“.
Ano, čas tu byl, ale mě se netýkal.
Vůbec mně nenapadlo myslet na to, co
je, co bylo, co bude. Byl jsem malé děcko,
které tu bylo a dívalo se kolem sebe. Ten
klouček od prvopočátku byl tvorečkem
zvídavým, tichým, mlčenlivým. Jen se
rozhlížel. Absolutně netušil, co z něj
bude, co mu osud přichystá.
V tom čase, kdy bloumal po malém
dvorku, kdy se drápal po hliněných
schůdcích do humna, kdy lezl na střechu
chlívku, aby se rozhlédl na svou dědinu,
na své „hnízdo“, kde začínal žít. Ve
chvílích, kdy sedával na schodku u dveří
a viděl dění v tom malém světě, tehdy
se jen díval. Ten malý kluk nevěděl,
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netušil, že život jsou události a změny,
netušil, zda přežije válku, nemohl vědět,
že svět se promění tak rychle, že doba
„bezčasí“ se změní v nervózní čas,
často až v horor. Ač tak malý, viděl a
věděl, že se sousedi jmenují Poláškovi,
vedle pak Machačovi, směrem do
kopečku pak Michnovi, Kadlecovi, pod
hliněným břehem Balšínkovi, a tam
výše Dočkalovi, Birknerovi, Prokešovi a
tak dále a tak dále.
Ten kluk se snažil pozorovat, co
ti lidé dělají, čím se zabývají. Kolem
sebe pozoroval, že jsou to zemědělci,
rolníci, sedláci. Ale hned vedle byl
strýc Michna cestářem, pan Dočkal
bednářem a stolařem, pan Birkner
ševcem, přes úzkou cestu za plotem byl
pan Janáček hospodským. A také věděl,
že jeho maminka je šikovná a tatínek je
zedníkem.
Tatínek Antonín a jeho maminka,
moje babička Františka a moje
maminka Františka, já a moje maličká
dvouletá sestřička Jarmilka tu žijeme
v tom malém domečku, v uličce zvané
Pekanda. Cesta výše přechází v polní
cestu, která se hluboce zařezává do
kopce a říkáme jí „Vejvoz“. Tudy vyjíždí
vozy do polí směrem ke Kurdějovu a k
Hustopečím. Vejvoz končí Balšínkovým
kamenným křížem.
To všechno jsem už ve čtyřech letech
poznal, protože mě tu a tam maminka
brala s sebou, aby nasekala trávu
králíkům, trávu plnou jetele a já seděl
a díval se. A v té roklině vejvozu, jely
povozy s kravami, s koňmi a já stále
nechápu, jak by tomu bylo, kdyby se
náhodou dva povozy střetly. Uhnout
nebylo kam.
Ale dnes sedím na schodku dveří
a dům má číslo 116. Tomu místu
neřekneme jinak než „Žebráčka“.
Je léto, schodek příjemně chladí. Je
gletovaný, vyhlazený jako achát, leskne
se, je šedomodrý. Tatínek zedník si dal
záležet. Zato chodník kolem domu je
jen z obyčejných pálených cihel, ostatně
cihly z Pavlovické cihelny posloužily
všude. I u nás na dvorku. Zato dveře,
ty jsou starodávné, dřevěné, zdobené
vlysy a ornamenty. O ty je pečováno.
Jsou často natírány sádlem nebo olejem.
Dveře to jsou vstup do „tvrze“. Jsou
okovány a klíč je velký a bytelný. Takové
dveře musely vydržet celé století. Mráz,
vítr, déšť, letní žár jim neublížily.
A Žebráčka? To byl v té době zcela

4

případný název. Žebráci chodily od
dveří ke dveřím, objevovali se různí
podomní prodavači, možná i šejdíři, ale
také sklenáři, dráteníci, tuláci a cikáni.
Každý hledal obživu.
V dnešní dopoledne je slunečno.
Paprsky jako zlaté šípy pronikají ke mně
skrze obrovské akáty, které rostou za
dřevěným plotem. Dívám se, že jedno
prkno je zaříznuté rovně, druhé má
špici. A tak se to střídá po celou délku
hospodského dvora. Ploty jsou v dědině
většinou z tyček, ale my máme v humně
ještě kus plotu z proutí. To se zarazí pár
kůlů a proutí vrbové, habrové, lískové se
proplétá…
Život na dědině je jednoduchý.
Necítím nikde nervozitu. Lidé jsou
zamyšlení, pohroužení do sebe. Slyším
kroky. Z poza rohu z uličky vychází
Lojzka. Sousedka Aloisie Michnová.
Kolik má roků? Je starší než moje
maminka. Co dělá? Nevím. Má na hlavě
šátek s květovaným vzorem, tmavý
šátek. Je bosá. Jako ostatně i já a i většina
lidí. Nic to nestojí a je to jednoduché.
Nohy ztvrdnou jako podešev, kluci mají
často skopnutý palec. To se však brzy
zahojí. Tetička se zastaví, podívá se
ke mně, nic neříká. Já také ne. Tetička
je oblečená více méně tak zvaně po
pansku. Je to praktičtější než řada
sukní, které překážejí. Usedá naproti k
dřevěnému plotu hospody, na betonový
obrubník, tomu plotu říkáme „pargan“.
Nepřítomně hledí ke mně a do dědiny.
Její rty se pohybují, jako by něco žvýkala,
je zamyšlená, její muž cestář už odešel s
rýčem a motykou za sýpku opravovat
silnici směrem k Hustopečím. Voda tam
občas spláchne půdu do rygólů a strýc
Michna čistí, ryje, kope. Celý boží rok
má co dělat. Silnice jsou písčité, okraje
zarůstají trávou, je tam celý den v dešti,

na slunci, ve větru, v mrazu. Je osmahlý
jako černoch. Kůži má vrásčitou,
hnědou, vlasy mu už bělají. Je to jeho
úděl. Čekají ho i hrozné chvíle, kdy ho
dvakrát blesk přibije k ořechu. Odvezou
ho polomrtvého na žebřiňáku. Přežije.
Cestou z Pekandy přichází paní
Kadlecová, je to tetička v selských
sukních. Na rameni nese váhy, dřevěná
vahadla na jejichž koncích visí na
řetízcích dvě putýnky. Jde ke Stujánku
pro vodu. I já to tam dobře znám.
Potok, dřevěný mostek a studna, což
byla dřevěná budka s kolem od vozu. Na
dřevěnou hřídel se namotává řetěz. Na
konci je okovaná nádoba. Ta se spouští
do hloubky asi 10 metrů, žuchne to,
když dopadne na hladinu. Musí se chvíli
čekat, než se naplní. Pak už tetička otáčí
kolem šprušli za šprušlí, občas voda
zašplouchne, ale lidé to zkrátka už
umí. Když se okov objeví, tetička zajistí
kolo ocelovým hákem a těžký kbelík
musí vytáhnout a přelít vodu do svých
putýnek, nebo kyblíků. Pozoruji tetičku,
jak jde, nese ty dvě nádoby a voda ani
nevyšplíchne…
A tu už jede na Pekandu povoz tažený
kravkami. Jsou to stračeny hnědobílé,
běžné plemeno. Strýc si pohodlně sedí
na dřevěné sedačce, na šedé dece a
rozšafně tu a tam práskne bičem. „Tak
pojď, malá“, prohodí. Jede pomalu,
pomaloučku. Není kam spěchat.
Jede asi pro futro. Dramatičtější je
pozorovat, když jedou povozy shora, z
Pekandy. To musí strýc seskočit dolů z
kozlíku a šlajfovat. To se kola zablokují
dřevěnými brzdovými špalíky a zadní
kola se netočí, smýkají se. Skřípe to,
hvízdá, je to dramatické a já to obdivuji.
Vidím, jak se ke mně z Pekandy loudá
kluk. Je to asi už školák. Zastaví se u
mě. Je také bosý, jen tak v trenýrkách a
tričku. Něco žmoulá v ruce. Zadívá se
na mě. Hledíme jeden na druhého. Pak
se kluk rozhodne. Otevře dlaň a začne
tu věc „namotávat“, začne otáčet jakousi
pákou. Je to špulka od nití, která je
nožem upravena do zářezů. Je to jakési
vozidlo podobné tanku. Kluk postaví
hračku na mou deku. A ono to leze.
Kluk dá ruku na deku a ten tank mu
šplhá přes prsty. Nevím, co je to tank,
ale ta hračka se mi líbí. Oči mi zajiskří.
„Na, tumáš! Je tvoje!“ Vezmu si tank.
Odměnou je jen úsměv, mám si s čím
hrát.
Antonín Vojtek 2020

www.hornibojanovice.cz
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020
Hlavní jarní úklidový den:
4. dubna 2020
Hlavní podzimní úklidový den:
19. září 2020
Ukliďme svět, ukliďme Česko je
dobrovolnická úklidová akce, která
probíhá na území celé České republiky
(a dokonce na pár místech mimo ni).
Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek.
Tolik ve zkratce na úvod ze základních
informací, které se dají najít na www.
uklidmecesko.cz
Abych pravdu řekl celá akce se zrodila
jednoho ponurého zimního večera v
místním pohostinství, kde někdo ze
členů Sokola navrhl, že by bylo vhodné
uklidit zkratku na Pavlovice. Jak jsem
již předeslal, celé to začalo v zimě, kdy
je listí opadané, tráva nízká a letos
nepořádek neuklidila bílá sněhová
nadílka, takže si nešlo nevšimnout
nepořádku kolem této komunikace.
Slovo dalo slovo a postupně jsme začali
podnikat potřebné kroky, aby nezůstalo
jenom u „hospodských řečí“.
Jako den „D“ byl zvolen 4. duben
2020, kdy mělo souběžně proběhnout
mnoho úklidů v rámci akce „Ukliďme
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Česko“. Bohužel v rámci opatření
boje s Covid-19 nebylo možné akci
uskutečnit, proto byl zvolen náhradní
termín 8.května 2020. Naštěstí opatření
již v tento den nebyla tak striktní, takže
úklid mohl proběhnout.
Přestože jsme měli indicie od členů
Sokola, Barvínku a hasičů, že akci
podpoří, tak se nás v to sváteční páteční
ráno sešlo zhruba 50 občanů nejen naší
obce, kterým není lhostejná čistota okolí
obce, kde žijí. Myslím, že většinu z nás
tak hojná účast překvapila. Díky tomu
jsme si mohli dovolit takto početnou
skupinu rozdělit a každá z těchto
skupin dostala za úkol uklidit svou část
katastru obce. Takže se nám v jeden den
podařilo vyčistit většinu nepořádkem
postižených
míst
kolem
obce.
Nejpočetnější skupina vyrazila přes
rybník do již výše zmíněného „Žlebu“,
kde byla situace asi nejhorší. Jelikož se
jednalo o úklid kolem vozovky, byla
vyřízena uzavírka této komunikace.
Přestože byly v křižovatkách rozmístěny
zákazy odbočení a vjezdu a byla řádně
vyznačena objížďka, je až neuvěřitelné
kolik aut se snažilo těmito zákazy
projet. Doufám, že se aspoň pořádně
zastyděli, když byli přistiženi a museli
své auto obrátit, čímž místo aby si
cestu zkrátili, tak si ji naopak ještě
prodloužili. Doufám, že si tuto lekci

dobře zapamatují, protože příště by je
to mohlo stát mnohem víc než pouhé
napomenutí.
Ten den se nasbíralo šest traktorových
vleček všemožného odpadu, který byl
roztřízen do příslušných kontejnerů na
sběrném dvoře.
Děkujeme moc všem, kdo se úklidu
zúčastnil, neváhal obětovat svůj volný
čas, případně své prostředky, jako
třeba rukavice, nářadí, traktor… a
věděl, že jedinou odměnou mu bude
hezký výhled po krajině nerušený
všudypřítomnými odpadky.
Zvláštní poděkování patří také těm,
co uklízí individuálně. Již se mi stalo, že
někdo z občanů zavolal, že ví o místě,
které by bylo vhodné vyčistit a že místo
vyčistí. V takovém případě je určitě
možné po domluvě otevřít sběrný dvůr
nebo nechat někde u cesty na hromádce
a zaměstnanci obce v nejbližší pracovní
den odpad uklidí. V tomto případě
občan nechal odpad na vozíku před
domem, kde byl následně pracovníky
obce přeložen na traktorovou vlečku a
uložen na sběrném dvoře.
Díky všem komu není lhostejné
prostředí, ve kterém žijí a vyrůstají
jejich děti. Hlavně na ně bychom
měli myslet, v jakém stavu jim životní
prostředí zanecháme.

5

srpen

Mužský sbor Vavřinec, z. s.

Po dlouhé nucené pauze jsme radostně
opět v měsíci květnu obnovili zkoušky
sboru. Naše autorská dvojice Jaroslav
Novák a Miroslav Šubík nelenili ani
v době koronavirové a složili několik
nových krásných písní.
První zkouška sboru se uskutečnila
v muzeu obce Dolní Bojanovice.
Vystoupení mělo úspěch a také jsme
navázali nové profesní vztahy, které
budou ku prospěchu kulturní činnosti

v obci.
Po nazkoušení nových písní jsme
vyjeli na další pozvání do Kurdějova,
kde se v odpoledních hodinách dne
27. 6 .2020 konala soukromá akce u
příležitosti otevření vinotéky Žabinec.
Tentýž den v podvečer nás čekalo ještě
jedno vystoupení, a to v nedalekých
Boleradicích na Jánském koště,
konaném v rámci hodovní zábavy.
Obě tato vystoupení byla obecenstvem

hodnocena velmi kladně.
V tomto období nás, bohužel, čekalo
i jedno smutné vystoupení na pohřbu
našeho člena sboru pana Miroslava
Kilingera z Brna (rodáka z Boleradic).
Na pohřbu jsme zazpívali několik jeho
oblíbených písní.
Největší naší akcí v průběhu roku je
uspořádání vystoupení na domácí půdě
„Eště byly 4 týdně do hodů“, které letos
proběhlo 11. 7. 2020. Vystoupili Mužáci
z Němčiček, Mužáci z Kobylí a Mužáci
z Dolních Dunajovic. V rámci této
akce mezi jednotlivými vystoupeními
proběhl křest knihy Antonína Vojtka
„Hode bele, hode bodó“.
Jako jedni z pozvaných hostů
vystoupili též lidoví umělci Jenda
Grmolec s Jitkou Konečnou Balátovou.
Už nyní se na Vás těšíme a tímto Vás i
srdečně zveme na naše další vystoupení,
které se uskuteční dne 5. 9. 2020 v rámci
Hornobojanovského vinobraní, které
pořádá místní organizace zahrádkářů a
též dne 17. 10. 2020 na tradičním setkání
harmonikářů v kulturním domě.
Na závěr bychom rádi poděkovali za
podporu všem, kteří jakkoli přispěli k
chodu sboru. Těšíme se na další setkání
s Vámi.
Zdeněk Prokeš – předseda spolku

Mateřská škola
Letošní rok 2020 jsme pro větší
prosincovou nemocnost v naší školičce
zahajovali zimní besídkou, kterou si
užily děti a doufáme i rodiče. Potom
nejen nás překvapila krize zvaná
koronavirová a naše škola byla v
polovině března uzavřena. Myslím, že
když nastala možnost školku v květnu
opět otevřít, měly radost nejen děti.
Příjemné bylo, že děti i pedagogové
nemuseli nosit uvnitř areálu MŠ roušky.
Neumím si totiž představit, jak by v praxi
činnosti včetně jídla apod. probíhaly. A
je třeba VIDĚT, jak se pedagog usmívá
apod.
Dětí nechodil plný počet a tak oslava 1.
června proběhla se dvanácti ratolestmi.
Soutěže v jízdě na koloběžce slalomem,
házení míče na cíl, přenášení míčku

6

na lžíci, skákání v pytlích, prolézání
strachového pytle, hledání pokladu
apod. si všichni suprově užili, i proto, že
počasí nám přálo.
Děj v MŠ se odehrával většinou na
krásné rozlehlé školní zahradě, kde
si děti postavily stan, před něj daly
deku a hrály si na dovolenou. K tomu
ve vedrech, která byla ojediněle, bylo

zapnuté mlhoviště pro osvěžení.
Na rozloučení s předškoláky 25.
7., byly pozvány i děti neškoláci. Po
pasování školáků panem starostou děti
řekly svoji básničku, šitou na míru,
složily přísahu a zazpívaly závěrečnou
píseň. Ve volné zábavě si potom mohli
všichni opéct na ohni špekáčky, nechat
si namalovat nějakou zajímavou

Slavnostní rozloučení s předškoláky

Nocování předškoláků v MŠ
www.hornibojanovice.cz

srpen
kresbu na obličej, nebo se proskákat na
skákacím hradu, který nám instaloval
pan starosta. Po skončení slavnosti
zůstali ve školce jen předškoláci, kde je
čekala stezka odvahy a nocování v MŠ.
Všichni se probudili do pátečního rána
svěží a veselí, plni zážitků. Při provozu
do 17. 8. se snažíme vybavit děti něco
málo ekologickými a bezpečnostními
znalostí, např. Zacházení s odpadem,
šetření vodou, bezpečnost na dovolené
apod. K tomu nám slouží kniha Filipova
dobrodružství o naší planetě zvané
Modrá babička. Děkujeme rodičům i

dětem za vstřícnost,
krásné rozloučení s
námi pracovnícemi
MŠ a těšíme se zase v
září nashledanou ve
zdraví už bez nějakých
pandemických
hrozeb.
Za MŠ napsala A.
Nezvalová Souchopová,
foto dodala Petra Sácká

Prázdninový servis zahradních vozidel

Hasiči
Sbor dobrovolných
hasičů
I přes dnešní stále nelehkou dobu
má, jak sbor, tak i jednotka za sebou
několik akcí a výjezdů. První akcí, po
ukončení nouzových opatření, které se
zúčastnilo kromě ostatních místních
občanů i 7 členů našeho sboru, byla
akce Ukliďme Bojanovice, která byla
pořádána Obecním úřadem. V červnu
proběhla další akce, kterou pořádal náš
sbor a to již tradiční sběr železa po obci,
kterého se zúčastnilo 12 našich členů.
Opět se ukázalo, že i přes každoroční
sběr se vždy najde mezi občany dost
nepotřebného železa, hlavně mezi
staršími občany, kterým jsme rádi těžké
kusy sami odnesli z objektu na vlečku
a zbavili je tak věcí, kterých by se jen
těžko sami zbavovali. Touto cestou by
jsme rádi poděkovali všem občanům
kteří přispěli. Moc si toho vážíme.
A co nás letos ještě čeká? 31. července
se na místním sportovním areálu
uskuteční 3. ročník Hasičského turnaje
v nohejbale “trojic”. Dále pak, pokud
to situace dovolí, proběhne Ukončení
prázdnin pro děti.

nepovoleného požáru pneumatik. Další
výjezd na sebe nenechal dlouho čekat
a tak 11. 5. vyjela jednotka na požár
sklepa v Hustopečích. Naštěstí šlo o
planý poplach a jednotka byla při cestě
na zásah odvolána zpět na základnu.
Zatím poslední výjezd se uskutečnil 5.
7. kdy nás ve 2 hodiny ráno probudila
siréna na požár odpadu ve firmě Hantály
ve Velkých Pavlovicích. Jednotka vyjela
v počtu 1+4 a po příjezdu na místo
události byla velitelem zásahu určena
k vystřídání již zasahujících kolegů na
proudu, kterým se proléval hořící odpad.
Kolem 5 hodiny se jednotka vrátila zpět
na základnu. Bohužel přísná opatření

během nouzového stavu se nevyhnula
ani dobrovolným jednotkám, proto
nám zamezila prakticky veškerá školení
a praci, kterou normálně provádíme,
byla ztížena. Například jsme museli
vyjíždět v nejmenším početním stavu,
vždy jsme museli vyjíždět v rouškách
nebo se musel omezit styk příslušníků
HZS z JSDH při výjezdech atd.
Závěrem bychom chtěli popřát všem
občanům pěkné prožití letních měsíců,
i když jsou třeba trošku odlišné od těch
v minulých letech.
Jakub Machač

JSDH
Od posledního vydání zpravodaje
musela jednotka vyjíždět ke 3 událostem.
První výjezd se uskutečnil 22. 4., kdy
nás Krajské operační středisko vyslalo
na požár odpadu za JZD v Horních
Bojanovicích. Po příjezdu jednotky
v počtu 1+4 bylo zjištěno, že je již na
místě vyšetřovatel požáru z Břeclavi,
který si jednotku povolal na uhašení
www.hornibojanovice.cz
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Sokol Horní Bojanovice
Tak se nám přehoupl rok do druhé
půle. S Covidem jsme si tak nějak
poradili, ale finanční ztrátou, která
nám vznikla se zákazem ubytovnu
provozovat nám nastal velký problém.
Veškeré údržbové práce jsme museli
dělat po brigádách a svépomocí, aby se
udělalo co nejvíce práce s minimálními
náklady. Začali jsme ihned jak to
šlo, chystat hřiště na další sezónu,
připravovat okolí ubytovny a ubytovnu
samotnou. Podařilo se nám dokončit
natírání ocelových zábran za brankami a
branek samotných, k čemuž nám velmi
pomohl vysokozdvižný vozík zapůjčený
úplně zdarma firmou STAVOČ. V
závěru jsme však zjistili, že vrchní brána
vykazuje nedostatky, tudíž musí být
nátěr ještě opraven. Také se nám zdařilo
pověsit sítě, pomocí firmy ZÁVLAHY
MACHAČ opravit uložení ostřikovačů
ve hřišti a opětovně deratizovat
hlodavce, kteří nám znehodnocují
hrací plochu. Mezitím také stihli
odehrát pár přátelských utkání naši
nejmenší svěřenci. Ti budou hrávat
zatím jen bez přihlášení do soutěže
různá přátelská utkání, ale podařilo se
nám přihlásit mladší žáky, kteří budou

v následující sezóně hrávat a trénovat
pod vedením trenérského týmu Josefa
Hoštického. V době koronavirové,
kdy jsme nemohli ubytovávat lidi na
ubytovně, se nám podařilo i pár úprav
v prostorách ubytovny. Upravili jsme
zahrádky kolem budovy, kde jsme
vysázeli keříky a různé kytky a nasypali
kamení pro bezúdržbový chod. Za
ubytovnou se nám podařilo usadit
obrubníky a vyplnit prostor drobným
kulatým štěrkem na odvedení vlhkosti
od budovy. V hlavní kuchyni jsme za
pomoci p. Jaroslava Huka vyměnili
vodoinstalaci, která byla původní a již
nevyhovující a často poruchová. 8.5.
2020, kdy ještě běžela některá opatření
spojená s koronavirem, jsme se s hrdostí
zúčastnili úklidu okolí obce Horní
Bojanovice v rámci celorepublikové
výzvy ,, Ukliďme svět, ukliďme Česko “.
Akce se vydařila, zúčastnila se jí pěkná
parta lidí. Kdekdo by nevěřil, co všechno
lidi vyhazují a hlavně kam. Našli jsme
dost klasického odpadu z domácností,
ale i některé zajímavosti jako nářadí pro
domácí kutily, ostatky zvířat, zkažené
zavařeniny a třeba i hospodský výrobník
pivní pěny (Breda). Na závěr dne jsme

si na hřišti opekli na ohništi špekáčky
jako odměnu za odvedenou práci.
V minulém článku jsme se zmínili o
akci k výročí založení 80 let Sokola, která
se měla uskutečnit 25.7. 2020. Jelikož se
opatření s Covidem začala uvolňovat
v době, kdy už mělo být spoustu věcí
spojených s akcí zařízeno a některá
fakta ohledně opatření od vlády nebyla
ještě známa, došlo bohužel k tomu
nejhoršímu. Museli jsme jako výbor
zasednout a odhlasovat zda se narychlo
pustit do zařizování věcí spojených s
akcí nebo celou akci přesunout na další
rok a tím získat čas na klidnou přípravu.
Většina členů výboru (včetně předsedy)
rozhodla svým hlasem o zrušení akce a
jejím přesunutí na příští rok. Tímto se
omlouváme všem, kteří se na akci těšili.
Věřte, že to nebylo snadné rozhodování
a proto doufáme, že si oslavu příští rok
o to víc společně užijeme.
A na závěr bych chtěl opět poděkovat
všem, kteří se účastní všech brigád, akcí,
podporují nás fanděním při zápasech
a jakkoli pomáhají při činnostech
Sokola. Velice si vážíme času, který nám
věnujete v téhle uspěchané době.
Kamil Vlach, jednatel Sokola

Ml. přípravka
V měsíci květnu jsme začali 2x
týdně trénovat s dětmi ve věku 5 - 8
let. Průměrně nám chodilo 12 dětí. 28.
června sehráli první zápas proti Kobylí,
na který přišlo hodně fanoušků. Děti
byli zapálené a moc se jim to líbilo.
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli je
přihlásit do soutěže, která se hraje
turnajovým způsobem.
13 let) a někteří měli zájem hrát stále
fotbal naše družstvo je složeno z hráčů
Horních Bojanovic, Němčiček a Šakvic.
Dále jsme se domluvili na spolupráci

s Hustopečemi, v podobě střídavých
startů. S tréninky jsme začali v květnu a
v červnu jsme sehráli přípravné zápasy
s Kobylím, Krumvířem a Březovou u
Slušovic.
Dne 5. 7. bylo uspořádáno pro hráče
a jejich rodiče stanování na hřišti
s grilováním a stezkou odvahy. Po
probdělé noci :) na nás čekala snídaně
v podobě vánočky s kakaem. Tato akce
se nám velice povedla, kdy nám přálo
počasí a líbilo se to nejen dětem, ale i
rodičům.
Josef Hoštický - trenér

Ml. žáci
Do podzimní soutěže jsme přihlásili i
ml. žáky. Jelikož v okolních vesnicích byl
zrušen fotbal této věkové skupiny (11 -
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Zahrádkáři Horní Bojanovice
Normálně bychom na začátku tohoto
článku rekapitulovali košt vína. Bohužel,
jak jsem již psal v minulém článku, tuto
akci jsme nemohli pořádat z důvodu
vyhlášených opatření kvůli šíření
nákazy Covid-19. Doufali jsme, že se
omezení brzy rozvolní, aby bylo možné
košt pořádat v nějakém náhradním
termínu, což se nestalo, takže od tohoto
přání jsme již upustili. V následujících
měsících by akce kolidovala s jinými
tradičními akcemi a v srpnu už bude
nejvyšší čas začít s přípravami na
Hornobojanovské vinobraní. Navíc
někteří členové spolku obdělávají větší
plochy vinic a v tyto měsíce je třeba jim
věnovat maximální péči. Což doufám,
že zhodnotíme na tradičním koštu vína
na jaře příštího roku. Alespoň se máme
na co těšit.
První a zatím jedinou akcí z
odsouhlasených na výroční schůzi,
která se podařila v tomto roce
zrealizovat, byla návštěva Salonu vín ve
Valticích. Zde je umístěno zhruba 100
nejlepších vzorků vína z celé ČR. Loni
zde měla zástupce i naše obec, letos ne.
Třeba příště budeme moci zase zvolat
„Jéé, víno od nás“. Po překoštování
většiny vystavovaných vzorků přišel
čas na dobré jídlo. Tentokrát los padl
na soukromý pivovar s restaurací
Feldsberg, který má dostatečnou
kapacitu, takže jsme letos jedli všichni
pohromadě. Většina strávníků zvolila
pečená žebírka nebo koleno a místní
pivo Feldsberg. Po výborné večeři, kdy
jsme měli ještě více než hodinu volného
času, jsme se rozhodli vrátit na zámecké
náměstí, kde právě vystupovala
cimbálová muzika. Tam jsme si na závěr
naší návštěvy Valtic zazpívali, někteří
dokonce i tancovali a jeden z členů
spolku dokonce i „verboval“. Zájezdu se
zúčastnili téměř všichni členové spolku
většinou i s partnery a několik občanů
naší obce. Akce byla naplánovaná dost
narychlo, takže nebylo moc času na
prezentaci a v autobuse zbývalo ještě
dost volných míst. Vzhledem k tomu, že
se vzorky mění, tak je pravděpodobné,
že se akce bude příští nebo přespříští rok
opakovat. Pokud by někdo měl zájem
se zájezdu účastnit, informace získá u
předsedy spolku J. Štolla, případně u
kohokoliv z členů spolku. Je pravda, že
vstupenka není nejlevnější, ale účastníci
www.hornibojanovice.cz

nemusí řešit dopravu, teda kromě
odjezdů autobusu a platba dopravy jde
na vrub spolku. Což cenu vstupenky
dosti zlevní.
Jak jsem v úvodu článku zmínil, už v
tuto dobu začínají přípravy na tradiční
akci Hornobojanovské vinobraní.
Pokud nezasáhne opět nějaká vyšší
moc, tato akce proběhne 5.9.2020.
Můžete se těšit na vystoupení Dechové
hudby Hornobojani, Mužského sboru
Vavřinec, country taneční skupiny,
cimbálové muziky Klaret z Mikulova a
na závěr večer zahraje kapela Akcent.
Pro děti bude opět připraven skákací
hrad a pohádka. Pro všechny místní
pěstitele bude opět vyhlášena soutěž
Hornobojanovský výpěstek. Letos
počasí pěstitelům docela přeje, takže
určitě bude, čím se pochlubit. Sběr
výpěstků bude včas upřesněn místním
rozhlasem, na stránkách obce a
Facebooku.
Na závěr nezbývá než doufat, že se
zdravotní situace u nás bude vyvíjet
jenom k lepšímu, že se náš život
postupně vrátí do starých kolejí a
budeme se opět setkávat na tradičních
společenských akcích.
Ladislav Kachyňa, Jaroslav Štoll

9

srpen

10

www.hornibojanovice.cz

srpen

Dodržování doporučení nebo případných omezení stanovených
Ministerstvem zdravotnictví či Krajskou hygienickou stanicí
Kdo má zvýšenou teplotu nebo jiné příznaky virového onemocnění či se necítí
zdravotně v pořádku, nechť v letošním roce hody nenavštěvuje
Každý v plném důsledku nese osobní odpovědnost
Před vstupem k pokladně si dezinfikovat ruce
Dbát zvýšené hygieny po celou dobu účasti na hodech
Používat jednorázové gastronomické příslušenství (skleničky, talíře apd.)
Kulturní akce dle aktuálního stavu koronavirových opatření Ministerstva
zdravotnictví do 1000 osob, je zrušena povinnost nosit roušky ve venkovních prostorách.
Organizátoři hromadných akcí, provozovatelé obchodů či restaurací nemusí povinně
zajišťovat dodržování rozestupů a vše bude ponecháno na bázi dobrovolnosti.
Dezinfekce zajištěna.
Žádáme o dodržování našich doporučení i dodržování aktuálních
opatření stanovených Ministerstvem zdravotnictví
Děkujeme za vzájemnou ohleduplnost

www.hornibojanovice.cz
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Svatovavřinecká hodová zábava
Zveme Vás na (ne)tradiční hody, tento rok spíše
ve větším rodinném kruhu, které pořádá Obec
Horní Bojanovice společně s chasou.
PÁTEK 7. 8. 2020
18:00 - Ruční stavění máje
20:00 - Večerní zábava
Hraje cimbálová
muzika Šatava
Vstupné 50,- Kč

SOBOTA 8. 8. 2020
17:00 - Odpolední
hodová zábava
Hraje Slovácká kapela
Romana Horňáčka
Vstupné 150,- Kč
Během konání akce budou dodžovány veškeré platné hygienické
podmínky. Obecní úřad žádá, aby občané zvážili možná rizika a přizpůsobili
své chování aktuální situaci. Koštovačky na sóla si prosím přineste vlastní
nebo dostanete plastovou. Rádi se potkáme s domáci krojovou chasou
pod májou. Kolotoče letos dorazí a budou jako tradičně v parku.
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