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Úvodní slovo starosty
Čas velmi rychle letí a už máme 

za sebou víc jak polovinu roku 2019 

a tím pádem i předhodové vydání 

Hornobojanovského zpravodaje, které 

se Vám právě dostává do rukou.

V letošním roce nás jaro potrápilo 

několika přívalovými srážkami, které 

sice nenapáchaly velké škody na 

majetku, ale opakovaně nám splavují 

bláto z kopců, které obklopují naši 

malebnou obec. Nejhorší situace 

zatím byla povětšinou na křižovatce u 

Obecního úřadu, kde dvakrát pomáhali 

při odstraňování nánosů hasiči a 

třikrát zaměstnanci obce. O problému 

v této části obce víme a připravujeme 

opatření, která by tomuto problému 

měla do budoucna zamezit. Bohužel ne 

vše jde tak rychle, jak bychom si přáli 

a proto prosíme občany bydlící v této 

části o trochu schovívavosti. Nebudu se 

vyjadřovat k tomu, čí to je a není vina, 

jak občas zaslechnu po obci, ale tato 

věc se řešila dost dlouhou dobu a určitě 

byla možnost ji řešit i jinak, ale k tomu 

bohužel nedošlo.

Takže já bych rád poděkoval všem, 

kdo se podílí na uklízení a zvelebování 

obce a nejsou to jenom zaměstnanci 

obce. Ale určitě velký dík patří Barvínku 

a lidem kolem tohoto spolku, kteří nám 

pomáhají udržet svah pod kostelem, 

předzahrádku MŠ a občas nějakou 

mez, když jdou s křoviňákem na pole, 

dále výše zmíněným hasičům za úklid 

kritických míst po dešti. Určitě taky 

rybářům a Sokolům, kteří si udržují 

jejich kousek pozemku, který jim 

poskytuje tolik radosti. Tito lidé to dělají 

bez nároku na jakoukoliv odměnu a o to 

větší dík jim patří. 

Dále bych rád poděkoval kolektivu 

žen a dívek, které opět připravili výtečné 

přesňáky na akci Krajem André. 

A na závěr nezbývá než přejít k tomu 

radostnému, co nás v nejbližších dnech 

čeká a to jsou hody. Je to svátek pro celou 

obec, kdy se opět sejdou celé rodiny, do 

obce se sjedou rodáci z celé republiky, 

aby společně s námi oslavili tradiční 

„Vavřinecké hody“.

Proto nezbývá než popřát stárkům a 

stárkám pěkné počasí a veselý průběh 

hodů a hodků a Vám všem popřát abyste 

se dobře pobavili pod hodovou májú. 

Tímto Vás taky srdečně zveme na 

ruční stavění máje, hody a hodky, které 

se budou konat 9. 8. - 17. 8. 2019.

Ladislav Kachyňa - starosta

Jak probíhaly hody
Jak probíhaly hody v našem regionu 

před 100-200 lety je zachyceno v 

románu "Slepá ze Slavic", který psal pod 

změněným jménem farář Josef Blažek. 

Při seznamování s místopisem mě velice 

zaujal, proto nabízím aspoň úryvek:

“Každé děcko nám poví, že nejpozději v 

neděli před hody (čili posvícením) musejí 

býti stárci zvoleni. Že se letos budou voliti 

o týden dříve, než vyprší nejposlednější 

termín, zavinily asi žně, které jsou letos 

už na krku. 

Volba stárků, ač od nepaměti a 

každoročně se opakující, jest událostí 

skoro tak význačnou, ne-li hned 

význačnější, než volba představenstva 

obce. Protože otázka, kdo bude starostou 

a radními, zajímala jenom voliče, a to 

ještě ne všechny. Kdežto otázka, kdo 

budou letos stárky, zajímala kdekoho, 

mužské, ženské, ať svobodné či ženaté, ať 

staré či děcka. A přirozeně. Hody jsou pro 

všechny, a o hodech vládnou stárci.

Za dnešní doby vládnou sice stárci 

také ještě, ale již jenom nad svobodnou 

chasou. Za dřívějších dob přejímali však 

na dobu hodů i vládu nad celou obcí. Pan 

starosta po zvolení a schválení stárků 

odevzdával ihned prvnímu stárkovi 

odznak své purkmistrovské moci, tak 

zvané “právo”, a s ním i celou svoji moc. 

“Právo”, které dosud stárci o hodech nosí 

jako odznak moci, jest jakýsi praporec, 

podobný koňskému ohonu, z dřevěných 

třásní, to jest z jemných hoblovaček na 

krátkém držadle. Drží se v pravé ruce 

jako tasený meč.

A byl to hezký zvyk. Mládež učila 

se vládnout, a to právě v horké době. 

Vidíme, hody jsou hody, při nich dovolí 

si mnohý v rozpařenosti mysli ledajaké 

vybočení z pořádku. Býval tedy stárek 

nejednou nucen zakročiti jménem a mocí 

práva.

Až dosud při společenském hovoru 

určují staří dobu minulých událostí 

ne dle tehdejších pudmistrů, nýbrž dle 

tehdejších stárků. Každou chvíli uslyšíme 

za hovoru: “šak se to stalo tenkrát, když 

byl prvním stárkem na příklad Vrbůj 

Vincek…” A posluchači hned doplňují “a 

druhým byl ten a ten, třetím ten a ten a 

čtvrtým ten a ten, a kelneroval ten a ten”.

V Slavicích bývali a dosud bývají 

voleni čtyři stárci, protože taky obecní 

představenstvo se skládá ze čtyř hlav: 

pudmistra a tří radních. Truňk mívá na 

starosti takzvaný kelner. Za kelnera bývá 

obyčejně volen vysloužilý voják.

Z tohoto už patrno, že býti stárkem 

bývalo vyznamenáním, převelikým 

vyznamenáním, neboť - abychom vše 

shrnuli v jedno - jméno stárkovo bylo 

předně zvěčněno, za druhé stárek byl 

vůdcem veškeré svobodné chasy, a to 

nejen na dobu hodů, nýbrž po celý rok. 

Jako takový chodil při kostelní ofěře v čele 

chasy, jako pán pudmistr v čele celé obce, 

vyjednával muziky na obecním a farním 

úřadě a jiné měl ještě důležité a vážné 

úlohy. Ze všech těchto úloh, úkonů a 

vyznamenání následuje dále, že stárkem 

nemohl se státi nějaký “pobouchanec”, 

nějaký “budižkničemu a dejpozornanic” 

anebo nějaký vyložený nepoctivec. 

Stárkovství bylo jakýmsi veřejným 

vyznamenáním osobních ctností.

A z tohoto zase dále následuje, že býti 

stárkem bylo touhou všech svobodných 

chlapců, kdož pak by se nepovažoval za 

hodna té cti a toho úřadu?! A dále, míti 

stárka, bylo přáním všech rodičů, majících 

dospělého syna, třebaže ta hodnost stála 

mnohý tvrdý a tvrdě ušetřený zlatník.

Na konec nesmíme zapomenout ještě 

na jeden důvod a řekněme hned na 

nejsilnější důvod, pro který se budil tak 

velký zájem o volbu stárků, a sice byla 

otázka, bude-li ten či onen z chlapců 

zvolen za stárka, kterou pak si asi vezme 

za stárku?

Jen si představme úřad stárky. Už její 

důstojnost nezadá si v ničem s důstojností 
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stárka. Například teď o hodech. O hodech 

až půjde chasa k máji, vyjde se z domu 

stárky, to je hned jeden důležitý moment, 

a jak se půjde! Napřed muzikanti s 

trumpetami hrdě k nebesům vztyčenými 

jako s dalekohledy hledajícími na jasné 

obloze nová souhvězdí, a hned za nimi 

jdou stárci se svými stárkami, jdou dva a 

dva vyšňoření, opentlení, stárky dokonce 

s věnci na hlavách jako na svatbě, ba 

jako nevěsty. Ano, jako nevěsty. Každý 

nově zvolený stárek požádá přirozeně 

za stárku jen svoji vyvolenou, a který 

vyvolené ještě nemá, ten si zvolí jen 

takovou, ku které ho srdce táhne, a svoji 

volbu skládá jí takřka vyznání lásky, a 

stárka přijetím jeho nabídky přijímá jeho 

vyznání a jeho srdce. 

K dosud řečenému o důstojnosti 

stárky: při církevních slavnostech, 

jako například při ofěře, předcházejí 

zase dívčí chase, a při zábavách bývají 

předtanečnicemi, které jsou zaváděny 

nejvzácnějším hostům. Jsou tedy vždy 

a všude stárky stavěny na svícen, na ně 

na první padá a upírá se oko ostatního 

světa. A to znamená tuze mnoho vůbec a 

pro ženské pokolení zvlášť.

Protož která matka by si nebyla přála, 

aby její dcera byla stárkou, pak by to 

byla opravdu krkavčí matka. A která 

dívčina by si nepřála, aby její vyvolený 

byl stárkem už kvůli tomu, aby mu ona 

dělala stárku, ta by nesměla míti kusa 

ženského citu.”

PaedDr. Marekský

SVATOVAVŘINECKÁ MŠE
V NEDĚLI 11. SRPNA V 7:30

Girasole, sdružení pro pomoc rozvoj z. s.

Girasole zajišťuje 

bezpečí v domácnosti 

pomocí SOS tlačítek
Dostali jste se někdy do situace, že 

jste zůstali sami a nemohli si pomoci 

vlastními silami nebo pomoc Vám 

nebyla na blízku? Možná jsme to 

právě my, kteří Vám můžeme zajistit 

bezpečný život v domácnosti. Sdružení 

Girasole, z. s., které sídlí v Hustopečích 

poskytuje dvě registrované sociální 

služby, a to osobní asistenci a tísňovou 

péči. Tísňová péče je sociální služba, 

jejímž cílem je zajištění bezpečného 

života osob se sníženou soběstačností 

nebo zdravotními riziky. Uživatel této 

služby má k dispozici speciální telefon 

a SOS tlačítko v  podobě hodinek, 

které stiskne v  případě nouze a my 

přivoláme potřebnou pomoc. Zavoláme 

rodině, blízkým, sousedům nebo přímo 

přivoláme složky IZS. SOS tlačítko 

uživatel může využít v  situacích jako 

je zhoršení zdravotního stavu, pád 

v domácnosti, nevolnost nebo nezvaný 

host v domácnosti… Služba funguje 24 

hodin denně včetně víkendu i svátků. 

Součástí této služby je jak SOS tlačítko 

pro přivolání pomoci v  krizových 

situacích, tak i výjezd naší pohotovostní 

služby. Hustopečská tísňová péče je 

výjimečná v tom, že dokážeme člověku 

nabídnout komplexní pomoc a podporu. 

Speciální telefon s  SOS tlačítkem 

zapůjčujeme bezplatně a náklady 

na službu činí 150 Kč za měsíc. Více 

informací Vám můžeme poskytnout na 

telefonním čísle 775 246 954 nebo nás 

naleznete na internetových stránkách 

www.girasole.cz. Také se můžete osobně 

dostavit do kanceláře v Hustopečích na 

ulici Hybešova 5 (v budově polikliniky). 

V  případě zájmu Vám také můžeme 

přijet ukázat přístroj přímo do Vaší 

domácnosti.

Ivana Kronovetová, DiS 

(Girasole, z. s.)

(ne)Zapomenutí legionářští 

bráškové – Velkopavlovicko

Na obecním úřadě je možné zakoupit 

za 200,-Kč knihu „(ne)Zapomenutí 

legionářští bráškové“, která představuje 

a připomíná osudy rodáků obcí 

Velkopavlovicka, kteří rukovali během 

1. světové války do rakousko-uherské 

armády. Líčí jejich strastiplnou pouť od 

začátku války, přes zajetí a pokračování 

v bojích v různých legiích, až po návrat 

těch „šťastnějších“ domů do vlasti ke 

své rodině. V knize je představeno 6 

našich předků, kteří bojovali za svou 

vlast a lepší zítřky nejenom pro ně, ale 

hlavně pro jejich rodiny a děti. Kniha je 

ilustrovaná kresbami malíře Antonína 

Vojtka, místního rodáka, který se stal i 

„patronem“ této knihy.

Nezbývá než vzdát hold takovým 

lidem a poděkovat Spolku vojenské 

historie, že nám tyto lidi připomíná, 

abychom nikdy nezapomněli.

„Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou 

odsouzeni k tomu ji opakovat.“

George Santayana
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Celostátní asociace Romů České republiky

Vážení spoluobčané,

v první řadě musím upozornit, že 

aktivita, o které bude následující 

článek nevzešla z iniciativy obecního 

úřadu, ani většiny zastupitelstva obce. 

Ale od strany Nezávislých kandidátů 

a soukromých osob obce Horní 

Bojanovice.

Na 3. veřejném zasedání zastupitelstva 

obce se nám představil pan XXXXX 

– „předseda asociace Romů ČR 

a externí pracovník Ministerstva 

práce a sociálních věci“, který přišel 

v doprovodu jednoho z místních 

občanů. Pan XXXXX projevil zájem o 

volné stavební pozemky v obci a za ně 

nabízel „společně s nějakou sociální 

fi rmou zabezpečení dostupných 

fi nančních prostředků v rámci 

politiky zaměstnanosti a podobně“. 

Abychom předešli nějakým dohadům 

a nedorozuměním, zaslal jsem dopis 

Celostání asociaci Romů ve znění:

Dobrý den pane XXXXX,

Děkujeme za Váš zájem o naši obec.

Rád bych poprosil o více informací 

o Asociaci Romů, za kterou jednáte, 

abych Vás lépe představil zastupitelům 

a občanům. V minulosti jste projevil 

eminentní zájem o volné pozemky v 

naší obci a při tom jste zmínil možnosti 

zabezpečení fi nančních prostředků. 

Bylo by vhodné s možnostmi seznámit 

alespoň zastupitele, aby tak měli veškeré 

informace při jejich rozhodování.

Děkuji za odpověď. Ladislav Kachyňa 

-starosta 

ODPOVĚĎ:

Vážený pane starosto,

dovolte, abych reagoval na Váš 

požadavek na mailu ze dne 25. 4. 

2019, dle poskytnutí Vám informací  

k Celostátní asociaci Romů ČR z 

možností se představit zastupitelům a 

občanům Horní Bojanovice a rovněž 

Vám zmínil možností zabezpečení 

fi nančních prostředků k realizaci v rámci 

poskytování dotací k přidělování volných 

pozemků. 

CAR ČR vychází z daných podmínek v 

rámci příslušných zásad pro přidělování 

sociálního bydlení (bytů) se zvláštním 

určení, dle přidělování dotací na podporu 

sociální oblasti. Vycházíme z platných 

směrnic v rámci úzké spolupráce s MPSV 

při řešení problematiky osob ohrožených 

na trhu práce, se zvláštním zřetelem na 

romskou komunitu. CAR ČR reaguje 

na podněty k přístupu aktivizačního 

opatření k řešení nepříznivé situace na 

trhu práce a vlivu na zaměstnanost osob 

se ztíženým přístupem ZTP apod.

CAR ČR v rámci spolupráce předkládá 

stanoviska a podklady ke koncepčním a 

strategickým materiálům a legislativním 

návrhům k romské problematiky. 

Vycházíme z platných usnesení Úřadu 

vlády ČR , kde je cílem projednat 

možností zadávání státních zakázek, 

dle příslušných zákonů č. 134/ 2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek a to s 

ohledem na možnosti dané § 37 atd.

Proto jsem požádal o podání informací 

v souladu se zákonem č. 106/19999 Sb. 

O svobodném přístupu k informacím 

v platném znění, prodeji pozemků 

p.č.1508/83 a p.č.st. 221    (dětské hřiště), 

kde jsem obdržel potřebné informace 

prostřednictvím Vašeho občana pana 

XXXXX,  který zprostředkoval setkání na 

Vašem veřejném zasedání. Doufám, že od 

Vás obdržím Vaše vyjádření k uvedeným 

žádostem a následně můžu poskytnout 

další informace působnosti CAR ČR a to 

že byla dodržena oboustranně zákonná 

pravidla.

V závěru Vás chci informovat, že 

CAR ČR spolupracuje s příslušnými, 

jak romskými organizacemi ČR, tak 

s příslušnými jednotlivými resorty 

ministerstev, MPSV, MZ, MPO, MMR, 

KÚ, MěÚ, OÚ v jednotlivých regiónech a 

příslušnými úřady práce apod. CAR ČR 

byla zaregistrována, dle platných stanov 

dne 23. ledna 2012. Vytváříme podmínky 

k realizaci daných projektů a pracovních 

příležitostí pro romské podnikatele a 

ZTP, pro ohrožené skupiny, dlouhodobé 

nezaměstnané i z možností vytvoření 

chráněných pracovních míst.

S pozdravem předseda CAR ČR

XXXXX

Jelikož pan XXXXX představil 

CAR ČR, ale zabezpečení fi nančních 

prostředků zmínil jenom neurčitě, 

rozhodl jsem se oslovit resorty 

ministerstev, které ve svém dopise 

zmiňuje a které víceméně rozhodují o 

penězích, dotacích, atd..

DOTAZ NA MINISTERSTVA:

Dobrý den,

V příloze zasílám dopis doručený k 

nám na obec. Jedná se o představení 

se Celostátní asociace Romů České 

republiky. 

Pan XXXXX, představitel této 

asociace se nám osobně představil 

na veřejném zasedání obce, kde nám 

nabídnul „společně s nějakou sociální 

fi rmou zabezpečení dostupných 

fi nančních prostředků v rámci politiky 

zaměstnanosti a podobně“. Jelikož toto 

bylo zmíněno na veřejném zasedání 

obce a existuje zvukový záznam, tak se 

nás občané ptají, co by tato spolupráce 

přinesla jim a obci konkrétně.

Proto jsem oslovil CAR ČR, aby se 

nám představila a více podrobně popsala 

jejich nenadálý zájem o naši malou obec. 

Obdržel jsem výše zmíněný dopis, kde 

však chybí, co můžeme od spolupráce 

čekat. Jelikož jsou v dopise zmíněna 

Vaše ministerstva obracím se na Vás o 

odpověď.

Se srdečným pozdravem. Ladislav 

Kachyňa -starosta 

ODPOVĚĎ MINISTERSTVA PRO 

MÍSTNÍ ROZVOJ: 

Vážený pane starosto,

doporučujeme se obrátit na MPSV, 

jelikož v přiloženém dopise se asociace 

odvolává na jejich úzkou spolupráci. 

Přejeme Vám příjemný den

Informační centrum MMR. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 

ODPOVĚĎ MINISTERSTVA 

PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:

Vážený pane starosto,

k Vašemu podání doručenému MPSV 

ve věci dopisu, kterým se zástupce 

Celostátní asociace Romů České 

republiky pan XXXXX obrátil na Vaši 

obec, uvádím násldující.

Dopis obsahuje výčet různorodých 

aktivit Celostátní asociace Romů České 

republiky. avšak bez bližšího vysvětlení, o 
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jakou nabídku spolupráce by se konkrétně 

mělo jednat. Vzhledem ke zmínce 

případné podpory v rámci aktivní politiky 

zaměstnanosti mohu pouze ve vztahu 

k obci dovodit, že se jedná o vytváření 

pracovních míst ve prospěch obcí, tzv. 

veřejně prospěšné práce. K tomu mohu 

uvést, že tato pracovní místa vytváří 

zaměstnavatel (ve Vašem případě obec), 

na základě dohody s Úřadem práce České 

republiky, a to primárně pro dlouhodobě 

nezaměstnané uchazeče o zaměstnání, 

kterým nelze zajistit pracovní uplatnění 

jiným způsobem. 

Další možnosti podpory mimo aktivní 

politiku zaměstnanosti resp. spolupráce ve 

zmíněných oblastech mezi Ministerstvem 

práce a sociálních věcí a Celostátní 

asociaci Romů České republiky mi není 

známa. 

Ráda bych Vám sdělila více, ale z 

Vašeho podání a ani z dopisu zaslaném 

panem XXXXX není zřejmé, co Vám pan 

XXXXX konkrétně nabízí. V případě 

Vašeho přetrvávajícího zájmu při 

obdržení nových informací se zpřesněním 

nabídek konkrétních činností, se můžete 

opětovně obrátit na příslušnou sekci 

Ministerstva práce a sociálních věcí.

S pozdravem

ODPOVĚĎ MINISTERSTVA 

ZEMĚDĚLSTVÍ:

Dobrý den pane starosto, 

chtěla bych Vás informovat, že nemáme 

žádné kontakty s Celostátní asociací 

Romů České republiky. Náměstek 

ministra pro řízení Sekce lesního 

hospodářství jednal pouze se zástupci 

Asociace romských podnikatelů a spolků 

ČR. Tématem byla otázka zapojení 

romských fi rem a pracovníků do tlumení 

následků kůrovcové kalamity. Další 

jednání proběhla se státním podnikem 

Lesy ČR. Z jednání vyplynulo, že mají 

většinou zájem o stavební zakázky 

(stejně jako ostatní zájemci se mohou 

hlásit do zadávacích řízení, která podnik 

Lesy ČR coby veřejný zadavatel prací a 

služeb vypisuje podle zákona o zadávání 

veřejných zakázek). 

Závěrem bych chtěla podotknut, že 

bohužel nemáme žádné informace 

o případných jednáních Celostátní 

asociace Romů ČR na jiných resortech. 

Se srdečným pozdravem

XXXXX, tajemnice náměstka. Sekce 

lesního hospodářství. Ministerstvo 

zemědělství

Jestliže se spousta z Vás diví, co se to v 

obci děje, tak bych si Vás dovolil pozvat 

na veřejná zasedání zastupitelstva 

obce, která jsme  z důvodu zvýšeného 

zájmu přesunuly do sálu Kulturního 

domu. Nejenom, že se dozvíte spoustu 

užitečných informací, z chodu obce, 

ale budete mít také většinu informací z 

první ruky a ne někde z ulice, že jedna 

bába povídala. Dále se v docela blízké 

budoucnosti plánují akce, které se nás 

všech budou dotýkat přímo, ať je to 

změna provozovatele kabelové televize, 

tak budování splaškové kanalizace a 

čistírny odpadních vod. 

Je třeba si uvědomit, že obec není ani 

bývalého ani současného starosty, ani 

žádného ze zastupitelů, už vůbec ne 

vinařů nebo místních podnikatelů ani 

jednotlivých fyzických osob, ale je nás 

všech a jakou si ji uděláme, takovou 

obec budeme mít!!!

Pokud jste dočetli až sem, tak jsem rád 

a je vidět, že Vám na naší obci opravdu 

záleží. 

Děkuji. Laďa

. . . poslední léta moc často neprší. 

Všichni víme, že déšť má blahodárnou 

moc. Toho 12. července se hned 

dopoledne rozpršelo a dá se říct, že 

pěkně. Ten déšť si všichni přáli. Jen 

organizátoři večerního zpívání  „Eště 

byly 4 týdně‘‘…trnuli. Co bude večer? 

Přijdou lidé? Ale obloha se roztrhla a 

jako zázrakem se vyčasilo. 

K  osmé hodině večerní, když se 

v  areálu bývalé Panské zahrady sešli 

hosté, zpěváci, hudebníci, začalo 

znovu pršet. Vydatně! Ale nebyly 

to kapky vody, nýbrž pršela radost! 

Písničky zněly potemnělou krajinou. 

Vlídná a duchaplná slova moderátorky 

Mirky Šubíkové, naplnila šero skvělou 

atmosférou. Bojanovský nově vzniklý 

soubor si pozval podobné sbory 

z Němčiček, Velkých Pavlovic a Bořetic. 

V  dobrém rozmaru se zde měsíc před 

hody hodovalo. 

Láska ke své vesnici byla vidět i slyšet. 

Skleničky s  vínem měly nový obrázek 

od malíře, ozdoba na košilích měla 

stejný motiv. Na podiu byly krásné 

velkoplošné snímky dědiny a písničky 

mužáků, statných bojanovčáků, se  s 

hrdostí hlásily ke své rodné obci. 

Písničky nové, písničky něžné, laskavé 

až nostalgické. 

Stovky lidí rázem cítily, že se děje 

něco neobvyklého, že se zde něco rodí, 

vzniká. Napětí se prolomilo a vytryskl 

obrovský pramen sounáležitosti a 

hrdosti z toho, co bojanovičtí dokáží. 

Ovzduší se ochladilo, ale návštěvníci a 

všichni přítomní se rozehřáli. Pocitem, 

že dokážeme být pospolu, že to umíme. 

A to nejen zpívat a nejen se radovat. 

Ale i ochutnat excelentní víno. I já, jako 

řidič, víno ochutnal. Koštovat se přece 

může, pít ne!

Mně osobně udělala obec 

mnohonásobnou radost. Která byla 

největší? Mužáci z  Vavřince mi složili 

ódu, tedy píseň. A krásnou. Čiší z  ní 

radost a um, laskavost a přátelství a 

také láska. I moje žena Jitka to ocenila, 

a že toho už zažila na různých setkáních 

hodně. Zkrátka, byl to večer důstojný, 

večer na úrovni. A závěr? To se na 

podiu sešli všichni zpěváci z  Horních 

Bojanovic, Němčiček, Bořetic a  Velkých 

Pavlovic a zpíval tu rázem nově složený, 

snad padesátičlenný, sbor. A že jim to 

ladilo! A zpívali také diváci. 

Bylo něco po desáté, když program 

vrcholil, končil černou tmou a nahoře 

za sýpkou se klikatily blesky. Co se 

dělo dál, to nevím, vydatným deštěm 

jsem ujížděl směr Břeclav. V srdci jsem 

si nesl krásný pocit a hrdost nad tím, 

co bojanovští dokáží. Vždyť v  životě 

člověka radost stojí nad vším. Nikdy jí 

není dost.

Antonín Vojtek 

U nás na jižní Moravě. . .
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mužský sbor vavřinec
Když chodím po okolních 

vesnicích na různé akce, 

hlavně na „Otevřené sklepy“, 

všude zpívají mužské 

sbory. Tak jsem si říkal, 

proč ne u nás, v Horních 

Bojanovicích???

Na první setkání přišlo 

z oslovených dvaceti 

chlapů deset a v tomto 

počtu jsme začali zkoušet. 

Vznik místního mužského 

sboru se datuje ke dni 17. 

března 2019. Dostal jméno 

Vavřinec, podle svatého 

Vavřince, jemuž je zasvěcen 

místní římskokatolický 

kostel. Zpočátku to trošku 

„dřelo“, jak se říká, proto 

jsme ke spolupráci přizvali 

zkušeného sbormistra, pana 

Jaroslava Nováka z Čejkovic. 

Pod jeho vedením se scházíme každé úterý. Jeho bohaté zkušenosti, pedagogický talent a povolený doping 3 sedmičky vína, 

nás týden od týdne posouvají k lepším výsledkům.

Panu Novákovi děkujeme nejen za jeho pomoc, ale také za krásnou píseň Hornobojani, kterou pro naši obec složil. Věříme, 

že se Vám naše první veřejné vystoupení, na akci Eště byly 4 týdně do hodů, líbilo a že nás přijdete podpořit i na další 

vystoupení. Už teď Vás zveme na 8. setkání harmonikářů, které je naplánováno na 16. listopad 2019 od 14. hodin v KD, kde 

budeme hostovat spolu s mužáky z Kobylí. 

Mým přáním je, aby se náš sbor rozrostl o další nadšence. Tímto zvu všechny zájemce, hlavně mladé, aby za námi přišli a 

podpořili náš nově vzniklý sbor v dalším rozkvětu.

Zdeněk Prokeš
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PROČ HORNOBOJANI?
Hlavně proto, že projevili o moji práci zájem. 

Prosbu, abych pomohl založit mužský sbor jsem 

si netroufal odmítnout, neboť jsem povoláním 

učitel a jsem tu od toho, abych učil. A je jedno, 

jestli děti, nebo dospělé. Ale přání, abych 

vedl sbor i umělecky, tak tuto otázku jsem si 

rozpačitě rozmýšlel, neboť v té době jsem vedl 

tři sbory a Hornobojani by byl čtvrtý. Po krátké 

době jsem si uvědomil jednu věc. Jsem rodík 

z Bojanovic, sice z Dolních, ale není to jedno? 

Horní, nebo Dolní? K rozhodnutí pomohl také 

fakt, že se znám pracovně s harmonikářkou 

Mirkou Šubíkovou, se kterou učím v ZŠ Kobylí. 

Moje rozhodnutí ovlivnila i píseň Hornobojani, 

kterou jsem téměř ihned pro Horní Bojanovice 

napsal. 

Jak se mně se sborem pracuje? Každý začátek 

je těžký, ale to přece každý ví. To i my jsme věděli a začali jsme s nelehkým srdcem. Někteří členové sboru ze začátku nevěřili, 

že se nám to podaří. Myslím, že teď už věří, že ano.

Jara Novák

V  sobotu 1. června 2019 jsme jako 

každoročně pro naše seniory, uspořádali  

již tradiční společenské odpoledne.

A jak to celé probíhalo? 

Vše toto veselí začalo ve čtyři 

hodiny odpoledne vystoupením dětí 

z mateřské školy. Paním učitelkám patří 

poděkování za ochotu a trpělivost při 

nácviku našich nejmenších. Večeři nám 

připravil pan Kalivoda z  Restaurace u 

Špagáta - HB Club Hustopeče a zákusky 

paní Hladůvková  z Morkůvek. Jídlo 

i zákusky byly velmi chutné. Celým 

večerem nás provázela dechová hudba 

Hornobojani. Jedlo se, pilo, zpívalo, 

tancovalo a dle ohlasů Vás seniorů, byl 

tento ročník pěkný a veselý. 

Doufáme, že se zase opět ve zdraví 

všichni sejdeme. Už se na Vás všechny 

moc těšíme. 

Zastupitelstvo obce

den seniorů
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Ani nemůžeme uvěřit tomu, jak ten 

školní rok rychle utekl. Prázdniny jsou 

již ve své druhé polovině a nový školní 

rok pomalu klepe na dveře. Ukončení 

docházky do mateřské školy a vstup 

do 1. třídy je významnou změnou v 

životech dětí i jejich rodin. Společně   

jsme strávili rok plný her, zajímavých 

akcí a činností. Děti získaly spoustu 

vědomostí a dovedností důležitých pro 

vstup do školy. Sem tam se vyskytly 

i krušné chvilky, ale těch milých a 

veselých bylo mnohem více.

Nejvíce zábavy,legrace a zážitků 

si děti užily na konci školního roku. 

Nejdříve jsme všichni parádně oslavili 

Den dětí s hudebním divadlem Kejkle 

a hned na začátku června jsme se vydali 

vlakem na školní výlet za zvířátky do 

ZOO Hodonín.

Významným dnem v naší 

školce byl 18. červen,kdy jsme 

budoucím prvňáčkům připravili 

rozloučení na  zahradě  MŠ.  Děti 

tancovaly,zpívaly,recitovaly hezké 

básničky a taky slíbily, že se budou ve 

škole pilně učit. Na závěr slavnostního 

aktu byly šerpou s nápisem Předškolák 

2019 pasovány do řad školáků panem 

starostou Ladislavem Kachyňou. 

Na památku děti obdržely knížku 

s  věnováním, pamětní list, hrníček 

a sladkosti. Rodiče zajistili bohaté 

občerstvení, děti si na zahradě opékaly 

s rodiči špekáčky na ohni, zábavou jim 

byl i skákací hrad, diskotéka a malování 

na obličej. Počasí nám přálo a tak se 

nám celé odpoledne vydařilo. 

Velmi očekávaným dnem pro 

předškoláky ,kteří si užívali poslední 

dny v MŠ byl 

27. červen, který jsme nazvali” 

Den a noc v mateřské škole”. Pro šest 

předškoláků jsme na rozloučenou 

připravili s paní učitelkou Petrou 

výlet do zábavného parku Bruno 

v Brně,kde si to děti moc užívaly a 

byla z nich super parta.Cestování 

vlakem,autobusem,tramvají bylo v 

horkém počasí náročné,ale děti byly 

moc ukázněné,pozorné a hodné. 

Nejvíce se však těšily na nocování ve 

školce. Když jsme se vrátili z  Bruna, 

nachystali jsme si ve třídě své spacáky 

a plyšáčky na spaní,aby nám nebylo 

v noci smutno.V podvečer jsme na 

zahradě rozdělali oheň,opekli špekáčky 

a vzpomínali na zážitky ze školky . 

S napjetím a trochu i s obavami,jak 

to zvládnem,jsme čekali až se setmí.

Až byla skoro tma,děti se po jednom 

vydaly na dobrodružnou cestu po stezce 

odvahy. Stezka byla osvětlena svíčkami 

a na konci stvrzena pergamenem, na 

který se děti podepsaly.Na památku 

jsme pergamen  založili do kroniky 

naší MŠ. Všechny děti byly statečné a 

zvládly to.Za celý den byly tak unavené, 

že usnuly po krátké pohádce a nikdo 

se za celou noc ani jednou nevzbudil.

Věřím,že všech šest předškoláků bude 

na tento den a noc v MŠ rádo vzpomínat.

Naši budoucí prvňáci nastoupí na ZŠ 

v  Hustopečích, věříme v  jejich velký 

potenciál a přejeme jim, ať je škola baví 

a ať se jim daří.

A kteří to jsou Ti budoucí školáci? 

Heitl Antonín, Huk Jan, Chromá Nela, 

Paveláková Lenka, Ripplová Justýna, 

Žáková Simona

Závěrem bychom chtěli poděkovat 

všem rodičům a Obecnímu úřadu za 

jejich ochotu, spolupráci a podporu při 

akcích MŠ

Gebhartová Marie

Loučení s předškoláky
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Sezona 2018/2019 je již minulostí, 

tak je na čase Vás obeznámit o naších 

výsledcích. Letošní rok můžeme 

asi označit jako nejúspěšnější. Od 

začátku sezony jsme se pohybovali 

mezi nejlepšími týmy soutěže. Bylo 

to tak trochu jako na houpačce a ani 

do posledních kol nebylo jisté jaké 

týmy budou slavit postup do extraligy. 

V  závěru sezony jsme sice přišli o 

první místo v  soutěži, ale skvělými 

výkony v  posledních zápasech jsme si 

udrželi druhé místo, které nám zaručilo 

postup do nejvyšší krajské soutěže. Jako 

tradičně jsme udělali pro všechny naše 

příznivce rozlučku se sezonou. Akce 

se dle našeho názoru velice vydařila. 

Velké poděkování patří hudební kapele 

Síla zvyku s  frontmanem Františkem 

Huňařem, který pro nás složil hymnu 

a na akci několikrát hrála a pokaždé 

nás zasáhla do srdce. Jako hráč šipek 

moc dobře ví o čem zpívá. Děkujeme. 

Kdyby si ji někdo chtěl poslechnout, 

najde ji na youtube po zadání DC Hor 

Boj Elita.  Po skončení základní části 

soutěže bylo letos premiérově zavedeno 

playoff , které určilo Mistrovský tým 

Jihomoravského kraje. Playoff  bylo 

velice dramatické a z  počátku strašně 

nervozní. V  prvním kole jsme narazili 

na soupeře z  Broumova, kterým 

jsme měli, co vracet. 

V  posledním vzájemném 

utkání, nás porazili velkým 

rozdílem. Vstup do utkání 

se nám absolutně nevydařil, 

ale společnými silami 

a povzbuzováním jsme 

nakonec soupeře dokázali 

porazit 10:8. V  semifi nále 

nás čekal soupeř Vandals 

Blansko. Utkání bylo 

hodně vyrovnané, někteří 

hráči týmu neunesli naše 

povzbuzování, ale to 

k  šipkám patří. Možná i 

tohle rozhodlo a v  závěru 

se štěstí přehouplo na 

naší stranu a mohli jsme 

slavit postup do fi nále po 

výsledku 10:6. Ve fi nále 

jsme se utkali s Honzíkovou 

cestou z  Brna. Po celé 

utkání jsme lehce vedli, 

ale poslat tu rozhodující 

šipku do správného místa 

v terči bylo těžší a těžší. Nakonec utkání 

dospělo až do posledního utkání, které 

rozhodovalo o tom kdo bude Mistrem 1. 

lig Jmk. Hrající Jiří Otřísal vůbec netušil 

jaká velká tíha na něm stojí. Zjistil to, 

až jsme na něj naskákali po vítězném 

hodu a hromadném skandování: „Tak 

jsme první no a co!“ Po předání pohárů 

už se jenom mohlo oslavovat. Nejspíš 

si to ještě ani neuvědomujeme, co jsme 

v  letošní sezoně dokázali. 

Splnili jsme si svůj cíl postupem 

do extraligy, kde jsou ve směs 

týmy poskládané z  nejlepších 

hráčů. Náš vesnický tým bude 

v takové soutěži docela rarita, 

ale to je dobře. Tým není o 

výborných jednotlivcích, 

ale především o dobrém 

kolektivu a ten my rozhodně 

máme. Příští sezona bude pro 

nás jedna velká zkušenost a 

věříme, že se i s  těmi silnými 

dokážeme poprat a být jím 

rovnocenným soupeřem. 

V  červenci jsme se jako tým 

zúčastnili turnaje v  Netíně, 

kde jsme po 4 výhrách získali 

1. místo a putovní pohár týmu 

Cerberos.  Nový ročník bude 

začínat koncem září, takže 

máme ještě spoustu času na 

trénování a zlepšování se v  zavírání. 

To je naše největší slabina, ale pilným 

tréninkem se ji určitě zbavíme. 

Závěrem musím poděkovat všem 

fanouškům, Františkovi Kopčíkovi, 

Martině Markové, v  neposlední řadě 

obci a všem ostatním za podporu, které 

si velmi vážíme a pevně věříme, že naši 

obci děláme dobrou reklamu.

DC Hor Boj Elita
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Hornobojanovští hasiči v prvním 

pololetí nespali.

Na pravidelné výroční schůzi jsme 

si schválili plán akcí na tento rok, 

který se nám daří víceméně naplňovat.  

Začátkem května proběhl v  obci sběr 

starého železa, kterého se sebralo cca 

9 tun. Děkujeme občanům, kteří pro 

nás nějaké to železo připravili a tím 

podpořili nejenom činnost organizace, 

ale i kulturní dění v  obci, protože 

tyto peníze se mimo jiné používají na 

pokrytí jiných nevýdělečných akcí.

Koncem června na Brněnské 

přehradě proběhlo školení jednotek 

dobrovolných hasičů zvané „Práce na 

vodě“. Tohoto kurzu se účastnili většinou 

jednotky, které jsou, případně je s nimi 

počítáno v budoucnu, jako předurčené 

jednotky při zásazích na vodních 

hladinách, povodních, atd. Jelikož při 

takovém nasazení jde kolikrát i o život,  

odpovídala tomu i náplň a náročnost 

kurzu. Náplní kurzu bylo zejména 

plavání, záchrana osob z vody, případně 

překlopené lodi a všudypřítomná 

zdravověda. O náročnosti kurzu svědčí 

i fakt, že jsme byli první kurz, který 

úspěšně dokončili všichni přihlášení 

hasiči. A to se jednalo již o pátý kurz 

v  pořadí. Kurzu se za naši organizaci 

zúčastnili čtyři členové.   Je pravda, že 

vzhledem k  „popularitě“ kurzu jsme 

začali pro jistotu trénovat již v březnu, 

abychom se připravili, ale osobně si 

myslím, že i tak jsme byli několikrát 

sami zaskočeni náročností kurzu. 

Ono plavání v  suchém oděvu a vestě 

v  bazéně vypadá pohodově, ale opak 

je pravdou. Také plavání v  zásahovém 

oděvu, který sám o sobě váží hodně a 

když se namočí, tak snad třicet kilo 

je na delší vzdálenost než 20 metrů 

nadlidský výkon. Zpočátku jsme plavali 

na krytém bazéně v  Hustopečích, po 

otevření místního koupaliště jsme mohli 

trénovat na místním koupališti zdarma. 

Za což děkujeme provozovateli. Tento 

kurz neočekávaně navštívila i Brněnská 

televize a reportáž byla odvysílána 26.6. 

ve zprávách. Pro zájemce jsme umístili 

odkaz na tento dokument i na stránky 

obce. 

V měsíci červnu se také konala 

okrsková soutěž v požárním útoku. 

Pořádáním byl pověřen SDH Strachotín. 

Pro nepříznivé (deštivé) počasí, 

nemohla být prováděna příprava, jak 

jsme zvyklí. Aby toho nebylo málo, 

při požárním útoku se nám zranil 

Krejčiřík Jindřich ml. Přejeme mu brzké 

uzdravení.

25. černa náš sbor pořádal, pro 

Okresní sdružení Břeclav, Okresní 

a krajské vyhodnocení malířských a 

literárních prací, na tématiku „Požární 

ochrana očima dětí“. Odborná komise 

vyhodnotila jednotlivé páce podle 

zařazení dětí do věkových kategorií. Z 

každé kategorie byli pozváni tři nejlepší, 

kteří z rukou starostky Okresního 

sdružení, sestry Leony Žárské a vedení 

komise prevence převzali diplomy 

Hornobojanovští hasiči
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a upomínkové předměty.  Bylo 

vyhodnoceno 35 dětí a s doprovodem 

dospělých zaplnili celý sál. Je třeba 

poděkovat vedení obce za vstřícný 

přístup ke konání akce  a poskytnutí 

malého občerstvení. Toto poděkování 

zaznělo i na schůzi Výkonného výboru 

Okresního sdružení hasičů. Byl jsem 

pověřen poděkováním obci toto 

tlumočit.

Další plánovanou akcí byl zájezd. 

Zájezd se bohužel neuskutečnil, protože 

se přihlásilo málo lidí. Myslím, že je 

to veliká škoda, protože byly v  plánu 

prohlídka hradu Buchlov, návštěva 

Kovozoo ve Starém Městě a Letecké 

muzeum v  Kunovicích. Nezbývá než 

doufat, že další zájezd se podaří naplnit 

a navštívíme a poznáme zase další 

z koutů naší krásné země.

 A dosud poslední nedávnou akcí byl 

Hasičský nohejbal. Jednalo se o druhý 

ročník turnaje v  nohejbale, kterého se 

účastní okolní sbory hasičů. Tohoto 

ročníku se účastnilo šest družstev 

dobrovolných a profesionálních 

jednotek. Pořadí: 1. místo a obhájce 

titulu – Horní Bojanovice A, 2. místo – 

Znojmo, 3. Břeclav, 4. Hodonín, 5. Horní 

Bojanovice B a na krásném šestém 

místě se umístili sousedi z  Hustopečí. 

Všem zúčastněným 

gratulujeme a 

děkujeme, za účast. 

Bylo to podstatně 

příjemnější setkání, 

než když se jednotky 

sjedou na zásahu a 

je třeba řešit daleko 

důležitější úkoly. Za 

zmínku snad stojí i 

to, že akci navštívil 

reportér Českého 

rozhlasu a zajímal 

se o spolupráci 

dobrovolných a 

profesionálních 

jednotek hasičů. 

A na závěr trochu 

statistiky. Za 

první pololetí byl 

Krajským operačním 

střediskem  pro nás 

vyhlášen výjezd  11 

krát. Všechny výjezdy 

jsme úspěšné zvládly 

do 5 minut, od zahoukání sirény.  3 

výjezdy byly na odstranění spadlých 

stromů. 6 výjezdů na zdolání požárů a 

dva na odstranění následků vichřice. 

Podle místa zásahu to byly tři na 

katastru Boleradice, čtyři ve Velkých 

Pavlovicích, dva v Hustopečích a dva 

zásahy byly na našem území. Všechny 

výjezdy byly k menším zásahům.  S 

potěšením můžeme kvitovat, že nebyl 

ani jeden žňový požár.

 Členové SDH, JSDH
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Vážení spoluobčané, zahrádkáři z Horních Bojanovic si Vás dovolují pozvat na tradiční: HORNOBOJANOVSKÉ 

VINOBRANÍ - BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI, které pro Vás pořádáme ve spolupráci s hasiči Horních Bojanovic 

dne 7. 9. 2019 v areálu volného času Horních Bojanovic.

Bohatý program od 14.00 hod. až do ranních hodin. Vystupovat budou DH Hornobojane, FS Pohárek z Týnce, mužácký 

sbor Šatavan ze Žabčic, CM Vonica z Krumvíře a večer hudební skupina BezKofeinu z Oslavan, program pro děti. Občerstvení 

- burčák, víno, pivo, k jídlu grilované vepřové, klobásy, cigára, místní specialita - přesňák. . . a mnoho dalších pochutin.

Další naší akcí bude CELODENNÍ ZÁJEZD NA PODZIMNÍ FLORU OLOMOUC, na který Vás tímto 

srdečně zveme.

V sobotu 5.října 2019, odjezd: 7°° hod. autobusová zastávka Horní Bojanovice, příjezd: cca 20°° hod. autobusová zastávka 

Horní Bojanovice, cena: 100,- kč / osoba.

Závazné přihlášení se zaplacením symbolické stokoruny do zaplnění autobusu od 10.9.2019 do 20.9.2019 u našeho nového 

hospodáře Ladislava Kachyni na obecním úřadě HB

Něco málo k výstavě a co nás čeká. Podzimní Flora představí (nejen) špičkové produkty ovocnářů a zelinářů.

Podzim je období, kdy čeští a moravští zahrádkáři i sadaři sklízejí zasloužené plody své náročné celoroční práce. Na 

olomouckém výstavišti čeká všechny návštěvníky od 3. do 6. října 2019 také bohatý program se spoustou lákadel, doplněný 

rovněž již tradičně oblíbeným festivalem gastronomie a nápojů Olima, Podzimními zahradnickými trhy, Flora koštem 

Flora džemem, fl oristickou soutěží Pohár podzimní Flory a projektem Rozkvetlé památky, který se prolne do centra města 

Olomouce.

Pavilon A: V pavilonu A se uskuteční hlavní expozice, jejíž letošním tématem bude Zahradní slavnost. Představí se zde 

nejlepší tuzemští pěstitelé z řad členů Zelinářské unie Čech a Moravy, Ovocnářské unie ČR a Školkařského svazu Ovocnářské 

unie ČR. 

Olima a Flora košt: Festival gastronomie a nápojů 

Olima nabídne návštěvníkům již tradiční soutěže 

cukrářů a kuchařů Gastro Olomouc – Olima Cup 

2019, čtyřiadvacátý ročník gastronomické soutěže 

se uskuteční v pavilonu C. Součástí Olimy je rovněž 

Grand Prix ovocných destilátů Flora košt a Flora 

džem propozice soutěže.

Podzimní zahradnické trhy: Budou mít své 

místo v pavilonu H a na venkovních plochách 

Smetanových sadů. Nabídnou široký sortiment 

rostlin, výpěstků, semen, zahrádkářských pomůcek 

či hobby potřeb. Chybět nebudou ani atrakce pro 

děti, dále burčák, medovina, svařené víno a jiné 

občerstvení.

Zahrádkáři
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Horní Bojanovice

ZA ROK 2018 JSTE ZAJISTILI SBĚR 3 367,90 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
42,31 MWh

Úspory vody *
191,99 m3

Úspory ropy **
2 234,03 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 39,84 t

Úsporu primárních
surovin
1,72 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 9,02 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 577 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO

MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
32 853 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

OZNAMUJEME VŠEM  ZÁJEMCŮM, ŽE JE MOŽNÉ KOUPIT 

KOMPOST U FIRMY HANTÁLY VELKÉ PAVLOVICE. 

CENA KOMPOSTU JE 242 KČ / TUNU, CENA JE BEZ DPH.

PRO PŘEDSTAVU, KDYBY SI CHTĚL OBČAN ODVÉZT 

50 KG, TAK BY HO TO STÁLO 15 KČ I S DANÍ.

Kompost
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K psím výkalům v ulicích a parcích 

naší obce. Jeden majitel pejska, který 

je nezodpovědný a lhostejný a po svém 

psovi výkaly nesbírá, způsobí, chodí-li 

1x denně svého psa venčit na veřejné 

prostranství, 7 hromádek týdně, tj., cca 

30 hromádek měsíčně. Jsou-li lhostejní 

dva majitelé, již je to 60 hromádek 

měsíčně a je-li takových majitelů 10, je 

to 300 hromádek za jeden měsíc.  

VARUJÍCÍ ÚDAJE

Pozitivní nálezy hygienické služby 

při pravidelném vyšetřování dětských 

hřišť a pískovišť na přítomnost vajíček 

škrkavek Toxocara canis (pozitivita 

do 21 %) jsou varující. Při vyšetřování 

obyvatelstva ELISA testem bylo 

na toxokarózu pozitivních 20 %. 

Promoření škrkavkami řádu Toxocara 

například v Praze dosahuje 8 % u psů a 

16 % u koček. Úroveň záchytů salmonel 

u psů je v hlavním městě kolem 2 %, 

u koček pod 4 %. V současné době se 

revidují názory na významnost výskytu 

rodu Campylobacter u domácích 

masožravců. Ve světové literatuře se 

totiž konstatuje úroveň nosičství u 

dospělých psů kolem 50 % populace a 

podíl psa na infekci člověka 5 %.

Z uvedených údajů vyplývá značné 

zdravotní a epizootologické riziko 

životního prostředí znečištěného 

psími výkaly. Rovněž prach suchých 

výkalů vířený například při sekání 

zelených ploch, znečištěné travnaté 

plochy parků, vody a podobně mohou 

být rizikovým faktorem jak pro lidi, 

tak pro samotné psy. Zvláště když 

řada původců onemocnění člověka 

nebo psů přežívá v těchto prostředích 

i několik měsíců.

Třídění kartonů a plastů
• NÁPOJOVÉ KARTONY – PYTLOVÝ SBĚR

ANO

Krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru 

řádně sešlápnout.

NE

Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani 

nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

• PET LAHVE A PLASTY – PYTLOVÝ SBĚR

ANO

Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících 

a kosmetických přípravků, kýble, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního 

zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. 

NE

Naopak sem nepatří polystyren, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od 

žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, molitan, podlahové krytiny, guma, pneumatiky či  novodurové 

trubky.

Psí výkaly
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HODY A HODKY 
HORNÍ BOJANOVICE

2019
Program HODY:
PÁTEK 9. 8.
18:00 Ruční stavění máje
20:00 Posezení u cimbálové muziky

Hraje CM Šatava

SOBOTA 10. 8.
14:00 Průvod krojovaných od 1. stárky
16:00 Odpolední hodová zábava
20:00 Večerní hodová zábava
Hraje DH Zlaťanka

NEDĚLE 11. 8. 
9:00 Zvaní po dědině
14:00 Průvod krojovaných od 1. stárky
16:00 Odpolední hodová zábava
20:00 Večerní hodová zábava
Hraje Slovácká kapela Romana Horňáčka

Program HODKY:
SOBOTA 17. 8.

14:00 Průvod dědinou
16:00 Odpolední zábava

20:00 Večerní zábava

Hraje DH Palavanka

STÁRCI A STÁRKY:
Pavel Straka - Natálie Glocová

Jakub Machač - Soňa Mitášová
Ondřej Krátký - Pavlína Vlachová

Igor Sýkora - Kateřina Kachyňová
Dušan Lízal - Adéla Kadlecová
Filip Vlach - Kristýna Staiková

SKLEPNÍCI A SKLEPNICE:
Tomáš Kuba - Tereza Cejnková

Šimon Chorvát - Aneta Straková 

Přespolní krojovaní jsou vítáni a mají vstup ZDARMA.
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