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Vážení spoluobčané,

Tak tu máme opět léto a s ním i tradič-
ní Předhodový zpravodaj. Myslím, že 
tento rok jsme se na toto období roku 
těšili obzvlášť, protože jaro bylo ne-
zvykle dlouhé a chladné. I když pamět-
níci říkají, že taková jara bývala dříve 
normální. Již několikátý zpravodaj 
v řadě ovlivňuje pandemie Covid 19  
a není jednoduché vymýšlet obsah 
zpravodaje, když společenský život  
v podstatě není žádný, spolky fungují 
velice omezeně a budování v obci se 
teď soustředí zejména na veliké akce, 
jako je zbudování sítí pro novou ulici 
v lokalitě Za Dvorem, které mimocho-
dem již započalo a výhledově na zbu-
dování oddílné kanalizace a čistírny 
odpadních vod. Dokonce už utichli  
i spekulace ohledně opravy ulice Pe-
kanda, které byla v minulém čísle 
zpravodaje věnována celá dvoustrana. 
Že by pravda a zdravý rozum opět zví-
tězili nad pouličními klepy?

Další překvapivou událostí pro většinu 
z nás, bylo na naše poměry nezvykle 
silné tornádo, které doslova za hum-
ny zdecimovalo několik vesnic našeho 
okresu a okresu Hodonín. Doposud 
jsme podobné věci znaly zprostředko-
vaně jenom z televizních obrazovek.  
A v drtivé většině se jednalo o záběry 
z velmi vzdálených destinací. Chvály-
hodné je, že jsme se lidé opět dokázali 
semknout, pořádali se finanční a ma-
teriální sbírky a do postižené oblasti se 
sjeli lidé ze všech koutů naší vlasti, aby 
pomohli s odstraňováním následků 
tornáda. Určitě si zaslouží poděkování 
a obdiv všichni, kteří jakkoliv pomoh-
li a pomáhají v podobných situacích.  
A nejenom ti, ale určitě se stejně cení  
i samotná nabídka pomoci. Doufám, 
že v tomto se mnou souhlasí nejenom 
ti, kteří někdy řešili nějakou vážnou 
životní situace, ale každý, kdo sám  
něco buduje nebo organizuje.

A abych trochu odlehčil od problémů 

současné doby a úvodní slovo neskon-
čil pesimisticky, tak přejdu k největší 
slavnostní události v naší obci, která 
nás brzy čeká. A tou jsou samozřejmě 
Vavřinecké hody. Varianta domluve-
ná s chasou je v podstatě taková, že 
by měly být klasické hody s pátečním 
stavěním máje a posezením u cimbálu, 
v sobotu průvod obcí, odpolední a ve-
černí zábava a neděle začne ráno zva-
ním na hody a dále opět průvod obcí, 
odpolední a večerní zábava. Hodky 
bohužel letos opět nebudou. Více in-
formací o hodech najdete na poslední 
straně tohoto zpravodaje. Doufejme, 
že se nestane něco neočekávaného  
a tuto naši slavnost budeme moci pořá-
dat. Takže všechny srdečně zveme. 

Ladislav Kachyňa

Kostelní  
zvony

Viditelným symbolem pro náš zrak 
je v křesťanské krajině hojně rozší-
řený kříž. Pro náš sluch je to neméně 
tradiční znamení kostelních zvonů. 
Odlévané zvony s uvnitř zavěšeným 
srdcem jsou specifickým vynálezem 
katolických klášterů, takže vedle ča-
sového signálu, jsou rovněž nábožen-
ským rozlišením. (Sám jsem při své 
první návštěvě Florencie hledal kostel, 
kde by byla nedělní mše – když jsem 
měl ještě chabé znalosti italštiny – tak, 
že jsem cestou přes město poslouchal, 
odkud zazní zvon.)

Každá kaplička a klášter mívali aspoň 
jeden či dva zvony, a kostel minimálně 
tři: protože přes nemalé výdaje se moh-
lo rozlišit jednotlivé zvonění a zároveň 
dosáhnout nejkrásnějšího souladu při 
zvonění ideálně pěti zvony zároveň. 
(Vždyť celá staletí, kvůli neexistenci 

rádia a televize, bylo vyzvánění jedi-
nou veřejnou hudební produkcí.)

Zvony se všeobecně odlišovaly po-
dle funkce, a jednotlivě “křestním” 
jménem podle některého významné-
ho světce. I samotný obřad zasvěce-
ní nového zvonu se lidově označoval  
za křtění (a stejně jako při křtu dítě-
te se k němu užívalo požehnané vody  
a posvěceného oleje).

Klampáč je zvon určený k večerní-
mu klekání. Na podnět sv. Františka 
z Assisi se od roku 1241 po slovech 
“Anděl Páně řekl Marii:“ 3× opakova-
lo “Zdrávas Maria”. Podle tradice totiž  
k andělovu zvěstování došlo večer, 
když se Panna Maria modlila v tu 
dobu, kdy se v jeruzalémském chrá-
mě konaly večerní obřady. Proto toto 
zvonění mělo 3 části a z úcty k počátku 

Ježíšova života se prožívalo vkleče.

Poledňák je zvon vyzývající k poled-
ní modlitbě. U nás je písemný záznam 
z roku 1386, že za Václava IV. se jím  
v poledne připomínalo Ježíšovo ukři-
žování. (K tomu navazuje páteční 
zvonění v 15:00, tedy v den a čas jeho 
smrti.) Papež Kalista III. v roce 1456 
vyzýval, aby se 1× modlitbou Otčenáš 
a 3× Zdrávas prosilo o ochranu před 
tureckým nebezpečím.

Při ranním zvonění se zase modlilo 
na památku Ježíšova zmrtvýchvstání. 
Ovšem každé zvonění mělo i profánní 
účel: při ranním zvonění bývalo naří-
zeno vyjít před dům pozametat, v po-
ledne se při zvonění odcházelo z pole 
domů na oběd, a večer se ohlašovalo 
uzavření brány. Časy zvonění se proto 
na jednotlivých místech lišily: pokud 
se hradby zavíraly ve 22:00, začínalo 
pětiminutové zvonění ve 21:50. U po-
ledního zvonění se lze ve velkých měs-
tech setkat s časem 11:00 (což legendy 
vysvětlují všelijak, ale) šlo o svolávání 
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kanovníků k modlitbě do katedrální-
ho chrámu. Mimoto se večerní zvoně-
ní posunovalo při mlze, aby pocestní 
našli cestu domů. Další využití zvonů 
bylo šturmování při požáru. Ale roku 
1783 bylo zakázáno zvonit před bouř-
kou, protože blesk zabil několik zvo-
níků. Toto praktické využití bylo dů-
vodem, proč byla zvonice a vybavení 
často samostatně pořizované obecní-
mi představiteli (dodnes jsou některé 
věže mimo kostel nebo dokonce u něj 
majetkem města, o čem se můžete pře-
svědčit např. v Třebíči).

Nedělňák je velký zvon ke svolávání 
na nedělní bohoslužbu. Účelem zvo-
nů totiž nebylo jen oddělit části dne, 
ale také svolávat do chrámu, jelikož 
vlastní hodinky byly nedosažitel-
ným luxusem. (Na mši se nezvonilo 

jen v době interdiktu, a zákazu mše 
mezi Zeleným čtvrtkem a velikonoč- 
ní vigílií).

Umíráček je malý zvon pro oznámení 
pohřbu farníka ve farním kostele (Vel-
kopavlovický farář Jakub Procházka 
ve své knize o zvonech uvádí, že se po-
svěcenými zvony nemá vyzvánět tako-
vým zemřelým, kteří se stali nehodný-
mi církevního pohřbu - když spáchali 
s úplnou rozvahou sebevraždu, nebo 
veřejně tupili křesťanské náboženství, 
či do smrti úmyslně setrvali v neka-
jícnosti). Zvoní se jím pomalu na při-
podobění slabého tlučení umírajícího 
srdce. Původně se při ručním zvonění 
hrany daly odlišit přesné údaje (stej-
ně jako u hodinového odbíjení): jeden 
úder byl pro muže, dva pro ženu a poté 
následoval počet úderů podle věku.  

A než se začalo užívat tištěného parte, 
psával zvoník psával křídou na tabul-
ku u zvonice jméno zesnulého.

Pozdvihovánek býval zvonek v samo-
statné věžičce situované nad oltářem. 
Při latinské bohoslužbě se jím zazvo-
nilo ven, zatímco ministrant uvnitř 
upozorňoval věřící k soustředění  
na nejdůležitější část mše. 

V našem kostele je nejstarší zvon Ma-
ria z roku 1504, Vavřinec z roku 1542, 
a umíráček z roku 1796. Když uslyší-
te jejich hlas, vzpomeňte si, že slouží 
celým generacím: denně pomáha-
ly našim předkům a ještě i nás zvou  
do kostela.

Kněz Marek Slatinský

Konec školního roku  
v MŠ Barevný svět
Tradičně největší akcí v závěru škol-
ního roku je samozřejmě rozloučení 
s předškoláky, které se letos konalo 
v pátek, 4. června. Děti řekly báseň 
na rozloučenou, byly přizvány k ta-
buli, kde musely splnit zkoušku jako  
např. určit geometrický tvar, vytleskat 
a určit počet slabik aj. a následně byly 
pasovány panem starostou, Ladisla-
vem Kachyňou, na školáky. Děti ob-
držely šerpu a dárečky pro vzpomínku 
na mateřskou školu, zazpívaly písnič-
ku, složily školní přísahu a mohla začít 
volná zábava, kdy si děti mohly opéct 
na ohni špekáčky, nechat si namalovat 
nějakou zajímavou kresbu na obličej, 
nebo si zaskákat na skákacím hradu. 
Po skončení slavnosti zůstali ve škol-

ce jen předškoláci, kde je čekala stezka 
odvahy a nocování v MŠ. Všichni se 
probudili do sobotního rána svěží, ve-
selí a plni zážitků.

Kluci a holky z naší mateřské školky 
jsou zvídavé a nebojácné děti, a pro-
to jsme se v rámci letošního výletu ve 
čtvrtek 10. 6. 2021 vypravili přímo  
do srdce Moravského krasu, konkrétně 
do Punkevních jeskyní. Vyrazili jsme 
vláčkem k jeskyni, zakoupili vstupen-
ky a čekali na průvodce. Maminky nás 
do chladné skály vybavily teplým ob-
lečením, takže nám nic nebránilo ná-
sledovat pana průvodce do tajemného 
království roztodivných krápníků, po-
hádkových vápencových útvarů a jes-

kynních komínů. Jeskyně byly krásné, 
ale nejvíce jsme se těšili, až se svezeme 
na lodičkách po říčce Punkvě. Celý 
program jsme zakončili výborným 
obědem a vydali jsme se domů.

Závěrem bych chtěla poděkovat,  
za celý kolektiv mateřské školy, obec-
nímu úřadu a rodičům za spolupráci 
v letošním netradičním školním roce. 
Děkujeme za spolupráci při distanč-
ní výuce předškolních dětí a za re-
spektování opatřeních souvisejících  
s COVID-19.

Letos se s přáním mnoha úspěchů  
loučíme s těmito předškoláky:

Boudný Matyáš 
Čajanová Theodora 
Mark Nikolas 
Polčák Denis 
Roboš Jiří 
Tahavská Adina

Přejeme všem krásné léto plné rados-
ti a nových zážitků a těšíme se v září  
na viděnou.

Za celý kolektiv MŠ Barevný svět 
Sácká Petra

MATErSKa sKOLKA

Horni Bojanovice
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A zase jsou tu hody
Loňské hody jako by tu byly včera. 
Také máte ten pocit? Je skutečností, že 
v míru čas tak nějak zběsile pádí. Kde 
jsou doby, kdy Bojanovští žili tak, jako 
by se čas zastavil. 

Pamatuji hody za časů války, ten strach, 
zákaz hodů, tajné hody pod Štumper-
kama…

Dnes je tradice stále živá, a to je dob-
ře. Říkám si, jestli dost oceňujeme, co 
mladí pro hody, pro úspěch, pro tradi- 
ci dělají. 

Já osobně jsem považoval za povinnost 
napsat tři knížky o své rodné dědině 
a zaznamenat vzpomínky, vyznat se  
z lásky k Horním Bojanovicím. 

Když procházím dědinou, ale i nad dě-
dinou, ba i cestičkami, kterými jsem 
jako kluk chodil, a které zarostly keři 
a stromky, říkám si, to vše byl před  
80 a více léty můj život. 

A i když umřely lípy u kapličky, Bo-
janovští vysadili nové, mladé. A to je 
úžasné!

V knížkách vzpomínám na to, co už 
se nikdy nevrátí. Svět se změnil a jen 
vzpomínky zůstávají. Ale musí je ně-
kdo zapsat…to, aby se nezapomínalo 

odkud jsme přišli, abychom si uvědo-
mili, jak se máme dobře. Pan staros-
ta Kachyňa na křtu řekl: „Uvědomte 
si, kdo, která obec, dědina, město má 
takové knihy?“ A já? Jsem šťastný, 
že mně to natolik myslí, že mohu vy- 
dat svědectví. 

Při čtení nové knížky, se zelenou 
podrovnávkou, barvou naděje, si vzpo-
meňte, jak krásné bylo vaše dětství  
a bezstarostné mládí.

Takže, buďme hrdí a vlídní ke své 
dědině, usmívejme se na sebe, oslav-
me hody 2021 v rodinném kruhu,  
ale i pod májú!

Váš Antonín Vojtek, červenec 2021

Hodová krása

Což je to hřích
na krásnou dívku
kradmo pohledět?

Přec jako jabloňový květ 
na jaře vykvete.

Což krása může oku ublížit?
Bože můj,

což může člověk 
kolem květu 

nevšímavě jít?

Ten, kdo tvrdí, 
že se nedívá,

ten pravdu nemluví,
v duchu své lásce 
zrakem uhýbá.

Ty Bože, ty se taky díváš
a stvoření svá velebíš.

Co skrývají sukně, krejzle,
korunka z růžiček,

Ty dobře víš.
A hodová chasa?

Bojanovským údolím
v průvodu

jde opravdová krása.

A. Vojtek, 2021
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Hasiči
Po odmlce v minulém čísle jsme tu 
opět s krátkým přehledem naší čin-
nosti. Bohužel pandemická opatře-
ní hned z kraje roku nepřála skoro 
žádným akcím, na které jsme zvyklí,  
a tak se bohužel poprvé za řadu let ne-
uskutečnil tradiční Hasičský ples. Dále 
se nemohla konat ani valná hromada 
našeho sboru a tak jediná dosavadní 
akce byl již tradiční sběr železa, který 
se konal 17. 4. Opět se ukázalo, že se 
v obci najde stále dostatek nepotřeb-
ného železa, který občané darovali  
sboru. Za to jim patří velké díky.

Po ničivém tornádu, jež zasáhlo obce 
na Hodonínsku, jsme se podíleli  
ve spolupráci s obcí na materiální sbír-
ce pro zasažené obce. Díky občanům 
se v krátké době v hasičské zbrojnici 
nahromadilo mnoho potřebného ma-
teriálního vybavení, které bylo odve-
zeno do zasažené oblasti. Touto cestou 
bychom chtěli všem občanům, kteří 
přispěli, poděkovat.

JSDH
Od začátku roku měla jednotka plné 
ruce práce. Hned na začátku roku jsme 
začali být průběžně vysílání na vý-
pomoc do krematoria v Hustopečích. 
Tato výpomoc trvala s menšími pře-
stávkami do konce dubna. Mezi touto 
prací jsme samozřejmě byli vysíláni  
i na další výjezdy a to:

22. 1. požár chaty Hustopeče  
8. 2. spadlý strom Boleradice 
20. 3. požár kuchyně Hustopeče 
11. 4. požár trávy Němčičky 
25. 5. požár sklepa V. Pavlovice 

31. 5. požár odpadu Hustopeče  
5. 6. nebezpečný hmyz Němčičky 
20. 6. pokus o zapálení RD Němčičky 
21. 6. cvičení s vrtulníkem Popice 
6. 7. požár trávy Němčičky

Na konci června jednotka opět  
po oba dva dny zajišťovala požární 
dozor na AGROTEC Petronas rally 
2021. Při dozoru nemusela zasahovat. 
A jedna z posledních mimořádných 
událostí, na které se jednotka podíle-
la, byla pomoc v tornádem zasažené  
obci Hrušky.

Závěrem bychom chtěli popřát všem 
občanům obce pěkné prožití letních 
měsíců.
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Přípravka
Po dubnovém rozvolňování jsme moh-
li začít s trénováním. Tréninky býva-
li 2x týdně. Během těchto tréninků 
jsme mohli využít nových pomůcek 
i nových míčů. Velkou radost nám 
dělala účast dětí. Po měsíci tréninku 
bylo domluveno první přátelské utká-
ní proti Hustopečím, do kterého naši 
hráči nastoupili v nových dresech od 
firmy Kornfeil, které nám zajistil Jiří 
Sasínek. Tímto bychom mu chtěli po-
děkovat za získání sponzorského daru. 
Dále děti sehráli další přátelské utkání  
na domácím hřišti proti Kobylí.  
Při tomto utkání bylo velké hřiště 
rozděleno na tři menší. Na horní po-
lovině hřiště hrála mini přípravka  
a přípravka a na druhé půlce hřiš-
tě hráli ml. žáci. Byl domluven mini 
turnaj v Těšanech, kde si naši hrá-
či zahráli s Hustopečemi a s Těšany. 
Zahráli si i v Kobylí, kde se utkali s 
Bořeticemi. První víkend v červenci 
jsme uspořádali stanování pro děti s 
rodiči na hřišti, kterého se zúčastnila 
většina hráčů a za odměnu se peklo 
selátko o které se nám staral Jiří Sasí-
nek a kuřecí maso, které ugriloval Jara 
Huk. Byla udělána malá stezka odva-
hy a poté noční klid. Na kytaru nám 
zahrál Jara Frídl a René Nečekal. Po 
ranním probuzení byla nachystána 

tradiční snídaně ve formě vánočky a 
kakaa. Ukončení sezony jsme završili 
odpoledním zápasem s Boleradicemi.  

Mladší žáci
Ml. žáci též začali trénovat v dub-
nu. U tohoto družstva byl problém 
sehnat soupeře na přátelské utkání,  
ale po velké snaze se nám podařilo 
domluvit alespoň utkání proti Koby-

Mladší žáci.

lí, které jsme prohráli 1:6 a proti Sta-
rovicím, kdy jsme v domácím utkání 
prohráli 3:6 a v odvetě jsme dokázali 
zvítězit na jejich hřišti 3:0. 

Do nové sezóny bylo poprvé v dějinách 
Sokolu Horních Bojanovic přihlášeno 
do soutěže 3 družstva mládeže a to 
družstvo ml. a st. přípravky, kde jsme 
byli zařazeni do okresního přeboru 
sk. B. A ml. žáci, kteří jsou zařazeni  
do okresního přeboru. 

Pěkný zbytek prázdnin  
a koncem srpna na hřišti  

– Josef Hoštický,  
Zdeněk Dulínek, Jiří Sasínek

Přípravka.
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STP Hustopeče
Vážení členové STP Hustopeče, na je-
diné letošní výborové schůzi jsme se 
rozhodli, že v letošním roce nebudeme 
vybírat členské příspěvky. Tato Co-
vidová doba zasáhla i do našeho dění  
v organizaci. Zatím neplánujeme žád-
né zájezdy a akce. Uvidíme, jak se bude 
vše vyvíjet dál.

Všem jubilantům jsem popřála doda-
tečně. Poprvé přejeme v 70 letech, dále 
v 75 letech a pak každý rok.

Za celý výbor Vám chci popřát, abyste 
byli všichni zdraví a spokojení. Pokud 
bude příznivá doba, chtěli bychom  
na podzim uskutečnit výroční schůzi.

Krejčová Jitka

Stanování.

Rozpis ml. žáci

Datum Čas Zápas

29. 8. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Nosislav
12. 9. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Starovice
18. 9. 2021 11:30 Valtice – Horní Bojanovice
26. 9. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Březí
28. 9. 2021 10:00 Kobylí – Horní Bojanovice
3. 10. 2021 10:00 Brumovice – Horní Bojanovice

10. 10. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Zaječí
17. 10. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Popice
23. 10. 2021 13:00 Lanžhot – Horní Bojanovice
30. 10. 2021 13:00 Horní Bojanovice – MSK Břeclav

Rozpis ml. a st. přípravky

Datum Čas Zápas

5. 9. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Velké Pavlovice
12. 9. 2021 11:30 Vranovice – Horní Bojanovice
19. 9. 2021 10:00 Velké Němčice – Horní Bojanovice
25. 9. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Pohořelice
3. 10. 2021 10:00 Březí – Horní Bojanovice
9. 10. 2021 10:00 Horní Bojanovice – Bořetice

17. 10. 2021 10:00 Popice – Horní Bojanovice
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Koncert rockové skupiny Overdrive

Zahrádkáři Horní Bojanovice

V sobotu 17. 7. u nás na kurtu v Areálu 
volného času vystoupila rocková sku-
pina Overdrive. Během tříhodinového 
koncertu zahrála skladby od skupin 
Deep Purple, Žlutý pes, Jimiho Hen-
drixe, atd. Celá akce vznikla tak, že 
jednoho dne zazvonil telefon a na dru-
hém konci se ozval frontman skupiny 
s nabídkou, že by v naší obci rádi udě-
lali veřejnou zkoušku. To znamená, že 
zahrají v našich prostorách bez nároku 

Vážení přátelé, jak jsem již psal v úvo-
du tohoto zpravodaje, doposud veškerá 
činnost spolků a organizací byla ome-
zena a tím pádem i společenské dění  
v obci. Jakmile situace dovolila, tak 

na honorář. Jelikož se u nás dříve po-
řádaly různé koncerty a festivaly, tak 
určitě tato hudba má v naší obci spous-
tu fanoušků, které jsme snad tímto 
koncertem potěšili. Jedinou ne úplně 
příjemnou věcí tohoto večera, byla 
asi desetiminutová dešťová přeháňka.  
Ale naštěstí si každý našel kousek mís-
ta pod stromem nebo pod deštníkem  
a po odeznění dešťové přeháňky se 
opět pokračovalo v zábavě. Doufám, že 

jsme v měsíci červnu uspořádali výroč-
ní schůzi, na které se probíralo zejmé-
na zajištění pořádání Hornobojanov-
ského vinobraní, které je plánováno  
na sobotu a činnost spolku ve druhé 

se všichni přítomní bavili, členové ka-
pely přislíbili, že by se akce mohla zase 
někdy opakovat, tak uvidíme. Myslím, 
že v tomto případě se 100% potvrdilo, 
že ne vše se musí dělat jenom pro pení-
ze, pokud to děláme s láskou.

Děkujeme kapele za koncert a fanouš-
kům za podporu. 

Ladislav Kachyňa

polovině tohoto roku. Součástí akce, 
jak se již stalo tradicí, bude i soutěž 
o Hornobojanovský výpěstek, takže 
opatrujte svou úrodu, ať je co obdivo-
vat. V toto období nesmíme zapome-
nout zejména na vinohrady, protože se 
rozhoduje o budoucí úrodě. A pokud 
bude situace příznivá a podaří se nám 
příští rok na jaře uspořádat tradiční 
košt vína, tak ať je tam co koštovat… 

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát 
pěkný zbytek léta, klinou dovolenou 
a doufám, že se potkáme co nevidět  
na hodech a začátkem září na Horno-
bojanovském vinobraní.

Ladislav Kachyňa
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Jak je to s poplatky za odpad  
– platíme moc nebo málo?
Poplatky za odpad – tedy za jeho likvi-
daci – jsou příjmem obce a jejich výši 
stanovuje v souladu s platnými zákony 
zastupitelstvo obce. Poplatky, zvláště 
jejich navýšení, vyvolává u některých 
občanů řadu otázek – proč zase ty po-
platky zvyšují? Proč Hantály zdražují?

A jak to ve skutečnosti vlastně je? 

Obec Horní Bojanovice je spolu s dal-
šími 35 obcemi na Břeclavsku a Husto-
pečsku akcionářem společnosti HAN-
TÁLY a.s. Velké Pavlovice. 

Hantály a.s. již 30 let pro své obce zajiš-
ťují servis v oblasti nakládání s odpady 
– svoz odpadů, dotříďování, likvidace, 
skládkování a další činnosti, které jsou 
fakturovány na základě smlouvy mezi 
obcí a společností. Cenová politika je 
nastavena tak, aby společnost hospo-
dařila s přiměřeným ziskem a měla  
na další rozvoj a modernizaci provozu 
finanční prostředky, např. cena nové-
ho svozového vozu v základní výbavě 
je okolo 5,5 mil. Kč! Dlouhodobě se 
pohybujeme na nejnižší cenové úrovni 
v České republice. V cenách je nutné 
však také zohlednit navýšení mini-
mální mzdy, cenu pohonných hmot  

a od letošního roku ještě navýšení 
skládkovacího poplatku, který je dán 
zákonem. To bude v následujících le-
tech rozhodující faktor pro stanovení 
ceny za ukládání odpadu, který bude 
mít dopad i na obce a občany. Tento 
poplatek však nezůstane k dispozici 
společnosti, která skládku provozu-
je, ale je odváděn do rozpočtu státu  
a obce, na jejímž území skládka leží. 

Od příštího roku si může zastupitel-
stvo obec stanovit způsob, jakým sta-
noví výši poplatku od občanů.

V prvním případě může být zacho-
ván stejný systém jako doposud,  
ale výše poplatku může být stanovena 
až do výše 1200 Kč na osobu a rok.

Druhý způsob je administrativně ná-
ročnější pro obec i svozovou společ-
nost, poplatek je však stanoven podle 
velikosti svozové nádoby (popelni-
ce). Zákon stanoví maximální cenu  
za 1 litr nádoby nebo 1 kg odpadu. 

Zákon také zavádí minimální množ-
ství odpadu, které je počítáno na jed-
noho občana a odvozuje tak minimální 
výši poplatku. Nelze tedy již argumen-

tovat slovy: „Já přece žádný odpad ne-
mám, tak nic platit nemusím!“

Poplatek, ať je stanoven prvním či dru-
hým způsobem, zahrnuje celkové ná-
klady na svoz a likvidaci komunálního 
odpadu (černé nádoby), bioodpadu, 
svoz a dotřídění papíru, plastu, skla, 
provoz sběrného dvora, likvidaci čer-
ných skládek, zkrátka veškeré náklady 
na odpadové hospodářství obce. 

V některých obcích občané poplatek za 
odpad neplatí. Většinou jsou to obce, 
které zvýšily daň z nemovitosti a tím 
získají prostředky i na likvidaci odpa-
dů nebo náklad hradí ze svého rozpoč-
tu na úkor dalších činností v obci. Je 
toto správná cesta? Vždyť každý z nás 
odpad produkujeme a měli bychom se 
na jeho likvidaci finančně podílet. 

V současné době je výše poplatku 
700 Kč na osobu a rok, to je 1,92 Kč 
na osobu a den. Pro čtyřčlennou ro-
dinu je to 7,68 Kč na den. Zdá se vám 
to mnoho za veškerý odpadový servis  
v obci? 

Ing. Jana Krutáková,  
ředitelka a.s Hantály

Upozornění pro chovatele (především psů)

Na podzim minulého roku byl nove-
lizován zákon na ochranu zvířat proti 
týrání, do kterého bylo doplněno usta-
novení ukládající všem povinnost za-
jistit, aby zvíře, které chová, nezranilo 
ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. 
Porušení této povinnosti je posuzo-
váno jako přestupek, za který může 
být fyzické osobě udělena pokuta až 
1.000.000 Kč. Zákonodárce tak zarea-
goval na množství případů, ke kterým 
dochází a podle vysoké horní hranice 
možné pokuty přestupek považuje za 
společensky nebezpečný. Bohužel také 
na našem úřadu se při řešení přestup-
ků s těmito případy setkáváme stále 

častěji. Tohoto přestupku se může 
dopustit i chovatel, který vede psa  
na vodítku! Chovatelé agresivních 
nebo „neposlušných“ jedinců by se 
měli této povinnosti přizpůsobit a buď 
zamezit jejich kontaktu s jinými zví-
řaty, nebo psy opatřit náhubkem, pří- 
padně provést jiná vhodná opatření.

V naší praxi se také stále častěji setká-
váme s řešením přestupků chovatelů, 
kteří neučinili opatření proti úniku 
zvířete. Jedná se především o vol-
né pobíhání psů bez vlivu chovatele. 
Kvůli velké početnosti případů byla  
při podzimní novelizaci zákona zvý-

šena horní hranice pokuty za tento 
přestupek na 100.000 Kč (dříve „jen“ 
polovina). Upozorňujeme, že toto 
ustanovení platí na celém území 
obce (resp. všech obcí) bez ohledu 
na případné obecně závazné vy-
hlášky o pravidlech pro pohyb psů  
na veřejných prostranstvích!

Chovatele upozorňujeme na výše uve-
dená ustanovení zákona na ochranu 
zvířat proti týrání a vyzýváme je k je-
jich důslednému dodržování. Pokud je 
nebudou respektovat, možná se u nás 
setkáme při projednávání přestupku…
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Hornobojanovští stárci a stárky 
vás srdečně zvou na tradiční Svato-
vavřinecké hody, které se uskuteční  
6. – 8. srpna 2021 na place u kultur-
ního domu v Horních Bojanovicích.

Program: 
PÁTEK 6. 8.
18:00 – Ruční stavění máje 
20:00 – Posezení u cimbálové muziky
Hraje Cimbálová muzika Modruša.

SOBOTA 7. 8.
14:00 – Průvod krojovaných od máje
16:00 – Odpolední hodová zábava
20:00 – Večerní hodová zábava
Hraje Dechová hudba Bílovčanka.

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

Stárci a stárky:
Pavel Straka – Soňa Mitášová
Igor Sýkora – Kateřina Kachyňová
Šimon Chorvát – Aneta Straková

Sklepníci a sklepnice:
Tomáš Kuba
Adam Kadlec
Simona Michnová

Rádi v průvodu uvidíme domácí  
krojovanou chasu.

Přespolní krojovaní jsou vítáni  
a mají vstup ZDARMA.



Milí Hornobojanovčáci,

Tradice se mají dodržovat, a proto vás 
srdečně zveme na Svatovavřinecké 
hody, které se budou konat 6.–8. srpna. 
Jsme moc rádi, těšíme se a vážíme si, 
že to tento rok vyšlo, že nám nic ne-
brání naše hody pořádat. Letošními 
hody nás provedou krojovaní stár-
ci a stárky, jimiž jsou Soňa Mitášová 

a Pavel Straka, Kateřina Kachyňová  
a Igor Sýkora, Aneta Straková a Šimon 
Chorvát, dále sklepníci Tomáš Kuba, 
Adam Kadlec a Simona Michnová.

Přes dlouhé rozhodování jsme se na-
konec rozhodli, že se letos hodky, 
bohužel, konat nebudou, moc nás to 
mrzí. Děkujeme za pochopení.

Zveme všechny domácí krojované  
na sólo a do průvodu.

Hornobojanovská chasa


