
zpravodaj
HORNOBOJANOVSKY

PROSINEC 2021





1

PROSINEC 2021

Vážení občané,

Rok se s rokem sešel a už nám zase stojí před kulturním domem nazdobený vánoční stromek. Poděkování 
za darování krásného smrčku letos patří paní Machačové. Na stromek jsem se byl podívat již někdy v létě 
a velikostně mi tenkrát připadl o něco málo větší, než má na vánoce většina z nás doma v obýváku. Tak 
jsem si řekl „to bude v pohodě“, navíc, když jsme se letos museli obejít bez veškeré techniky, z důvodů 
popsaných v jiném článku tohoto zpravodaje. Při druhé návštěvě, tentokrát již s pilou v ruce, mi zas tak 
malý nepřipadl. Přestože transport stromku zpočátku vypadal na obrovský logistický úkol, tak nakonec 
vyžadoval jenom vysadit branku, smotat šňůru na prádlo a toto následně vrátit na místo. Vše by samozřejmě 
nebylo možné bez party super lidí z řad hasičů, Sokolu, zahrádkářů a zastupitelů obce. Těmto patří velký 
dík, protože bez těchto lidí bychom žádný vánoční stromek neměli. Zvláštní poděkování patří také naší 
obecní arannžérce nejenom za Betlém, ale i za výzdobu prostor před školou během celého, za chvíli již 
minulého roku.

Takže závěrem už jen popřát hodně zdraví a trošku štěstí do nadcházejícího roku 2021.

Klidné a pohodové Vánoce přeje Ladislav Kachyňa

Ladislav Kachyňa, starosta obce
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ 
FARNOST

Jak čelit 7 zlodějům Vánoc?
Nákupní horečka
Stále propracovanější dekorace, tisíce 
úžasných dárků v  neodbytných rekla-
mách a  marketingově vymyšlené dny 
přetvořily prosinec do měsíce nákupů. 
Je pravdou, že si Vánoce zaslouží oslavu, 
a  že dárky při této příležitosti vyjadřují 
naši radost i náklonnost, jenže kvůli sle-
vovému šílenství nelze zapomenout, že 
největší dar je zdarma, a  tím darem je 
Ježíš narozený v  chudých jeslích, mezi 
dobytkem a na seně. Tím největším po-
kladem je Láska. Advent má sloužit právě 
k zastavení a přemýšlení… nepotřebuje-
me kupovat mnoho věcí: máme darovat, 
co koupit nelze!

Překotné události
Na konci občanského roku bývá kalen-
dář přecpaný událostmi od fi remních 
večírků, přes školní besídky, vystoupe-
ní, koncerty, návštěvy, trhy, jarmarky 
a rozsvícení světel, až po rodinné svátky 
a narozeniny, že i přes restrikce bychom 
potřebovali delší dny.
Advent je však označovaný jako doba 
očekávání… někdo má přijít. A  když 
čekáme osobu, vhodným způsobem se 
na ni připravujeme…. my čekáme Ježí-
še Krista. Jak bychom se mohli připravit 
na něj, když nemáme čas ani sami pro 
sebe?! Našim nejlepším pomocníkem 
bude umírněnost a schopnost říct si „ne“. 
Co když budeme mít čas jen pro rodinu 
a nakazíme se všichni láskou? Nic se ne-
stane, když nebudu všude a nebudu vidět 
všechno.

Čím větší, tím lepší (dárek)
Zdrojem obav pro mnohé je velikost 
daru, a to nejen ve fyzickém rozměru, ale 
také v počtu nul na cenovce. Zdálo by se, 
že velikost lásky se měří penězi vydaný-
mi pro drahou osobu. Je zřejmé, že koho 
miluji, kdo je pro mě důležitý, tomu chci 
dát to nejlepší. Bohužel se často soustře-
díme na to, jak se sami budeme dárkem 

prezentovat, místo na obdarovávanou 
osobu. Co kdybychom místo materiál-
ního předmětu darovali zažití lásky… 
darováním našeho času, pozornosti, mi-
lých slov a konkrétní pomoci, kterou od 
nás čekali dříve. A co kdybychom neměli 
očekávání, ale dokázali tiše přijmout lás-
ku druhého? Ať nemáme nakonec prázd-
né peněženky a  prázdné srdce. Protože 
tím nejkrásnějším dárkem jste vy sami!

Duch antiVánoc
Rubem nepochopených Vánoc, zbave-
ných křesťanského smyslu, se stává odpor 
ke slavení: nechuť vůči společnému sto-
lování, i touha odjet daleko na vzdálené 
místo. Ač taková reakce může být pocho-
pitelná, přece je podobná hořkost odra-
zem egoismu, protože se zaměřuje pouze 
na sebe - a na to, co chce sám. 
Svým narozením nabídl Ježíš ten nejcen-
nější dar: svůj život… aby byl s námi. Jak 
bychom mohli odmítnout oslavit ho svou 
přítomností s lidmi, kteří nás nejvíce mi-
lují? Jestli jsou pro tebe vánoční svátky 
utrpením, najdi jejich smysl. Nenapravíš 
ho samotou a rozdělením. Naopak si pro-
mluvte citlivě, co jste slavili a jak můžete 
přispět k  utváření jednoty v  rodinném 
společenství.

Přepadnutí nostalgií
Vánoce sebou nesou rodinné scházení. 
Vzpomínáme na své dětství, a  na čas 
strávený s  osobami, co už nejsou mezi 
námi. Vzpomínáme na péči našich rodi-
čů, a na hračky, se kterými jsme si hrávali 
my. A vzpomínáme na mnoho věcí, které 

už nejsou a nevrátí se. Vzpomínáme, co 
bylo, a přichází nostalgie a smutek. Zdá 
se až nekontrolovatelný.
Papež František řekl, že radost je zákla-
dem křesťana, a zdá se mi správné jako 
první pomoc ve smutku nasadit radost. 
Kdo je posmutnělý a melancholický, ať se 
podívá do jesliček na dítě, co přináší ra-
dostnou naději na věčný život s příslibem 
setkání se všemi blízkými v nebi. Učme se 
žít přítomností, a čelit jí s těmi, co máme 
po boku. Nesme radostné poselství i těm, 
kdo sami trpí, protože nejlepší lék k pře-
konání smutku nacházíme v  péči o  své 
bližní.

Nic nebude dost dobré
Perfekcionismus se ke vší škodě rozmáhá 
neuvěřitelnou rychlostí: dekorace musí 
být obdivované, večeře delikatesní, oble-
čení značkové, hudba… všechno v první 
jakosti. A jak si uvědomíme nejmenší de-
tail, který se nevydařil, veškeré úsilí a lás-
ka, kterou jsme do toho vkládali, je fuč. 
Běda, když se někdo dotkne čokolády 
dříve, či si dítě zamaže sváteční oblečení, 
a to už nemluvím o pocitu, když má sou-
sed hezčí vánoční výzdobu…
Vzpomeňme si, že prostota a pokora jsou 
charakteristikou Ježíšova narození, a  že 
náklonnost a takt jsou jeho první ozdo-
bou. Ona nikdy nebude na zemi oslava, 
která by byla hodna Božího Syna Ježíše 
Krista. Ale Bůh naštěstí nehledá dokona-
lost. Jen abychom milovali upřímně.

Hlavně, aby vyšla fotka
Mezi úchvatnou výzdobou, nad pros-
třeným stolem, v  příslušném oblečení, 
a z dokonalých snímků na sociálních sítí 
se zdá, že nakonec má větší váhu to, jak 
člověk vypadá, než co prožívá. Vánoce se 
staly divadlem. Zapomněli jsme na dítě 
v  betlémě (a  když jsme na něj nezapo-
mněli, stalo se jen pozadím pro selfíčko).
Virtuální prostředí sebou nese obrovské 
riziko života v představě, a vytváření fa-
lešného obrazu, a v předstírání, co jsem. 
Krásnou oslavu můžeme promeškat 
v hloupém fi xování se na chytrý telefon, 
aniž bychom se podívali do očí. Pozor, 
Vánoce nejsou o  předvádění se. Nikdy 
nebyly. Ale o autentickém skutku: skutku 
lásky… té, jaká kdy jen mohla být. Buďte 
tedy sami sebou: váš život není statusem 
v on-line světě.

kněz Marek Slatinský
www.ozvi.se
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Komplexní pozemkové úpravy 
v katastru Horní Bojanovice
Pozemkové úpravy jsou změny práv-
ního stavu pozemků, jimiž „se ve ve-
řejném zájmu prostorově a  funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují se nebo 
dělí a  zabezpečuje se jimi přístupnost 
a  využití pozemků a  vyrovnání jejich 
hranic tak, aby se vytvořily podmínky 
pro racionální hospodaření vlastníků 
půdy. V  těchto souvislostech se k  nim 
uspořádávají vlastnická práva a  s  nimi 
související věcná břemena. Současně 
se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodně-
ní půdního fondu, vodní hospodářství 
a  zvýšení ekologické stability krajiny. 
Výsledky pozemkových úprav slouží 
pro obnovu katastrálního operátu a jako 
závazný podklad pro územní plánová-
ní. Pozemkové úpravy se řídí zákonem 
č. 139/2002 Sb. 
Realizace pozemkových úprav úzce sou-
visí i  s naplňováním programu obnovy 
venkova, který účinně motivuje obyva-
tele venkova k tomu, aby se nejen pro-
střednictvím samosprávy, ale i vlastními 
silami snažili o harmonický rozvoj plno-
hodnotného životního prostředí, udr-
žování přírodních a  kulturních hodnot 
krajiny a o rozvoj ekologického hospo-
daření. Neopominutelná je i  související 
realizace tvorby krajinných programů, 
jako např. úprava vodohospodářských 
poměrů, obnova toků a  nádrží, budo-
vání protierozní a  povodňové ochrany 
území, systémů ekologické stability, bio-
center a  biokoridorů, obnova remízků 
nezbytných pro život drobné zvěře, za-
jištění lepší prostupnosti území vhodně 
zvolenou sítí polních cest a v neposlední 
míře dosažení estetické kvality krajiny 
za účelem zvýšení rekreačního efektu.
Pozemkové úpravy jsou jedním z klíčo-
vých faktorů pro rozvoj venkova.
Prostřednictvím právě tohoto opatře-
ní je řešena problematika vlastnických 
vztahů pozemkové držby, nedostatečná 
zemědělská infrastruktura či absence 
prvků ekologické stability krajiny. Pro 
zlepšení životního prostředí se dopo-
ručuje realizovat projekty Územních 

systémů ekologické stability jako jedno 
z nosných opatření. Je na místě poukázat 
na komplikace spojené s majetkoprávní-
mi vztahy.
Pozemkové úpravy také nepřímo napo-
máhají rozvoji podnikání a mají nespor-
ný efekt v oblasti udržitelného rozvoje.
Při provádění pozemkových úprav do-
chází k  racionálnímu prostorovému 
uspořádání pozemků všech vlastníků 

půdy v daném katastrálním území a po-
dle potřeby také k  reálnému vytyčení 
těchto pozemků v  terénu. Nedílnou 
součástí návrhu pozemkových úprav 
je i plán společných zařízení. Ten tvoří 
cestní síť a  systém ekologických proti-
erozních, hydrologických a  krajinných 
opatření.
Cíle pozemkových úprav 
• obnovit osobní vztah lidí k  půdě 

a krajině a vyvážit jej s veřejným zá-
jmem s  důrazem na zvýšení kvality 
života na venkově

• zpřístupnění pozemků jejich vlastní-
kům

• obnovení zanedbané a poničené kraji-
ny, zvýšení její prostupnosti

• ochrana půdy, vody a bioty jako veřej-
ných statků

• obnovení a  digitalizace zastaralé evi-
dence katastru nemovitosti

• částečné či úplné dělení, scelení 
a úprava hranic původních parcel do 
nového digitálního stavu katastru jak 
vlastníkům, tak případně uživatelům

Asi tolik říká Wikipedie. Shrnuto v kost-
ce KoPÚ (Komplexní pozemkové úpra-
vy) narovnávají nesrovnalosti vzniklé 
v minulosti, zpřístupňují pozemky jejich 
vlastníkům, obci by umožnily vytvořit 
plán společných zařízení (cesty, retenční 
nádrže, větrolamy, biocentra, biokori-
dory), atd. Což myslím, že by pro naši 
členitou krajinu ohroženou erozí půdy, 
byl obrovský přínos. 
Jelikož i stát má v tomto programu dost 
omezené prostředky, tak každý rok vybe-
re pár šťastných obcí, kde KoPÚ započne. 
My jsme měli to štěstí v  roce 2017. Od 
té doby se plánovalo, vyměřovalo, téměř 
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každý z  vlastníků pozemků byl osloven 
ohledně historických hranic pozemků 
v jeho vlastnictví. V červenci 2020 všich-
ni vlastníci pozemků v  dotčené lokalitě 
obdrželi dopis s  modrým pruhem, kde 
byla pozvánka na úvodní jednání. Na 
jednání jsme se dověděli, co KoPÚ obná-
ší a hlavně jak budou probíhat. 
A  potom nastalo ticho. Několik lidí se 
mě dotazovalo, jak KoPÚ pokračují a já 
nevěděl, co odpovědět.
V  průběhu tohoto nejistého období, 
sice zazněli nějaké výhrady od vlastní-
ka firmy Zeči, který u nás vlastní a ob-
hospodařuje většinu půdy, že mu KoPÚ 
způsobí komplikace a prozatím řeší, jak 
se k nim postavit. Jako kompenzaci po 
obci požadovali změnu Územního plá-
nu obce, kterou by se některá zeměděl-
ská půda v jejich vlastnictví, změnila na 
plochy pro výstavbu rodinných domů 
Požadavky firmy Zeči byly nepřijatelné 
a v každém případě by velkou mírou za-

sáhly do poklidného života v obci a při-
šli bychom o to, co máme na naší obci 
rádi a také proto, proč v naší obci žijeme 
a jsme jejími patrioty. Naše obec je malá 
klidná a  malebná obec, která má zaži-
tý poklidný život plný kulturních akcí 
a tradic. Je velmi důležité za tyto klady 
bojovat a  nadále hodláme v  obci udr-
žovat rodinnou atmosféru, kterou nám 
v okolních obcích závidí.
Konečný verdikt padl v  srpnu 2021, 
kdy nám byl oficiální cestou doručena 
Žádost o vyvěšení usnesení o zastavení 
řízení - komplexní pozemkové úpravy 
v katastrálním území Horní Bojanovice. 
Důvodem zastavení řízení je nesouhlas 
většinového vlastníka s prováděním po-
zemkových úprav. Vzhledem k  tomu, 
že firma Zeči spolu s jednatelem panem 
ing. Veselým a jeho synem vlastní 41 % 
výměry pozemků v obvodu pozemkové 
úpravy, prokazatelně nelze získat 60 % 
souhlasů vlastníků požadovaných pro 

vydání rozhodnutí.
Takže veškeré snahy o  narovnání sta-
rých křivd, které se nám tady naskládali 
za posledních cca 70 let, slušně řečeno, 
vyšli vniveč. A  přitom si nemyslím, že 
by velkým vlastníkům KoPÚ taky ne-
přinesli užitek. Minimálně by si mohli 
pozemky zcelit a v budoucnu by nemu-
seli řešit pásek jiného vlastníka upro-
střed jejich lánu. Také by si mohli vyřešit 
pozemky nevhodné pro jejich činnost. 
Dále by se touto úpravou vložily do kra-
jiny prvky, které by zamezily vodní a vě-
trné erozi, aby přírodní živly neodnášely 
to nejdůležitější z půdy, co tady máme. 
Většinu nákladů by nesl stát. 
Myslím, že ochrana půdy by měla být pri-
oritou nejenom pro lidi co na ní hospoda-
ří, ale hlavně pro všechny vlastníky půdy.

Ladislav Kachyňa, Jiří Šlancar, Jaroslav 
Štoll, Libor Šalášek, Václav Šlancar, 

Zbyněk Prokeš, Bohdana Kaňová

Některým našim občanům nestačí, že nás zlobí Covid 
Již druhým rokem ovlivňuje veškeré dění v  naší společ-
nosti nová respirační choroba zvaná Covid-19. Přišla 
pravděpodobně z daleké Číny, ale vzhledem k tomu, jak 
je dnes svět malý a propojený, tak se zakrátko rozšířila do 
celého světa. Od té doby je svět jako na houpačce. Přes 
léto funguje jakoby normálně, ale přes zimu se státy 
uzavírají do různých lockdownů a vše funguje omezeně. 
Docela mě zaráží, že ze začátku, když jsme neměli skoro 
žádné informace a  prostředky, jak s  novým onemocně-
ním bojovat, tak jsme byli „Best in Covid“. Že by tehdy naší 
největší zbraní byly s láskou ručně šité roušky??? 
Podívejme dneska. Máme vše, respirátory vysoké třídy 
účinnosti, očkování, dokonce už i  různé medikamenty, 
které zmírňují následky onemocnění. A  jsme jednou 
z  nejpostiženějších zemí v  regionu. Frustrovaná společ-
nost dělící se na očkované a neočkované, kteří mezi sebou 
šíří nevraživost masivně podporovanou médii.   
Samozřejmě, že tyto pocity se promítají i  do naší obce. 
Takže jak jsem již naznačil výše, první vlna proběhla 
v  klidu a  s  pochopením, možná proto, že většina lidí 
pomáhala se šitím roušek, sháněla materiál, prostě lidé 
měli spoustu jiných důležitějších starostí. Teď mě kolikrát 
připadá a rozhodně nejsem sám, že se spousta lidí uzavírá 
do sebe a jejich jediným společníkem je televize a počí-
tač, odkud plynou samé zaručené zprávy… A  ostatní 
lidé, respektive sousedé je zajímají jenom v  případě, že 
jim můžou nějakým způsobem znepříjemnit život, pří-
padně na ně poslat nějaký podnět. Nebudu tady rozebírat 
udání na občany obce, protože většinu informací znám 
jenom z  doslechu. Každopádně je takové jednání dle 
mého názoru dost smutné. Článek píšu kvůli podávání 
podnětů na naši obec. V  říjnu tohoto roku nás opět po 
dvou letech poctila svou návštěvou Inspekce životního 
prostředí. A  kupodivu opět na podnět. Doteď tato kon-
trola byla sázkou na jistotu, protože v  objemu, v  jakém 
obec hospodaří, tak se vždycky něco najde. Samozřejmě 

nám to není lhostejné a  pomalu a  jistě vše dáváme do 
pořádku. A pokud příští kontrola, nedělám si iluze, že by 
zase brzo něco na podnět nebylo, nezjistí větší pochybení 
obce, tak se asi začne řešit, kdo je tedy tím znečišťovate-
lem, když ne budovy obce. A budeme muset začít hledat 
viníka. Je na každém z nás, aby se zamyslel, zda odpadní 
vody likviduje správným způsobem. Zajímalo by mě, jak 
řeší odpadní vody občan, který podnět poslal. Možná 
bychom se taky divili. V tuto chvíli mě napadá, jestli vše 
není podle starého přísloví „zloděj křičí, chyťte zloděje“.  
Taky by mě docela zajímalo, kde byl tento občan posled-
ních 30 let, proč situaci neřešil již dříve, případně pokud 
by tento problém chtěl opravdu řešit, proč nekandidoval 
do zastupitelstva a neřešil situaci z pozice zastupitele, pří-
padně starosty obce??? Myslím, že v naší situaci, kdy jsme 
ve fázi plánování splaškové kanalizace a  centrální ČOV, 
je naprosto zbytečné na tento náš nedostatek poukazo-
vat takovým podlým způsobem. Nebo by to celé mohlo 
dopadnout jako v jiné obci, kde měli podobného kritika. 
Po opakovaných udáních bylo občanům nařízeno dát vše 
do pořádku. Což je stálo odhadem 50–100.000 Kč na do-
mácnost. V  té době již řešili centrální čištění odpadních 
vod. Za dva roky opatření, které občané nákladně budo-
vali, museli zrušit a za další podobné náklady se připojili 
k centrální kanalizaci..... 
Ale vrcholným počinem, který jen tak něco nepřekoná, 
asi na hodně dlouhou dobu, bude udání opravy ulice 
Pekanda na Hospodářskou kriminálku. Již jsem si v  létě 
naivně myslel, že vše skončilo asi třetím překontrolová-
ním, ale je vidět, jak máme nezlomné a  všehoschopné 
občany. Do uzávěrky tohoto zpravodaje, určitě ještě ne-
bude známý výsledek šetření, ale doufejme, že to nebude 
trvat tak dlouho, jako jiné opravdové kauzy. A konečně se 
i tato naše kauza „hodná vyšetření kriminálkou“ rozetne. 
Nejsmutnější na tom všem je, že do celého případu je již 
zapletena i firma, která zakázku realizovala a její zástupce 

byl také několikrát u výslechu. Je zcela pochopitelné, že 
si to vzal osobně a  rozvázal s  obcí veškerou spolupráci. 
Osobně si myslím, že se není vůbec čemu divit. A  celé 
firmě se za celou obec a zejména za tyto „nejpoctivější“ 
občany omlouvám. Zajímalo by mě, jestli si takový člověk 
vůbec uvědomí dosah svého jednání, protože taková věc 
se v  blízkém okolí neutají a  pokud budeme potřebovat 
stavební techniku nebo materiál, tak vše budeme objed-
návat asi v Brně??? Než se i  tam dozví, jak se v Horních 
Bojanovicích oplácí dobro. Už jenom za přistavení tech-
niky zaplatíme tisíce korun navíc, za hromádku písku 
nebo kamení zaplatíme 3x více.... Není dlouho, co nás 
na veřejném zasedání káral občan, proč nepodporujeme 
místní firmy, „vždyť nám přece platí daně“. Tímto nám 
všem ukázal, jak to vlastně myslí s  podporou místních 
firem a obce celkově. Kdo pravidelně chodí na veřejná za-
sedání, tak určitě ví, o čem tyto řádky jsou a zejména, kdo 
jakým způsobem jedná a jaké praktiky podporuje. Navíc 
je příští rok jako již několikátý v řadě volební.  Tentokrát 
to bude do zastupitelstev obcí. A pro nás budou o to dů-
ležitější, protože v  tomto období bychom měli konečně 
začít budovat splaškovou kanalizaci a ČOV. Já sám za sebe 
musím říct, že bych jako občan, v tu dobu už nemusím být 
starostou ani zastupitelem obce, nerad dělal takovou věc 
s pocitem, že pokud nebudu někomu úplně po vůli, tak na 
mě bude posílat nějaké kontroly nebo přímo kriminálku. 
Myslím, že by se každý slušný a rozumný člověk měl od 
podobných totalitních praktik distancovat a říct jasně, že 
toto není cesta, kterou chceme podporovat. 
Za všechny podepsané zastupitele prohlašuji, že jsme 
vždy postupovali s  nejlepším úmyslem, jak v  obci něco 
zbudovat, opravit a tvořit lepší podmínky pro život v naší 
obci. Proto si ani v případě opravy Pekandy nemyslíme, že 
bychom něco zanedbali, případně jinak pochybili.  

Ladislav Kachyňa, Jiří Šlancar, Jaroslav Štoll, 
Libor Šalášek, Václav Šlancar, Zbyněk Prokeš
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MATErSKa sKOLKA

Horni Bojanovice

Podzim v naší školce
První měsíc nového školního roku, 
kdy se děti seznamovaly s  novými 
kamarády, utekl jako voda a  byl tu 
říjen, čas podzimu, který si letos pohrál 
s  nádhernými barvami. Děti tvořily 
z  přírodnin, které jsme si společně 
nasbírali při vycházce. Pozorovali 
jsme změny počasí a  zbarvování listí 
a také děti pomáhaly s prací na školní 
zahradě.

Vydali jsme se hledat skřítka 
Podzimníčka. Děti plnily úkoly 
a  sbíraly indicie k  jeho nalezení. Díky 
jejich spolupráci se pátrací akce velmi 
zdařila a skřítka jsme našli. Děti z toho 
měly velkou radost, o  to víc, když 
dostaly malý dáreček a  něco dobrého 
na zub.
Ani jsme se nenadáli a přišel listopad. 
Celý první týden byl zaměřen na téma 

Dušičky a  Halloween. Jako každý rok 
jsme se vydali na hřbitov zapálit svíčky, 
děti vyráběly z papíru, pomáhaly zdobit 
prostory školky a  každý si vyrobil 
lucernu v  podobě dýňového strašáka. 
V  pátek 5.11. jsme si s  dětmi užili 
karneval, kde nechyběly strašidelné 
masky, plnění zábavných úkolů 
a  diskotéka s  balónky. Všechny děti 
byly odměněny sladkou dobrotou.
Počasí nám přálo, a proto jsme si mohli 
na fotbalovém hřišti pouštět dráčky 
a užít si společně spoustu legrace.
Ale bohužel, ne vždy je vše růžové a ani 
naší školce se nevyhnul koronavirus, 
a  proto musela být na dva týdny 
uzavřena. 
Po návratu do školky nás však čeká 
období adventu, které je plné očekávání 
a  radosti. Předvánoční čas v  naší 
školce budou provázet básničky, zpěv 
vánočních koled, seznamování dětí se 
zvyky, tradicemi, vyrábění vánočních 
ozdob, dekorací a  přání. Nakonec nás 
pod stromečkem bude čekat vánoční 
překvapení.
Přejeme Vám pokojné prožití 
vánočních svátků, zdraví, mnoho 
radostných společných zážitků a  vše 
dobré v Novém roce.

Za celý kolektiv mateřské školy
Petra Sácká
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10 let s harmonikáři 
zůstaly krásné vzpomínky      

„Vše má konec, co mělo svůj začátek. Co 
uběhlo, nejde vrátit nazpátek“

Milí příznivci našich setkání, dovolte 
krátce zavzpomínat na uplynulých de-
set let, po dobu kterých jsme se jednou 
ročně setkávali u  pěkných písniček za 
doprovodu velmi populárních a  ob-
líbených hudebních nástrojů, jakým 
bezesporu akordeony a heligonky jsou. 
Naše první setkání se uskutečnilo v lis-
topadu 2012 a to poslední v září 2021. 
Zpravidla jsem se setkávali v  místním 
Kulturním domě, ale pokud byla akce 
situována na letní měsíce, proběhla 
v  prostorách sportovního areálu. Bě-
hem všech ročníků se na pódiích před-
stavilo přes sedmdesát různých harmo-
nikářů, přičemž mnozí navštěvovali 
naše setkání pravidelně a  nevynechali 
jediný ročník. Mezi takové stálice pa-
třila např. Martina Zavadilová nebo 
Tereza Škrháková, z chlapů potom Ivoš 
Janičata, Dolnobojanovští heligonkáři 
nebo legendární Brněnská heligonka. 

Rudy Kučera, král harmonikářů, 
který se na nás dívá z harmonikářské-
ho nebe, patřil vždy mezi nejžádanější 
a nejoblíbenější. Jezdil do Horních Bo-
janovic velmi rád a vždy říkal, že je zde 
to nejmilejší a  nejsrdečnější 
publikum, které zná. Všichni 
na něj vzpomínáme s  úctou 
a láskou. 

Nemohu jmenovat všech-
ny účinkující, ani přiložit 
všechny fotografie, kterých 
jsou za ta léta stovky, ale ráda 
vzpomenu nejmladší har-
monikářku, skvělou Anežku 
Strážnickou, nebo nejstarší-
ho, dosud žijícího a účinku-
jícího harmonikáře, Květoše 
Pospíšila ( 91 let ).

Naše hudební setkání 
zpestřovali také různí hosté. 
Těmi nejčastějšími byli nám 
všem milí chlapci ze Skle-
panky, kteří se vždy postarali 
také o večerní taneční zába-

vu. Mohli jsme společně přivítat také 
Mužáky z Kobylí . V posledních letech 
hostovali na podiu skvělí chlapi z míst-
ního MS Vavřinec.

DĚKUJI všem, kteří jste tato velmi 
krásná setkání  podporovali svojí pří-
tomností. Všem, kteří jste nás podporo-
vali svým potleskem a zpěvem. DĚKU-
JI všem, kdo jste při dobrém vínečku 
zůstávali do pozdních nočních hodin 
a zpečetili tak zdárný průběh akce. 

DĚKUJI obci Horní Bojanovice za 
velmi vstřícnou spolupráci. DĚKU-
JI panu Josefu Rousovi za každoroční 

štědré sponzorské dary nejen pro účin-
kující.

DĚKUJI všem vinařům, kteří svým 
lahodným mokem přispěli ke každo-
roční dobré náladě.

Věřím, že společně strávené chvíle 
zůstanou ještě dlouho v  našich vzpo-
mínkách.

Přeji všem krásné nadcházející svá-
teční dny plné lásky a pohody. 

Mirka Šubíková 
pořadatelka setkání s harmonikáři
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HASIČI
Letošní rok se pomalu chýlí ke konci a tak 
je tu poslední letošní ohlédnutí za naší 
prací. 
Od posledního vydání zpravodaje jsme 
se zúčastnili těchto akcí:  v  měsíci září 
jsme se podíleli stánkem s  občerstvením 
na Burčákových slavnostech pořádané 
místním Zahrádkářským svazem. Na konci 

listopadu  jsme i  s  ostatními spolky, na 
žádost pana starosty, byli nápomocni při 
pokácení a následném převozu vánočního 
stromu na své každoroční místo před 
Kulturním domem. Opět se sešlo mnoho 
lidí, kteří nemají problém ve svém volném 
čase pro obec něco udělat, proto se vše 
zvládlo v poměrně krátkém čase.
Bohužel opět kvůli pandemické situaci 
v  naší zemi jsme nuceni zrušit tradiční 
Hasičský ples, který se měl konat v příštím 
roce. Budeme doufat, že je to již poslední 

Od posledního vydání zpravodaje vyjížděla jednotka  k těmto případům:

2. srpna 2021 Požár lokomotivy, Hustopeče

5. srpna 2021 Spadlý strom ve vozovce, Boleradice

17. srpna 2021 Pomoc LZS s přistáním, Němčičky

23. srpna 2021 Nebezpečný hmyz, Němčičky

1. září 2021 Nebezpečný hmyz, Hustopeče

14. září 2021 Požár cisterny ve firmě Flaga (cvičení)

11. října 2021 Požár slunečnice v zásobníku, Hustopeče

13. října 2021 Požár střechy RD, Diváky

14. listopadu 2021 Požár RD, V. Pavlovice

29. listopadu 2021 Požár návěsu kamionu na dálnici D2

A od 2. prosince  opět vyjíždíme na výpomoc do krematoria v Hustopečích.

Jménem celého sboru dobrovolných hasičů vám přejeme šťastné a veselé Vánoce 
a vše nejlepší do Nového roku.

zrušení plesu a  další rok se po dvouleté 
pauze opět sejdeme. 

JSDH
Letošní rok byl pro členy jednotky velice 
náročný. Dokazuje to 31 výjezdů, což je 
zatím nejvíce v  historii jednotky. Kromě 
výjezdů se členové starali o  svěřenou 
výzbroj a  výstroj tak, aby bylo vše 
plně funkční. K  tomu všemu jsme byli 
nápomocní při rekonstrukci Hasičské 
zbrojnice.

Vážení občané, vážení čtenáři Zpravo-
daje.

Při hodnocení naší činnosti za uply-
nulý rok 2021 musím konstatovat, že se 
nám podařilo uspořádat dvě významné 
akce. První v měsíci červenci bylo vy-
stoupení našeho sboru spolu s  hosty 
z  okolních obcí v  areálu u  koupaliště 
„Eště byly 4 týdně….“ a druhá akce, na-
zvaná „Adventní koncert“ byla uspořá-
dána naším sborem na první adventní 
neděli, tj. 28. listopadu. Zúčastnil se jej 
náš Mužský sbor Vavřinec, dále ženský 
sbor z  Horních Bojanovic a  2 dětští 
sólisté z  naší obce, Veronika Křížová 
a Tadeáš Čermák, oba žáci hustopečské 
Základní umělecké školy, obor zpěv. 
Jako hosta jsme si pozvali Vachův žen-
ský sbor moravských učitelek z  Brna. 

Tento koncert slovně doprovázela naše 
„dvorní“ konferenciérka paní Mirka 
Šubíková. Dle vyjádření zúčastněných 
diváků a  hostí byla akce zvládnuta na 
vysoké profesionální úrovni a všichni ji 
hodnotili velice kladně.

Na letní akci „Eště byly 4 týdně ……“ 
jsme slavnostně „pokřtili“ náš první CD 
nosič, který jsme nazpívali v  zimním 
a jarním období letošního roku. O rea-
lizaci tohoto projektu se největší měrou 
zasloužil Dr. Ladislav Prčík z Mutěnic, 
střídavě žijící v  USA a  v  Mutěnicích, 
tím, že nahrál veškerý hudební dopro-
vod a nazpíval i dvě svoje písně.

Pro členy sboru a pro naše sponzory 
jsme koncem listopadu vydali kalendář 
na rok 2022, ve kterém prezentujeme 
naše fotografie z různých míst a letos též 
fotografie našich sponzorů-vinařů z  je-
jich pracovišť i s rodinnými příslušníky.

Pro zájemce z  řad občanů jsme celý 
Adventní koncert nechali natočit ka-
meramanem panem Vojtěškem a je celý 
k  dispozici na tomto odkazu: https://

youtu.be/dPacfJZuWck
Dále by měl být zveřejněn na regi-

onální internetové televizi Region – 
www.tv-region.cz

Na závěr hodnocení naší činnosti 
za celý rok 2021 bych chtěl poděkovat 
všem občanům za přízeň, kterou nám 
po celý rok věnovali, Obecnímu úřa-
du v  Horních Bojanovicích za finanč-
ní příspěvky na vydání CD nosiče a na 
rozvoj naší další činnosti a  též všem 
sponzorům za příspěvky, ať už naturál-
ní nebo finanční.

Všem čtenářům „Zpravodaje“ bych 
chtěl na závěr popřát příjemné pro-
žití svátků Vánočních a  hodně zdraví 
a spokojenosti do roku 2022.

Zdeněk Prokeš, předseda spolku
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ČZS 
Horní Bojanovice

Pohled zahrádkáře-vinaře 
na ročník 2021

Dámy a  pánové, přátelé vinaři, se 
svátkem svatého Martina jsme vstou-
pili do období vegetačního klidu, kdy 
příroda vydala svou žeň, kdy práce vi-
naře se přenáší do vinného sklepa. Je to 
doba formování mladého vína, ale také 
hodnocení uplynulého roku.

Jistě každý z  vás si položil otázku, 
jaký byl pro vinaře ten vegetační rok 
2021?

Vegetační klid ročníku 2020 a  2021 
zahájil deštivý měsíc listopad s  tep-
lotami kolem 10 stupňů, pokračoval 

Rok 2021 se pomalu chýlí ke svému 
konci, a  tak nezbývá než stručně shr-
nout toto období, i co se týče činnosti 
místní organizace zahrádkářů. Dalo by 
se říct, že akce, která se v této Covidové 
době nestihne v létě, tak je už předem 
odsouzena ke zrušení. A  jediná akce, 
kterou naše organizace pořádá v  létě, 
respektive na jeho konci, je tradiční 
„Hornobojanovské vinobraní“, které 
proběhlo jako obvykle první víkend 
v  září. Na úvod vystoupila dechová 
hudba Hornobojani. Přestože tato tak 
trošku domácí kapela vystoupila již 
poněkolikáté v  řadě, tak myslím, že 
odvedla kvalitní a profesionální výkon, 
který se nikdy neomrzí. 

Dále vystoupili pěvecké sbory Lan-
štorfčané z  Ladné a  Zpěvulky z  Vel-
kých Pavlovic. Oba soubory předvedli 
úctyhodný výkon a zejména na děvča-
tech z Pavlovic, mezi nimiž byla i jedna 
místní rodačka, bylo vidět, jak je vy-
stoupení a zpěv baví. Škoda jen, že kvů-
li chybějícímu ozvučení nebyly úplně 
zřetelné sólové zpěvy. Z toho plyne do 
budoucna poučení pro pořádající orga-
nizaci, že i přesto, že nebudou účinku-
jící aparaturu požadovat, tak je určitě 
lepší mít alespoň nějaké řešení v zálo-
ze. Na druhou stranu, když začala hrát 
Cimbálová muzika Morava, ke které se 

postupně přidali Zpěvulky, Lanštorfča-
né a lidé z obecenstva, tak určitě nebylo 
žádného zesilování třeba a krásná hud-
ba a zpěv se nesly do širokého okolí. 

A závěr večera tradičně patřil popu-
lární a rockové hudbě. Tentokrát v po-
době skupiny Metaxa z  Bystřice nad 
Pernštejnem. Jejich hudba a  zpěv se 
také nesla do širokého okolí. Kdo chtěl, 
tak si mohl i  s  touto kapelou zatančit, 
zazpívat a  bavit se, až do 
časných ranních hodin.

Závěrem bych rád po-
děkoval všem zúčastně-
ným za podporu. A  rád 
bych poděkoval také účin-
kujícím. Na všech bylo 
znát, že je baví hrát, zpívat 
a bavit publikum.

Součástí této slavnosti 
bylo jako vždy také vy-
hlášení výpěstků místních 
zahradníků. Výsledky pro 
přehled uvádíme níže. Letošní rok, co 
se týká deště, byl zkraje chudý, ale od 
své poloviny, jako by se snažil dohnat 
to, co zameškal ze začátku. Některým 
plodinám takové počasí evidentně 
svědčí a musím říct, že co do velikosti 
některých výpěstků, jednalo se o  rok 
rekordní. Kromě dýní bych rád zmínil 
i Giganta s váhou něco přes 6kg, který 
se stal zaslouženě cenou poroty. A  jak 
jsem říkal už během udílení cen na sa-
motné akci, neodpustím si nevzpome-
nout řepu s váhou přes 10 kg. I dospělý 
člověk se vrátí do svého dětství a  rád 
vzpomene pohádku O veliké řepě. Dě-

kujeme všem soutěžícím jménem obce 
a také jménem mateřské školy, kam vý-
pěstky dále směřují ke zpracování. 

Přikládám i  fotku z  vyhlášení kate-
gorie cibule. Není to z  důvodu, že je 
tam moje manželka. Ta naopak řekne, 
že jsem tu fotku neměl zveřejňovat. 
Mně osobně bude vždycky připomínat 
úsměvnou historku, že i přesto, že život 
není vždycky fér, tak jsou lidé, kteří se 

nad to umí povznést a řešit věci s nad-
hledem. Nejlépe na baru.  

Nevím, jestli je teď na místě pozván-
ka na tradiční košt vína, který se již 
po dvě sezóny neuskutečnil. Kdyby se 
opět nekonal, tak se určitě sejdeme na 
„Hornobojanovském vinobraní“ první 
sobotu v září.  

 Přejeme všem příjemné prožití svát-
ků vánočních a  šťastné vykročení do 
roku 2021.

Členové ČZS Horní Bojanovice 
a Ladislav Kachyňa

teplotně nadprůměrný a  opět deštivý 
prosinec. Pravá zima nastala až v  mě-
síci lednu, kdy sněhová přikrývka 
byla nepravidelná  a střídalo se sněže-
ní s dešťovými přeháňkami, teploty se 
držely od mínus 3 do plus 10 stupňů. 
Měsíc únor se vyznačoval proměnli-
vým počasím s nočními mrazy a tvor-
bou náledí. Řez révy vinné probíhal 
vesměs bez větších problémů. Chladné 
a  proměnlivé počasí pokračovalo i  na 
jaře. V měsíci březnu se střídalo pěkné 
a  slunečné počasí s  chladným a  deš-
tivým. Proměnlivé počasí ale nenaru-
šovalo průběh jarních prací ve vinici. 
Díky celkově chladnějšímu průběhu 
počasí réva začala rašit poslední týden 

v dubnu, což bylo o 14 dní později, než 
v letech minulých. Měsíc květen se vy-
značoval častými dešťovými přeháň-
kami, počasím s  velkými teplotními 
výkyvy a byl celkově teplotně podprů-
měrný. Zpoždění, které réva nabrala na 
jaře bylo znát i v dalším průběhu roku. 
Réva začala kvést až 15. června, ale prů-
běh počasí byl příznivý a réva odkvet-
la bez problémů. Červenec byl oproti 
minulým rokům teplotně podprůměr-
ný, teplota dosahovala 24 až 26 stupňů 
a srážky byly jen lokálního charakteru. 
Byly kladeny velké nároky na ochranu 
révy z  důvodu velmi rozdílných kli-
matických poměrů. Proměnlivé počasí 
pokračovalo i  v  měsíci srpnu. Vinaři 
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měli velkou obavu ze sklizně z důvodů 
opožděného vývoje révy vinné a z ne-
stálého počasí.  Ale měsíc září a  říjen 
se ukázal jako přívětivý v délce sluneč-
ního svitu i nadprůměrnými teplotami 
a hrozny začaly dozrávat. Rané odrůdy 
se začaly sklízet v druhé polovině září 
a hlavní část vinobraní se přesunula do 
měsíce října, kdy konečně hrozny měly 
požadovanou cukernatost, ale  kyselin-
ka byla vyšší. Letošní rok byl i  rokem 
problematickým – trápil nás vysoký 
infekční tlak houbových chorob, který 
významně ohrožoval úrodu hroznů. 
Množství sklizených hroznů bylo velmi 
rozdílné v některých lokalitách až nad-
průměrné.

Jaký je tedy ročník 
2021?

Výnosově byl velmi 
dobrý, ale hrozny měly 
vyšší obsah kyselin, 
který se přesunul i  do 
vína. Díky střídání tep-
lot a  deštivému počasí 
se bílá vína vyznačují 
vyzrálostí a  příjemnou 
ovocnou vůní. Vznikají také vína s vyš-
ším obsahem cukru a pikantní, harmo-
nickou, vyváženou kyselinkou. Letos 
jsou červená vína s velkým potenciálem 
a  ideální ke zrání v  sudech, vyznačují 
se pěknou barevností a  aromatikou. 
A proto nežehrejme na letošní ročník, 

ale hledejme příčinu sami v  sobě. Co 
se nám nepodařilo letos, podaří se jistě 
v příštím roce. 

Pijme víno s mírou, užívejme jej pro 
naše zdraví, buďme moudří a  zacho-
vejme si střízlivost v  myšlenkách i  ve 
skutcích.

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 Toncarová Gabriela 807
2 Machačová Ludmila 497
3 Ing. Šlancarová Marie 443

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 Charvátová Markéta 674
2 Machačová Ludmila 336
3 Krejčí Bedřich 275

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v kg

1 KAŇOVÁ Bohdana 44,7
2 Jordánek Václav 41,4
3 Charvátová Markéta 20,8

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 Kaňová Bohdana 306
2 Jordánek Václav 295
3 TOMAN Jiří 286

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 Krátká Ludmila 461
2 Krejčí Bedřich 451
3 Chromý Ludvík 420

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku v g

1 Prokeš Miroslav 360
2 Kachyňová Alena 347
3 Lízal Jan 275

jméno pěstitele váha výpěstku v g

gigant Pevelák Zdeněk 6,1

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
BRAMBORA za rok  2021

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
MRKEV za rok  2021

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
DÝNĚ za rok  2021

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
JABLKO za rok  2021

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
PAPRIKA za rok  2021

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE 
CIBULE za rok  2021

CENA POROTY
 za rok  2021
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Milí přátelé, kamarádi, příznivci fotba-
lu a sportu.

 Ani letošní rok nezačal nijak dobře. 
Nejen pro fotbal, ale pro všechny z nás. 
Fanoušci přišli o fotbalová utkání, pří-
znivci dobré nálady o  plesy a  zábavy 
a  veškeré kulturní dění. A  tak poprvé 
nebylo možné uspořádat naši ostatko-
vou zábavu. Doufáme však, že v sobotu 
26.2. 2022 se nám ostatky a  jiné akce, 
které doposud byly v  našem režimu, 
podaří zorganizovat. Nicméně v  létě 
se situace trochu zlepšila a  my mohli 
uspořádat odloženou oslavu 80 výročí 

založení Sokola. Ta začala fotbalovým 
utkáním dětí všech věkových kategorií 
a pokračovala utkáním dospělých mezi 
horním a  dolním koncem. Ke spoko-
jenosti nás všech dopadlo nerozhodně 
a tak jsme mohli v přátelské náladě roz-
jet volnou zábavu. K tanci nám pouštěl 
hity náš skvělý DJ Libor a  k  poslechu 
hrála krásné písničky skupinka hudeb-
níků z  Hustopečí. Je to parta kamará-
dů, která se schází po náročné práci 
a hraje si pro potěšení a dobrou nála-
du na kytary, ukulele, bendžo a  basu. 
Za sebe můžu říct, že nálada při jejich 
vystoupení byla skvělá. Na památku 
oslav jsme nechali vyrobit trika, kšil-
tovky a  vlaječky s  logem našeho klu-
bu a naší obce. Také jsme předali dary 
s  poděkováním nejstarším a  nejvěr-
nějším členům k  jejich jubileu. Jejich 
ochotu a  vytrvalost ocenili i  zástupci 
OFS Břeclav.  Chtěl bych touto cestou 

poděkovat všem, kteří se podíleli na 
přípravách i  hladkém průběhu oslav, 
ale i těm co přišli a v této nelehké době 
s  námi oslavili naše výročí. Růženám 
děkujeme za krásnou zastávku před 
ubytovnou, která je TOP a zároveň při-
pomínáme vánoční fotbálek na kurtech 
24. 12. v 10:00 hod.

Od začátku roku jsme dle vládních 
nařízení opět nemohli provozovat uby-
tovnu a  tak jsme alespoň dohnali ně-
jaké resty a  vlastními silami vylepšili 
prostory zařízení. V  letních měsících 
se nám sportovní areál podařilo zaplnit 
týdenními pobyty mladých fotbalistů, 
kteří k nám jezdí na soustředění.

 
Přeji krásné a  pohodové Vánoce, 

hodně zdraví a pozitivní myšlení v této 
složité době. 

Kamil Vlach 
Sokol Horní Bojanovice

Mladší a starší přípravka
Do nové sezony se nám podařilo 

přihlásit dvě družstva, jak mladší tak 
i starší přípravku. Obě družstva hrají ve 

stejný čas, tak bylo zapotřebí zakoupit 
nové skládací branky. První tři zápasy 
(V. Pavlovice, Ivaň, V. Němčice) se nám 
moc nedařily. Děti se museli vyrovnat 
s větším hřištěm a  staršími protihráči, 
jelikož naše družstva byla věkově o rok 
mladší. Díky poctivému trénování se 
začala hra vyvíjet k lepším výsledkům. 
V dalších zápasech proti Pohořelicím 
a  Bořeticím byly vyrovnaným soupe-
řem a v utkání s Popicemi i lepším tý-
mem. Posilami pro naše hráče, jsou děti 
z  Boleradic, kterým se zde líbí a  stále 
přibývají nový a nový hráči. Díky tomu 
máme v  zimě možnost jezdit využívat 
tělocvičnu v místní škole a sál v kultur-
ním domě.

Mladší žáci
Posledním víkendem srpnu začala 

sezona ml. žákům. Vůbec jsme neoče-
kávali tak úspěšnou sezonu, která nás 

potkala. Kromě jednoho zápasu, kdy 
jsme jasně prohráli 1:8 s  podzimním 
vítězem soutěže družstva z Valtic, byli 
v zápasech lepší. V tabulce jsme skon-
čili na krásném pátém místě s 16ti body 
a  skóre 50:26. Můžeme se pyšnit tím, 
že máme v družstvu nejlepšího střelce 
soutěže a  tím je Jiří Sýkora z  Němči-
ček, který dal 17 branek. V zimě máme 
možnost jezdit trénovat do Němčiček 
do tělocvičny v místní škole. Snad nám 
to tato doba dovolí. 

 H. Bojanovice – Nosislav 2:3
 H. Bojanovice – Starovice 4:1
 Valtice – H. Bojanovice 8:1
 H. Bojanovice – Březí 6:1
 Kobylí – H. Bojanovice 1:10
 Brumovice – H. Bojanovice 0:17
 H. Bojanovice – Zaječí 2:2
 H. Bojanovice – Popice 2:3
 Lanžhot – H. Bojanovice 4:2
 H. Bojanovice – Břeclav 4:3

Za to jak jsou děti šikovní a  kama-
rádští tak jsme jim uspořádali ukon-
čenou v  kulturním domě i  s  rodiči, 
kteří ochotně vozí své děti na tréninky 
i zápasy. Na programu bylo divadlo od 
pana Korába z Boleradic, diskotéka i se 
světelnými efekty a samozřejmě nesměl 
chybět ohňostroj. Na  posilněnou jsme 
měli řízky, sekanou a  výborné buchty, 
tyčinky, muffiny, jednohubky... od ma-
minek. K tomu si děti sami čepovali to-
čenou limonádu, z čehož měli největší 
radost. Akce se velmi vydařila, zabavili 
se mezi sebou od nejmenšího až po ty 
největší. 

Tímto všem děkujeme za přízeň 
a  přejeme krásné pohodové vánoční 
svátky a Šťastný Nový rok.
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STP HUSTOPEČE
Vážení členové STP Hustopeče, již jsme si mysleli, že svoláme Výroční členskou schůzi, ale 

jak sami vidíte, není to možné. Až bude situace příznivá, budeme se snažit znovu naplánovat 
členskou schůzi i zájezdy. 

Nyní Vám chci aspoň popřát klidné a příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, 
zdraví a pohody do nového roku 2022.

Za celý výbor Krejčová Jitka

SPOLEK BARVÍNEK
Čas letí jako voda, rok nám pomalu 

končí. Letos se nám podařilo uskuteč-
nit několik akcí pro děti.

A to: Dětský den, pálení čarodějnic, 
dýňování, drakiáda a poslední akcí byl  
lampionový průvod. Všechny akce se 
opravdu vydařily a hlavně počasí přálo. 
Děti se vydováděly při různých hrách 
a užily si skákací hrad. Dýně, které byly 
krásně vyřezané, zdobily několik dní 
prostranství před školou a  večer jsme 
je chodily rozsvěcovat. No a drakiáda? 
Není nic hezčího, než radost v dětských 
očích, když se drak vznáší vysoko, vy-
soko. Zkusila jsem si to také a  věřte, 

ODPADY

VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÝCH NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

je to nádherné chvíli se vrátit do dět-
ství. Pro všechny děti byly připraveny 
sladké odměny a  dárečky. Každá akce 
byla zakončena táborákem a opékáním 
špekáčků. Děkuji všem kdo pomáhali 
a podíleli se na přípravách těchto  akcí. 
Ještě jednou díky.

Přejeme krásné Vánoce, pevné zdraví 
a dětem radost pod stromečkem

Za spolek barvínek Emílie Michnová
P.S.

Rády přivítáme do spolku nové 
členky, maminky s  novými nápady 
a  elánem dělat něco nového pro ra-
dost děti.

Vážení občané, jistě všichni víte, že v  naší obci jsou 
zřízena sběrná místa tříděného odpadu. Patří mezi ně 
kontejnery (zvony na sklo), boxy na použité oděvy, 
hračky, obuv, kontejnery na bioodpad, tuky a plechovky. 
Tyto nádoby slouží nám všem  a  pokud mají sloužit 
k  účelu , ke  kterému byly zřízeny, je důležité dodržovat 
pravidla, za jakých podmínek je možné daný odpad do 
těchto nádob uložit.
Pokud budeme mluvit o  biopopelnicích, tak slouží 
k  ukládání rostlinných zbytků. Byli bychom vděčni za 
řádné vytřídění odpadu, který sem nepatří. Příkladem 
jsou plastové květináče, kdy někteří občané vyhodí 
uschlou kytku i s ním, neboť je líný ho vyndat nebo i celý 
kyblík s  odpadem a  nemluvě o  odpadu komunálním, 

který se nám zde také v nemalé míře objevuje. Uvědomte 
si, že tento bioodpad putuje na kompostárnu a  stojí 
nemalé náklady a  úsilí nežádoucí odpad vyseparovat 
ven a zajistit tak patřičnou kvalitu výsledného kompostu, 
který se vrací zpět do našich zahrádek a  na pole. Ještě 
malou připomínku k  biopopelnicím. Velikost bioodpadu 
je logicky dána velikostí nádoby do které ho dáváme. Je 
důležité dlouhé větve nastříhat nebo nalámat, aby se do 
nádoby vlezlo co nejvíce a  hlavně, aby se dala nádoba 
vysypat svozovým vozem. O nepořádku kolem kontejneru 
to platí stejně. Pokud mi něco při výsypu vypadne ven, 
ukliďte si po sobě. Je to jednou z  vizitek naší obce, jak 
se naši občané k obci chovají a jak nám na vzhledu obce 
záleží.        

Dalším bodem k  zamyšlení a  ke zlepšení je odkládání 
odpadu kolem nádob a  odpad. Jedná se hlavně o  sklo 
a v poslední době kontejnery na textil. Pokud jsou nádoby 
plné a  nic se do nich nevleze, je nutno odpad odvézt na 
sběrný dvůr a nebo si jej odvezte zpět domů a vyčkejte až 
budou nádoby prázdné. Někteří občané si pořád nemohou 
uvědomit, že na kontejnerech na sklo jsou otvory určité 
velikosti a  velké skleněné láhve nebo i  skleněné tabule 
se do nich nevlezou. tak nám je nechají vedle kontejnerů, 
místo toho, aby je odvezli na sběrný dvůr. Jednou pro 
vždy ne. Pokud jsou kontejnery plné nebo se to do nich 
daný odpad nevleze, odvezte jej na sběrný dvůr. Lenost 
některých našich občanů nám zbytečně přidělává práci 
a hlavně to kolem nádob vypadá jako na smetišti a  to je 
právě to, co nechceme, jak to potom v obci vypadá? Systém 
odpadového hospodářství v naší obci funguje dobře a velmi 
bychom uvítali, aby jste jej ctili a dodržovali.  Je to v zájmu 
nás všech a pro čistotu naší obce.

Jirka Šlancar






