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Vážení spoluobčané,

Letošní zima opět potvrdila, že se s přírodou něco děje a o zimách jako bývaly 
dříve, si můžeme nechat zdát. Něco málo sněhu napadlo již v prosinci, dokonce 
byl po mnoha letech sníh i na Štědrý den. Bohužel další měsíce už teplota 
málokdy sklouzla do mínusových hodnot. I jaro se přihlásilo dosti brzo a v tuto 
chvíli již naplno kvetou mandloně a začínají kvést meruňky. Doufejme, že opět 
nepřijdou mrazíky do plného květu ovocných stromů. 
A dočkáme se bohaté úrody. 
Od posledního zpravodaje jsme opět řešili nějaké podněty, ty tady nebudu 
rozebírat. O těch více v jiném článku tohoto zpravodaje. Rád bych vyzdvihl 
podnět občanky, který podala přímo mě. Týkal se možnosti umístění laviček 
do okruhu známého jako „Céčko“. Naštěstí nějaký materiál máme v zásobě, 
takže jenom lehce obrousíme, natřeme a příště až půjdete na vycházku tímto 
okruhem, tak už třeba budete mít možnost odpočinou na nové lavce. Jednoduché 
a praktické. Víc takových podnětů. Vždyť to děláme pro sebe. Takže já za nás 
všechny občance velice děkuji. Pokud by jí chtěl někdo poděkovat osobně, tak 
myslí, že se nebude zlobit, když dotyčnému řeknu její jméno.
Víc takových podnětů. Vždyť ono stačí docela málo ke štěstí. Mír, klid na práci, 
mít kolem sebe své blízké, lidi, které máme rádi, pár dobrých přátel, se kterými 
můžeme zajít na pivo nebo posedět u skleničky…. Buďme vděční za drobnosti, 
které nám zpříjemňují život. Bohužel to nemají všichni lidé na světě. 
Všem občanům přeji příjemné prožití Velikonočních svátků. 

Ladislav Kachyňa, starosta obce

Co je poselstvím 
Velikonoc
Slavení Velikonoc je základem 
křesťanství. Můžeme zjednodušit, 
že křesťana jakéhokoliv vyznání 
poznáte podle toho, že věří v  Ježíšovu 
historickou oběť na kříži na Velký Pátek 
a vzkříšení v noci na Velikonoční neděli 
po prvním jarním úplňku - a  podle 
toho, že slaví jako malé Velikonoce 
každou neděli, protože tato událost 
je natolik zlomová, že změnila neděli 
z obyčejného dne na svátek. Když tedy 
pomineme, že křesťana poznáte podle 
charakteristický hodnot hlásaných 
Kristem: obětavé lásky a  milosrdného 
odpuštění.

Symbol, který nejlépe charakterizuje 
Velikonoce, je paškál - velikonoční 
svíce, protože fyzicky znázorňuje 
Kristovu oběť (jako se svíce spalováním 
obětuje, aby dala světlo svému okolí, 
tak Ježíš obětoval lidem celý svůj život) 
a  odpalování světla všemi věřícími. 
Toto poselství o  smysluplné oběti se 
potom odráží v  lidových tradicích: 
pečený beránek připomíná Ježíše 
jako nevinného obětního beránka - 
mazanec připomíná kulatý kámen 
odvalený od skalního hrobu po Ježíšově 
zmrtvýchvstání - požehnaná vajíčka 
navazují na myšlenku sv. Kateřiny, 
že i v běžném životě se může z neživé 
hmoty stát živá. Dokonce vyplácení 
pomlázkou (ačkoliv různí „myšlenkoví 
mastičkáři“ fabulují pohanské kořeny) 
pobízí k  přinášení oběti:. Jan Hus ve 
svém latinské spise vysvětluje, že po 
týdnu nepřetržitých bohoslužeb se už 
mužům nechce do kostela, takže je 
manželky popohánění proutky a  oni 
jim to následující den oplácejí, aby 
přemohli svoji lenost.

I  moderní doba touží reflektovat 
základní lidskou potřebu: vidět 
v  utrpení, obtížích, oběti, atd., které 
jsou nevyhnutelné, smysl.

kněz Marek Slatinský

Omluva za uveřejnění jména pod článkem 
ve zpravodaji obce

Ve zpravodaji obce Horní Bojanovice, 
který vyšel před Vánoci roku 2021 byl 
zveřejněný článek o  ukončení Kom-
plexních pozemkových úprav v  naší 
obci. Celá problematika pozemkových 
úprav byla řešena několik let a  celou 
dobu byla řešena se všemi zastupite-
li. Stejně tak i článek, byl konzultován 
napříč zastupiteli. V podstatě byly dvě 
verze článku. První jsem psal já, druhý 
lehce upravila, podstatně zkrátila a asi 
gramaticky opravila paní Kaňová. 
Jelikož mi připadlo, že ve zkrácené ver-
zi vypadlo spousta podstatných věcí, 
které zejména vysvětlovaly podstatu 
pozemkových úprav, rozhodl jsem se 
uveřejnit nezkrácenou verzi. A  jelikož 
jsme tuto problematiku konzultovali 
společně, podepsal jsem zastupitele 
všechny. 
Následně jsem se dověděl, že paní 
Bohdana Kaňová nesouhlasí s tím, aby 
byla pod článkem podepsána. Důvod 
– gramatické a stylistické chyby. 
Tímto se omlouvám paní zastupitelce 
za uveřejnění jejího jména pod člán-

kem Komplexní pozemkové úpravy v ka-
tastru Horní Bojanovice. 
Jsem rád, že ostatní zastupitelé mají na 
toto téma jasný názor a že naprosto chá-
pou vážnost situace. 
A jsou ochotni vyjádřit svůj názor a stát si 
za ním i  přes nějaké drobné gramatické 
chyby. 
Každopádně toto není poprvé, kdy mě 
někdo upozorňuje na gramatické chyby. 
Na veřejném zasedání jsem byl také ně-
kolikrát já, mí blízcí a někteří další občané 
napadáni, že nejsme dost dobří v  mate-
matice. Ještěže nikdo nekritizuje mou 
angličtinu… Proč radši neřešíme pozitivní 
věci, třeba co kdo udělal pro někoho jiné-
ho nebo pro obec? Asi by ti největší kritici 
neměli o čem mluvit? 
Ti by mohli mluvit maximálně v  případě, 
že je třeba na něco upozornit. A to hodně 
dlouho. V poslední době bylo opět podá-
no několik upozornění a  bohužel se již 
netýkají jenom obce, ale i  občanů obce. 
Sám jsem slyšel verzí několik a aby náho-
dou nedošlo k nějakým nedorozuměním, 
tak se budu snažit věci uvádět na pravou 
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Domov
1. část
Před pár lety jsem na zahradě zasadil 
stromek. Tehdy to byl vlastně jen 
proutek. Mladý stromek – ořech, 
přesněji ořech královský, ze slovenštiny 
pak ořech vlašský. Jako kluci jsme znali 
okrasný ořech z Panské zahrady. Říkali 
jsme mu tenkrát „para ořech“. 
Rád vzpomínám na dětská léta, kdy 
jsme v  čase války, v  čase kolem roku 
1945 „okupovali“ náš ořech, který stál 
jen pár kroků od našeho domu, hned 
na začátku ulice Staré Hory.  Jeho 
kmen byl nahnutý a  ořech se opíral 
o domovní štít Bernatových.
Byl to mohutný strom a  byl zkrátka 
„náš“. Nikdo ořechy nesklízel a  my 
kluci jsme si zde hodovali. Každý měl 
svůj nožík, malý tak akorát do kapsy 
– rybičku, křivák, ale i  jiné zavírací 
nožíky, kterými jsme louskali plody. Na 
větvích nás sedělo vždy několik, byli 
jsme jako opičky. Pod ořechem se to 
zelenalo a žlutilo slupkami a ořechové 
skořápky byly všude.  Ta jadérka byla 
chutná a  zdravá, ale nejen to. Byla to 
naše „obživa“. Zůstal-li nám v  kapse 
kousek chleba od snídaně, pak ta 
kombinace jádra a chleba velmi zasytilo 
a neměli jsme hlad. 
Ten strom jsme vlastně sledovali už od 
jara, to se zdobil až deset centimetrů 
dlouhými jehnědami a  kolem těch 

jehněd byly pupeny s  červenými 
bliznami. Z  jehněd se sypal žlutý pyl 
a pak už jsme jen čekali na konec léta. 
Ořechy dozrávaly.
Tento ořech nebyl zrovna papírák, 
ale měl velká zdravá jádra a  našim 
nožíkům neodolal. U nás na dědině se 
ořechům dařilo, pod Starýma Horama 
jich bylo nepočítaně. Lidé je na podzim 
ráželi a sklízeli do pytlů.
Ale náš ořech, byl jen jeden. A to právě 
tento, nedaleko mostu u  potoka. Zde 
se neráželo, zde plody nestačily ani 
dozrát. Tyto ořechy byly jen naše. 
Když dnes pozoruji Vánoce a  vánoční 
ozdoby, pak vám musím prozradit, že 
hlavní ozdobou vánočních stromků 
u nás byly ořechy a panenská jablíčka. 
Ořechy jsme balili do alobalů všech 
barev, do škvírky zatloukli zápalku 
a  potom jsme je věšeli za nitky na 
větévky jedličky nebo smrčku. Snad 
z  nostalgie jsem si v  zahradnictví 
koupil náš ořech, abych si zavzpomínal 
na časy před zhruba osmdesáti léty. Na 
to naše hodování, na ty laskominy, na 
ty naše černé dlaně a prsty, na ty ořechy, 
které svítily na vánočním stromečku 
jako hvězdy na nebi.
Člověk odjinud, člověk ze severu, třeba 
z Grónska, by se podivil, jak to má ten 
teplomilný ořešák důmyslně zařízeno. 
Slupka trpká a  odpudivá, skořápka 
tvrdá, jádro hořké – totiž ta žlutá tenká 
slupka, ale tam uvnitř, se úplně nakonec 
zjeví „nahé“ lahodné jadérko. U ořechu 

platí jít až k  jádru, být vytrvalý a  být 
odměněn zvláštní chutí, která se nedá 
srovnat s ničím jiným. 
Bože, dodnes se mi sbíhají sliny 
a dodnes, kdykoliv se zadívám na můj 
ořech, má už asi šest sedm let, jsem 
myšlenkami ve své obci, v  Horních 
Bojanovicích. 
Dnes vyprávím o ořechu proto, že můj 
ořech je v  posledních letech ohrožen. 
Odněkud přilétl agresor, malý motýlek 
a  klade pod zelenou slupku na jaře 
„vajíčka“, z  nich se líhnou larvy, které 
ořech ničí. Plod zčerná, vytvoří se 
černé mumie. Nastává zmar.
Sousedka mně přes plot darovala půl 
kyblíku postřiku se slovy: „Zkuste to 
sousede, třeba to zabere. Chrání to proti 
škůdcům, záškodníkům, parazitům.“ 
A  mně se chce dodat „okupantům“, 
když pomyslím na všechny ty agrese, 
okupace, na válku na Ukrajině. A snad 
proto se také zamýšlím nad údělem 
těch, kteří ztratili domov, ale také 
nad těmi, kteří domov hledají. Dnes 
ráno jsem se zamýšlel nad tím, co pro 
člověka vlastně znamená mít domov.
Je to dům, byt, místo, kde jsme se 
narodili? Je to místo, kde žijeme, je to 
místo, kde se máme dobře? Nebo je to 
něco „víc“?
A věřte, není to tak jednoduché stanovit 
definici domova. Nicméně se o to chci 
pokusit. 

jaro 2022, 
Antonín Vojtek

míru. Kdo pravidelně chodí na veřejná 
zasedání, tak určitě ví, že se tam tyto věci 
často řeší a občas se i někdo přizná k tomu, 
co kde ohlásil. Stejně tak tam bylo řečeno, 
kdo podal podnět na opravu silnice v Úvo-
zu. Dále tam bylo řečeno, kdo další by to 
udělal, kdyby ho již dříve nepředběhl jiný 
„poctivý občan“. Proto všem, koho zajímá 
dění v obci říkám, proč je dobré chodit na 
veřejná zasedání. Tam se někteří občané 
chovají úplně jinak, než když je potkáte na 
ulici nebo cestou do obchodu. A tam vy-
práví, jak je v obci vše špatné, ale oni jsou 
dle svých slov svatí. 
Třešničkou na dortu bylo, když jsem byl 
osočen jedním ze zastupitelů, že s  ním 
moc nekomunikuji. Mimochodem někdo, 

kdo komunikuje ještě méně. Že já musím 
a musím… Trošku jako v pohádce o Pyšné 
princezně. Kdy měl král Miroslav zavázat 
princezně Krasomile střevíček. Jen s  tím 
rozdílem, že pokud já nebudu komuniko-
vat, tak půjde podnět na JMK a minister-
stvo vnitra. S  podobným chováním jsem 
se nesetkal, co jsem opustil zdi mateřské 
školy. Teda krom výše zmíněné pohádky, 
kdy nám takové chování přišlo směšné. 
A od začátku tohoto podivného roku jsem 
byl svědkem podobného chování hned 
2x. Podruhé to bylo, když ruský prezident 
Vladimír Putin nařídil uvést ruské jaderné 
síly do vysokého stupně bojové pohoto-
vosti, když se situace na Ukrajině nevyví-
jela podle jeho představ. Ještěže někteří 

naši spoluobčané nemají přístup k červe-
nému tlačítku……
Omlouvám se za ne zrovna optimistický člá-
nek, ale bohužel je odrazem dění v naší obci.

Ladislav Kachyňa
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Nový rok v  naší mateřské škole začal 
pro děti velkým překvapením. Pod stro-
mečkem na ně čekaly další dárky, a  to 
sportovní vybavení od TJ Sokol, jako 
třeba gymnastické míče, balanční po-
můcky, sada pro trénink rovnováhy, tu-
nel na prolézání aj. Tímto Sokolu moc 
děkujeme, že myslí i na 
ty nejmenší sportovce.
Děti by měly mít mož-
nost pohybovat se 
spontánně v  dostateč-
ně velkém prostoru 
s  takovým vybavením, 
které by jim poskyto-
valo možnosti k různo-
rodému pohybu, k do-
statečnému běhání, skákání, ale i lezení, 
vylézání, přelézání apod. Bohužel pod-
mínky k většímu pohybu dětí v naší MŠ 
jsou v zimním období omezené malým 
prostorem.
Díky podpoře Obecního úřadu máme 
k dispozici místní tělocvičnu v budově 
staré školy, kam chodíme s dětmi na ,, 
velký tělocvik“ jednou týdně. Je to pro 
nás zase něco nového a děti se na pobyt 

MATErSKa sKOLKA

Horni Bojanovice

v tělocvičně velmi těší. Vý-
znamné jsou pro ně spon-
tánní činnosti, kdy si samy 
volí způsob, námět a orga-
nizaci hry. 
Leden byl u  nás tedy ve 
znamení sportu a nesměla 
chybět tradiční školková 
olympiáda, kdy děti před-
váděly neskutečné výkony, 
za což byly odměněny di-
plomem a medailí.
Poslední únorový týden 

probíhal v naší školce v duchu tradice 
masopustu. Děti vyráběly barevné mas-
ky, hrály zábavné hry a školku provoně-
ly dětmi připravované koláče. V  úterý 
1. března nastal očekávaný karnevalový 
den, rej masek byl opravdu veselý a ba-
revný. Nechyběl tanec, hry a legrace, ani 

průvod masopustních masek obcí.
Dlouho jsme nezaháleli a  ve čtvrtek 
3. března  jsme s dětmi vyrazili na po-
hádkovou stezku, kterou jsme připravili 
na bojanovském ,,céčku“. Poznávání po-
hádkových postav, nebo zvířat bylo pro 
děti hračkou stejně jako zdolání všech 
překážek na cestě k hledání ,, perníkové 
chaloupky“. Děti za splnění této stezky 
dostaly diplom a sladký perník.

Jaro už je tady! S jarem přichází všechno 
to příjemné, na co čekáme. Slunce, bar-
vy, vůně a lepší nálada. S jarem se kaž-
dý rok těšíme na Velikonoce, které jsou 
spjaty se spoustou veselých barev, ven-
kovských tradic a kreativního tvoření.
Přejeme Vám Veselé Velikonoce plné 
zdraví, pohody a radosti.

za kolektiv Mateřské školy
Petra Sácká

Máme tu jaro, blíží se Velikonoce 
a s nimi, nový zpravodaj. Chci vás in-
formovat o dění v našem spolku. Zača-
ly jsme dětským karnevalem dne 26. 3. 
Děkujeme moc všem sponzorům, kteří 
nám přispěli, maminkám školčátek, 
které pomohly formou občerstvení, no 
prostě všem, kdo se nějak zapojil do 
přípravy karnevalu. O  pobavení dětí 
se velkou mírou postaral pan Hruška. 
Děti se vydováděly a  každý si odne-
sl nejednu výhru z  bohaté tomboly. 
Všichni odcházeli spokojení. Akce se 

SPOLEK BARVÍNEK
vydařila. Rodičům patří díky, že dětem 
připravili krásné masky. 

Plánované akce: 
31. 4. PÁLENÍ ČARODEJNIC, 
4. 6. DĚTSKÝ DEN, 
DÝŇOVÁNÍ, DRAKIÁDA, VÁNOČ-
NÍ JARMARK, datum upřesníme.
Těšíme se  na vás na těchto akcích.

Za spolek barvínek Michnová Emilie  
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HASIČI
Od nového roku uplynulo málo času, ale přesto přichá-
zíme s krátkou zprávou naší činnosti. Hned na začátku 
roku bohužel  již podruhé neproběhl Hasičský ples kvůli 
pandemické situaci. Doufáme, že již příští rok proběh-
ne ples tak, jak jsme všichni zvyklí. Další akce, která se 
konala na začátku roku, a již mohla proběhnout, byla 
valná hromada SDH. Na valné hromadě tak jako každý 
rok proběhla rekapitulace loňského roku a naplánovaná 
práce na tento rok.  Dne 10. února při příležitosti jednání 
Krajského aktivu zasloužilých hasičů byli vyznamenáni 
Josef Chlup a Matěj Machač z SDH Horní Bojanovice. První 
jmenovaný obdržel od hejtmana JMK bronzovou medaili 
za celoživotní práci v oblasti požární ochrany. Druhému 
jmenovanému byl udělen titul Čestný funkcionář. Matěj 
Machač také  obdržel od Shromáždění představitelů SDH 
okresu Břeclav dne 20. 3. poděkování za vzorné vedení 
Aktivu ZH, který do letošního roku vedl. Další akce se za-
tím neuskutečnili, o nadcházejících se občané včas dozví.

JSDH
Jednotka se od začátku roku nenudila. Kvůli počasí nejen 
naši jednotku zaměstnávají požáry trávy, bohužel dost 
často zaviněny nedbalostí člověka. Dále dva členové za-
jistili přepravu Ukrajinských uprchlíků z Polsko-Ukrajin-
ských hranic k nám do České republiky. Letos jsme zatím 
zasahovali u těchto 10 událostí:

24. 1. Požár nádrže nafty (V. Pavlovice)

31. 1. Požár stroje (Hustopeče)

16. 2. Požár trávy (Němčičky)

17. 2. Spadený strom přes cestu (Boleradice)

20. 2. Požár trávy (Hustopeče)

21. 2. Požár trávy (Němčičky)

23. 2. Požár trávy (Němčičky)

  8. 3. Požár trávy (Boleradice)

19. 3. Požár trávy (Hustopeče)

21. 3. Požár trávy (Němčičky)

To je ve zkratce vše, co se událo od konce loňského roku. 
Jménem SDH přejeme všem občanům krásné prožití Ve-
likonočních svátků.

Dotace JMK na nákup vybavení JSDH - 
předurčenost „Práce na vodě“
Dotaci ve výši 100.000,00 Kč, kterou jsme obdrželi z od-
boru kanceláře hejtmana Krajského úřadu Jihomoravské-
ho kraje, jsme použili na spolufinancování nákupu člunu 
s motorem. Tímto nákupem došlo k vybavení JSDH Horní 
Bojanovice o jednu z nejdůležitějších součástí k zajištění 
akceschopnosti jednotky při zásazích na vodní hladině, ke 
kterým je zavázána zejména kvůli předurčenosti „Práce 
na vodě“.
Člun Dulkan D420 s kompatibilním motorem Mercury F20 
dodala firma Airtex spol s.r.o., Velká Bystřice 680, 756 27 
za cenu 178.200 Kč, z toho podpora JMK byla 100.000 Kč 
a spoluúčast obce 78.200 Kč.

Dotace GŘ Ministerstva vnitra HZS ČR 
a Oboru kanceláře hejtmana JMK
V roce 2021 se nám konečně podařilo zrekonstruovat ha-
sičskou zbrojnici. Díky snaze členů JSDH a hlavně finanční 
podpoře GŘ Ministerstva vnitra HZS ČR a Jihomoravského 
kraje se naše dlouholetá snaha naplnila. 
Předmětem rekonstrukce bylo zejména vyřešení umístění 

šatny členů JSDH, které bylo doposud v garáži mezi výjez-
dovými vozidly. Tento stav byl velmi nebezpečný, zdraví 
škodlivý a dlouhodobě neudržitelný. Během rekonstrukce 
se také využily prostory půdy, takže v přízemí nově vznik-
la špinavá šatna se sprchou a sociálním zařízením a v pa-
tře čistá šatna, denní místnost velitele a školící místnost. 
Ve výběrovém řízení na tuto akci zvítězila místní sta-
vební firma Stavoč spol. s r.o.. Celkové uznatelné nákla-
dy činily 5.651.405 Kč, z nichž hradilo GŘ Ministerstva 
vnitra 2.226.840 Kč, Jihomoravský kraj 1.484.000 Kč, 
a zbytek do celkových nákladů byl hrazen obcí Horní Bo-
janovice. Stavba byla realizována v termínu 5. 1. 2021 až 
31.  8.  2021. 
Rekonstrukcí požární zbrojnice bude do budoucna za-
bezpečena řádná akceschopnost JSDH Horní Bojanovice, 
která spadá do kategorie JPO III, zajišťuje požární ochranu 
i sousední obci Němčičky a dále vyjíždí do několika okol-
ních obcí a města Hustopeče. Také bude lépe ochráněno 
zdraví členů JSDH, protože předchozí stav rozmístění 
šaten, umývárny a garáže byl krajně nevyhovující a ne-
odpovídal platným normám a předpisům.

Děkujeme GŘ Ministerstva vnitra HZS ČR a Jihomoravské-
mu kraji za finanční podporu a stavební firmě Stavoč za 
příkladnou spolupráci.

Přátelé, kamarádi a fotbaloví fanoušci.

Tak nám konečně končí zima a  s  ní 
i údržbové práce na ubytovně. Jako již 
několikátou zimu jsme opravovali po-
třebné prostory na další sezónu. Ještě 
v  prosinci jsme si mysleli, že v  úno-
ru konečně uspořádáme naši tradiční 
ostatkovou zábavu, ale opatření byla 
stále přísná a  tak se plány změnily. 

Místo zábavy se nám aspoň podařilo 
19.2.  uskutečnit ostatkový průvod ma-
sek obcí. Oslovili jsme muzikanty pana 
Bílka ze Šakvic, aby nás doprovodili 
a  bylo veselo.  Účast byla překvapivě 
velká, připojili se k nám členové spolku 
Barvínek s  dětma a  stárkovská chasa, 
za což jim patří velké díky. Jak všichni 
víme, covidový průser vystřídala válka 
na Ukrajině. S níž k nám do České re-
publiky přišlo spoustu lidí, kteří přišli 
o  vše. No a  i  náš spolek byl osloven, 
zda jsme připraveni ubytovat na naší 
ubytovně tyto uprchlíky. Samozřejmě, 
že je můžeme ubytovat, ale jak větši-
na z vás ví, naše ubytovna není zrovna 
moc přizpůsobená k  delšímu pobytu, 

zejména v zimě. My však uděláme, vše 
co bude v našich silách a aspoň na dobu 
nezbytně nutnou poskytneme uprchlí-
kům azyl. Chceme upozornit všechny 
ty, kteří po vesnici upozorňují na naši 
nečinnost, že situaci řešíme od začát-
ku s  příslušnými orgány a  věřte, není 
to nikterak jednoduché. Momentálně 
čekáme na instrukce. Každopádně kdo 
by chtěl dobrovolně jakkoliv pomoci až 
budou ukrajinští občané na naší uby-
tovně, budeme rádi. 
Chtěl bych všem popřát hezké Veliko-
noce a krásné jarní dny a pozvat všech-
ny na novou fotbalovou sezónu, která 
již začala. 

Kamil Vlach, jednatel
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Hráči Horních Bojanovic začali s pří-
pravou na jarní část soutěže již v lednu. 
Podařilo se domluvit využívat nafuko-
vací halu v Hustopečích a to každou so-
botu na dvě hodiny. Dobré počasí nám 
dovolilo, že jsme se mohli v březnu pře-
sunout na hřiště.
PŘÍPRAVKA
Na trénink přípravky chodí kolem 15 ti 
dětí. Tito hráči sehráli 20. března pří-
pravný zápas proti Popicím. Potěšující 
bylo, že přišlo hodně hráčů, tak snad 
jim to vydrží i do soutěžních utkání , 
které začnou 10. dubna proti Popicím.
ŽÁCI
I u žáků se těšíme z velké účasti na 
tréninku, který navštěvuje průměrně 
12  hráčů. V březnu odehráli dva pří-
pravné zápasy. 20. března proti Popi-
cím byl první zápas, proto jsme mož-
ná prohráli vysoko 1:9. Ale hned další 
zápas proti Starovicím, který se odehrál 
27. března si to vynahradili a vyhráli 7:2 
 Soutěž začne 2. dubna a první domá-
cí utkání odehrají v neděli 24.  dubna 
v 10 hod. proti prvnímu týmu soutěže 
družstva z Valtic.

Datum Čas Zápas

2. 4. 2022 10:00 Nosislav – Horní Bojanovice sobota

10. 4. 2022 volno

17. 4. 2022 10:00 Starovice – Horní Bojanovice  neděle

24. 4. 2022 10:00 Horní Bojanovice – Valtice neděle

1. 5. 2022 10:00 Březí – Horní Bojanovice neděle

8. 5. 2022 10:00 Horní Bojanovice - Brumovice neděle

14. 5. 2022 14:30 Zaječí – Horní Bojanovice sobota

22. 5. 2022 14:30 Popice – Horní Bojanovice neděle

29. 5. 2022 10:00 Horní Bojanovice – Lanžhot neděle

5. 6. 2022 10:00 Břeclav – Horní Bojanovice neděle

12. 6. 2022 10:00 Horní Bojanovice – Kobylí neděle

19. 6. 2022 Turnaj Horní Bojanovice sobota

Datum Čas Zápas

10.4.2022 10:00 Horní Bojanovice – Popice neděle

16.4.2022 10:00 Velké Pavlovice – Horní Bojanovice sobota

23.4.2022 15:00 Horní Bojanovice – Ivaň sobota

30.4.2022 15:00 Horní Bojanovice – Velké Němčice sobota

7.5.2022 9:00 Pohořelice – Horní Bojanovice sobota

15.5.2022 10:00 Horní Bojanovice – Březí neděle

22.5.2022 10:00 Bořetice – Horní Bojanovice neděle

4.6.2022 Turnaj Horní Bojanovice sobota

Rozpis ml. žáci jaro 2022

Rozpis ml. přípravka jaro 2022

ČZS 
Horní Bojanovice

11. 2. 2022 proběhla v  salonku místního 
pohostinství výroční schůze spolku. Na této 
schůzi byli přítomní členové seznámeni 
s hospodařením organizace a s plánovanou 
činností na rok 2022. Velkým tématem byl 
samozřejmě košt vína, který se konal na-
posledy v roce 2019. Již v únoru situace vy-
padala příznivě, a tak všichni doufali, že se 
tradice obnoví. Jelikož se jedná o větší akci, 
na přípravu dost náročnou, tak se s přípra-
vami začalo ihned po schůzi. Po širokém 
okolí byly rozvezeny sklenice na vzorky 
a sešlo se nám jich celkem 396. Vzorky do-
dalo 124 vinařů a vinařství z 22 obcí. V ne-
děli 13.března byla vína obodována podle 
stobodové stupnice v komisích, které měly 
nejméně tři členy. Z  nejlépe hodnocených 
vín od jednotlivých komisí vyhodnotila 
subkomise nejlepší víno. Šampionem vý-
stavy se stala Frankovka Vinařství Žák, 

šampionem bílých vín Veltlínské zelené Vi-
nařství Šlancar s.r.o. a  nejlepší kolekci do-
dal Václav Kuba. Předpokládám, že hrozny, 
ze kterých vzešel šampion bílých vín, byly 
nasbírány v katastru naší obce. Takže by se 
dalo říct, že to letos byla domácí záležitost.                                                                                   
19. 3. 2022 na Josefa proběhl samotný košt 
vína. Akce se účastnilo včetně pořadatelů 
téměř 300 lidí. O hladký průběh celé akce 
se starali nejenom členové spolku, ale také 
zástupci místní chasy. Chutná jídla připra-
vil pan Marek Čáp ze Sokolnic a do zpěvu, 
k poslechu a trochu i k tanci zahrála Cimbá-
lová muzika Mirko Otáhala. Muzika hrála 
až do 22:00, takže poslední hosté odcházeli 

až po půlnoci. Doufám, že jsme opět na-
vázali na předešlé ročníky a budeme košty 
vína pořádat ještě mnoho let.
Závěrem bych rád poděkoval pořadatelům, 
členům místní chasy, kteří nejenom pomá-
hali na koště, ale také se účastnili bodování. 
Doufám, že jich příští rok přibude. Dále bych 
poděkoval všem vinařům, kteří dodali vzor-
ky, zejména těm, co dávali poprvé. Někteří 
se hned umístili mezi nejlepšími. Ostatní se 
umístili těsně za nimi…  Myslím, že je to veli-
ce dobrý začátek a přeji všem, aby pokračovali 
a aby je práce s vínem bavila. Doufám, že tito 
lidé budou inspirací i pro ostatní a příští rok se 
pochlubí svým vínem i ti, co letos víno nedali.                                                                                                                             
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Pokud by chtěl někdo z občanů rozšířit řady 
zahrádkářů, tak určitě budeme velice rádi. 
Nemusí mít ani vinohrady, ani nemusí dělat 
víno. Hlavně, aby měl chuť 2x do roka pomoci 
s organizováním akce a 1-2x do roka si udělal 
čas na zájezd za vínem. Nic náročného. Jako 
bonus můžeme nabídnou, že lépe poznáte 
spoustu místních občanů a užijete si legraci, 
ať už na zájezdě nebo i při té práci. A doufám, 
že časem i naše děti ocení, že jsme jim po sobě 
zanechali nějaká fungující společenská usku-
pení.  Informace získáte u  předsedy spolku 
Jary Štolla, u mě, případně u kteréhokoliv ze 
členů spolku. 
Závěrem všem popřeji krásné Velikonoce, ať 
letos nezmrznou meruňky a ať brzy zaprší.

Ladislav Kachyňa, Jaroslav Štoll

Psí výkaly v ulicích a parcích naší obce

1 majitel pejska, který je nezodpovědný 
a  lhostejný a  po svém psovi výkaly ne-
sbírá, způsobí, chodí-li 1x denně svého 
psa venčit na veřejné prostranství, 7 hro-
mádek týdně, tj., cca 30 hromádek měsíč-
ně. Jsou-li lhostejní dva majitelé, již je to 
60 hromádek měsíčně a je-li
takových majitelů 10, je to 300 hromádek 
za jeden měsíc. To je docela dost.
Zdravotní rizika tohoto počínání jsme 
detailněji probrali ve zpravodaji 2/2019. 

Myslím, že po vydání výše zmíněného 
zpravodaje, se situace na nějakou chvíli 
zlepšila. Bohužel v  poslední době jsem 
opět často upozorňován na to, že psích 
výkalů po obci přibývá. Samozřejmě kaž-
dý navrhuje i řešení. Většina navrhovatelů 
by nejradši zavedla pokutování občanů, 
kteří neseberou hromádky po svých čtyř-
nohých miláčcích, případně těch, co se 
pravidelně toulají. Samozřejmě, že to není 
tak jednoduché. Kdo by vše hlídal a jak by-
chom dokazovali, co je čí? Myslím, že da-

leko jednodušší a efektivnější bude, když 
bude každý z nás rozumný a zodpovědný 
a  zajistí, aby po jeho psovi na veřejných 
prostranstvích nic nezůstávalo. Vždyť tam 
každý z nás denně chodí a v parcích si hra-
jí děti. 

děkuji, Ladislav Kachyňa 
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Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,
dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. 
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění 
dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu.

Zákon a normy rovněž určují minimální vzdálenost porostu od vedení, kterou je nutné dodržet, a bezpečnou vzdálenost pro práci takto:

Hladiny napětí Bezpečná vzdálenost pro práci Vzdálenost porostu od vedení

Vedení NN | nízké napětí (400/230 V) 1 m od vedení alespoň 2 m

Při provádění pravidelných kontrol bylo zjištěno, že dochází k přiblížení porostů na hranici minimální vzdálenosti či překročení této 
hranice. 
V případě, že vlastník či uživatel nemovitosti, který neprovede ořez a odklizení dřevin, může být, na základě zjištění porušení právních 
předpisů, Energetickým regulačním úřadem udělena vlastníkům či uživatelům nemovitostí pokuta.
Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny ve větší než bezpečné vzdálenosti od vodičů. 
K vodičům se nesmí na menší než bezpečnou vzdálenost přiblížit provádějící pracovník svým tělem ani nástroji. Bezpečnou vzdálenost 
je nutno dodržet u větví ať už dorůstajících nebo při pádu káceného stromu.
V případě, že při odstranění porostu v blízkosti vedení nemůže být bezpečná vzdálenost pro práci dodržena a bezpečnost osob, tech-
nický stav vedení nebo jeho provoz by mohly být ohroženy, mohou být práce prováděny pouze se souhlasem společnosti E.ON Distri-
buce a.s., a to za podmínek pro tuto práci stanovených.

Odstranění a ořez dřevin provádějte, prosím, průběžně.

Doba provedení zásahu 
Kácení dřevin mimo les se provádí zpra-
vidla v době vegetačního klidu vyjma 
případu, kdy správní orgán umožní kácení 
mimo období vegetačního klidu. 
Ořez větví je možný celoročně. Doporu-
čené období je však první polovina vege-
tačního období – tedy období od března 
do června. Ořez v zimním období (doba 
vegetačního klidu) se nedoporučuje. 
Období vegetačního klidu není jedno-

značně stanoveno v žádném právním 
předpise a záleží na místním orgánu 
ochrany přírody, který toto může stano-
vit v rámci svého stanoviska k žádostem 
o povolení nebo oznámení kácení. Výjim-
ku tvoří případy, kdy je dřevinou přímo 
ohrožen provoz nadzemních vedení.

Odstranění porostů se týká i popínavých 
rostlin a keřů na podpěrných bodech ven-
kovního vedení NN.

Jak správně provádět ořezy Vám pomůže 
instruktážní video na těchto odkazech: 

https://www.youtube.com/watch?v=vT3Ho9RRsO8, 
https://www.csres.cz/CZ/prevence-film/2
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Odpady
Vážení občané, říká se, že opakování je 
matka moudrosti a  u  odpadů to platí 
dvojnásob.
Je zapotřebí si neustále připomínat 
a  opakovat jak správně třídit odpady 
z našich domácností, kterého je neustále 
hodně. O odpadech se bavíme v každém 
čísle našeho zpravodaje, ale je to oprav-
du zapotřebí. Nové legislativní nařízení 
nám ukládá snižovat množství ukláda-
ného odpadu a stále více třídit. Jen pro 
představu  takto vypadá v průměru slo-
žení našich domácích popelnic.  
K  zamyšlení je určitě bioodpad, které-
ho je opravdu dost a to se jedná hlavně 
o zbytky zeleniny a ovoce, které hodíme 
v kuchyni do koše. Graf nám ukazuje na-
plněnost objemovou, ale pokud se bude-
me bavit o hmotnosti, tak se dostáváme 
na čísla až 45 % z celkové váhy popelnic 
a to je ten zásadní problém. Vyhazujeme 
a  na skládku ukládáme to, co bychom 
mohli recyklovat v kompostárně a vrátit 
do přírody v  podobě kompostu.  Ano, 
chtělo by to ještě jednu nádobu na další 
odpad, ale jinak to určitě nepůjde a tak 
je to i s ostatními komoditami jako papír 
a plast. Je opravdu zapotřebí se zamyslet 
nad systémem, jak doma odpad roztřídit 
co nejefektivněji. Bohužel je to v mnoha 

případech naše pohodlnost, která nás 
nenutí mít tu snahu s tím něco dělat. Je 
v zájmu nás všech co nejdříve na tom za-
pracovat  a naučit se s odpadem šetrně 
zacházet, protože nebude nikdo jiný než 

my, kdo nakonec výši poplatku za ulo-
žení odpadu bude hradit a příroda nám 
poděkuje tím, že se na nás bude smát 
tak zelenou barvou jak máme rádi. 

10 TIPŮ JAK SE K ŽIVOTU BEZ ODPADU 

CO NEJVÍCE PŘIBLÍŽIT

 1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
 2. Nepoužívej plastové sáčky
 3. Nekupuj balenou vodu
 4. Nakupuj co nejvíce bezobalově
 5. Třiď bioodpad 
 6. Neplýtvej
 7. Používej věci co nejdéle
 8. Používej bazary a snaž se jim prodloužit život tím, že je nabídneš dál
 9. Hledej ekologicky šetrnější varianty
 10. A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej

Jiří Šlancar



Vystoupení Mužského sboru Vavřinec 
na Slavnostech mandloní a vína 2022 v Hustopečích




