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Vážení spoluobčané,

zanedlouho se rozloučíme s  rokem 
2022 a přivítáme rok 2023. Co všech-
no nás v  něm potká? To je otázka. 
Vzpomeňme a  zrekapitulujme rok 
letošní, který zanedlouho skončí. Do-
znívající pandemie Covid 19, válka 
na Ukrajině, zkrachovalí dodavatelé 
energií. Nejenom díky tomu všemu, 
zažili někteří občané ceny energií jako 
na houpačce. Vysoká inflace a všudy-
přítomné zdražování všeho, na co se 
člověk podívá. Tytam jsou jistoty, na 
které jsme si v  poslední době lehce 
zvykli. Některé věci bohužel moc ne-
ovlivníme. Co však ovlivnit můžeme, 
jsou vztahy mezi lidmi, se kterými ži-
jeme a  stýkáme se v osobním životě. 
Pěstujme je a hýčkejme si tyto jistoty, 
ty nám nikdo nevezme ani nezdraží. 
Samozřejmě, že končící rok nebyl ve 
všem jenom špatný. Určitě každý na-
jde spoustu světlých chvil, které pře-
bijí ty negativní. Pokud bych já měl 
vyzdvihnout jenom jednu, tak za mě 
to byly určitě hody. Chasa se k pořá-
dání hodů postavila opravdu zodpo-
vědně, a tak to i vypadalo. Mája byla 
letos vyšší než lípy, do nekonečna se 
táhl průvod krojovaných dětí, stárků 
se stárkami, sklepníků se sklepnicemi 
a dalšími nadšenci v krojích. Vše per-
fektně fungovalo a všichni se výborně 
bavili. Děcka děkuju! Vítejte do světa 
dospělých. Doufám, že se takto zod-
povědně budete chovat už napořád. 
Že pomůžete i  nastupujícím roční-
kům s  organizací hodů, tak aby tato 
tradice nikdy nezanikla.

Před nadcházející zimou bych chtěl 
občany poprosit o trpělivost a spolu-
práci při odklízení sněhu. Také žádá-
me občany, aby parkovali svá motoro-
vá vozidla v garážích nebo průjezdech 
RD, aby bylo možné provádět úklid 
sněhu nejen na chodnících, ale i  na 
místních komunikacích. 

Takže závěrem už zbývá jenom popřát 
klidné a pohodové vánoční svátky. Do 
nastávajícího roku 2023 mnoho osob-
ních a  pracovních úspěchů, pevné 
zdraví a vzájemné pochopení. 

Ladislav Kachyňa, starosta obce

„Omlouvám se“ (Alfréd Nobel)

10. prosince - v den, kdy odešel na onen 
svět vynálezce dynamitu - se v  Norsku 
uděluje ocenění na jeho památku.
Šlechetnému gestu odkázat veškerý maje-
tek na každoroční odměňování pro osob-
nost, která “nejvíce vykonala pro sblížení 
národů a zrušení či zmenšení armád ane-
bo zasloužila se o  mírové kongresy” atd. 
předcházel nepovedený nekrolog, který 
zaměnil smrt bratra Ludvíka za jeho vlast-
ní. Jakmile si Alfréd Nobel přečetl v  no-
vinách, že měl zemřít pod titulkem “pro 
obchodníka se smrtí si přišla smrt”, uvě-
domil si, že nezáleží na majetku, který na-
shromáždil za stovky patentů, ale na tom, 
jak na něj budou lidé vzpomínat. (Jeho po-
kusy získat stabilní trhavinu, ale vycházely 
z  toho, že v roce 1864 zemřel při explozi 
nitroglycerínu jeho bratr Emil.) 
Lítost nad válečným využitím jeho vyná-
lezu ho přivedla k založení fondu (dnešní 
hodnota dědictví by byla asi 50 miliard 
korun), který vyplácí z  úroků šlechetné 
postavy každého roku. Jeho předností ne-
bylo inženýrské vzdělání, které v pokusech 
převedl do praxe, ale úžasná schopnost 
sebereflexe, se kterou pochopil hodnotu 
člověka.
První poučení z  reálného příběhu evrop-
ských dějin je, že každý (zemřelý) člověk 
nemá stejnou hodnotu: nýbrž že pocta 
může náležet jen tomu, kdo prospívá dru-
hým. Alfréd Nobel se rozhodl, že chce se 
chce podílet na utváření lepší budoucnosti.
Druhé poučení vidím v tom, abychom se 
chybně nezaměřovali na sílu a vítězství, ale 
na to, že je třeba “napravit cestu” lidstva. 
Bohužel se do tohoto náhledu zabředla 
i  Církev, která měla původně pacifistic-
ké cíle svého zakladatele, a poté, co císař 
Konstantin začal chránit křesťany před 
pronásledováním, zareagovali: “tak věřící 
mají důvod chránit císaře” a  přestali od-
mítat službu v armádě. Ale úplně stejně se 
na tomto formování podílí třeba dějepis 
při memorování punských válek, vyzdvi-
hování Napoleona atd. Právě teď, když se-
dím u počítače a píšu tato slova, vyskočila 
na mě na internetu zpráva, jak předškolní 
děti měly návštěvu kouče na téma “Cesta 
bojovníka” :-( Co kdyby děti někdo učil 
“cestě vynálezce”, “poslání stavitele”, “umě-
ní kuchaře”?! 
Ing. Nobel pochopil, že místo reakce na 

tragickou smrt svého nejmladšího brat-
ra mít bezpečnou výbušninu, bylo lepší 
podporovat pokoj a mír. Snad se podobně 
poučíme i my sami, když dokážeme přes 
všechen strach odmítnout jak hněvivé kri-
tizování, tak i nové horečné zbrojení, když 
jde o  slepou cestu. Kolikrát v  dějinách 
lidé investovali ohromné prostředky do 
zabezpečení zbraní, ale stejně přišly další 
tragické války. Na Moravě přečkala husit-
ské války jen 1/3 kulturních památek. Při 
100 světových konfliktech v historii zahy-
nulo 455 milionů lidí, a z toho bylo 85 % 
civilních obětí. Přitom řada starších lidí 
vzpomíná na dobu českých zbrojovek jako 
na zlatý věk českého strojírenství a ekono-
miky. Již před válkou na Ukrajině přesáhly 
roční světové náklady na zbrojení 2  bi-
liony dolarů. Kolik by za tyto prostředky 
vzniklo nemocnic, škol, divadel, parků? 
Kéž by raději země investovaly do školství, 
zdravotnictví, přírody, kultury, aby se pře-
konal hněv, závist, pomstychtivost a pode-
zřívání. To bychom pokojnou atmosféru 
zažívali nejen o  Vánocích, ale vznikla by 
docela klidná civilizace.
Dovolím si znovu připomenout “vánoční 
zázrak” z 25. prosince 1914, kdy samotní 
vojáci přerušili I. světovou válku, začali 
v zákopech u Ypres zpívat koledy, a Něm-
ci s Brity si mezi sebou vyměňovali dárky 
(bohužel na stejném místě byl později po-
prvé použitý yperit jako chemická zbraň). 
Ukázali, že smíření je možné na kterém-
koliv místě. 
Jenže, co můžeme pro šíření pokoje udělat 
my dnes? Když se Albert Einstein v  roce 
1932 obrátil na Sigmunda Freuda s otáz-
kou “Existuje způsob, jak osvobodit lid-
stvo od válek?”, odepsal mu psycholog: 
“Vše, co rozvíjí společnost, zároveň pracu-
je proti válce”.

kněz Marek Slatinský
(příležitost k  adventní svátosti smíření 
v úterý 13. prosince od 16:30 v kostele)
• božíhodová bohoslužba 25. prosince 

v 8:00 v kostele
• dětské představení živého betléma 

26.  prosince v  16:00 na farní zahradě 
v Pavlovicích

• novoroční bohoslužba 1. ledna v  8:00 
v kostele

více info na společném webu: https://far-
nostvelkepavlovice.cz
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Volby do zastupitelstev obcí 23.–24. 9. 2022

Asi nejdůležitější událostí, která pro-
běhla od vydání posledního čísla 
zpravodaje, byly bezesporu volby do 
obecních zastupitelstev. I  tentokrát 
se ukázalo, že se občané o  chod obce 
zajímají a  svou volbou se snaží dění 
v obci aktivně ovlivnit. S volební účastí 
76,56 % jsme obhájili 3. místo v okre-
se Břeclav. V  roce 2018 to bylo taky 
3.  místo s 73,77 %. Jen tak pro zajíma-
vost, celorepublikový průměr v  těchto 
volbách byl cca 46 %. Takže jsme vysoce 
nadprůměrní a  je na místě poděkovat 
všem, kdo se voleb účastnili.
V  naší obci mohli občané vybírat ze 
4  stran – Nezávislí kandidáti Horních 
Bojanovic, Občanská demokratická 
strana, Hasiči a  zahrádkáři pro naši 
obec a  Naše obec. Více než polovina 
hlasů se rozdělila mezi NK, ODS a Naši 

obec. Každá ze stran získala po jednom 
mandátu. Zbytek obdržela strana Hasi-
či a zahrádkáři, která získala mandáty 4. 
Je vidět, že si občané všímají lidí, kteří 
pracují pro spolky a tuto činnost dokáží 
ocenit. Co mě osobně na volebních vý-
sledcích potěšilo a co ne? Potěšilo mě, 
že docela dost hlasů dostali kandidáti, 
kteří již dříve v  zastupitelstvu působi-
li. Ale bohužel odešli, ať už z osobních 
nebo pracovních důvodů. Možná je 
jejich volební výsledek přiměje, aby se 
v budoucnu do zastupitelstva obce vrá-
tili. A naopak jsem byl dost překvapen 
malou důvěrou v mladé kandidáty. My-
slím, že by si zasloužili daleko větší dů-
věru. Většina z nich pro obec a spolky 
pracuje již delší dobu. Věřím, že pokud 
nepoleví, tak se to příště odrazí i na je-
jich výsledcích ve volbách. 

V  sedmičlenném zastupitelstvu jsme 
přivítali dva nové členy. Nové zastupi-
telstvo si na ustavujícím zasedání zvoli-
lo nového starostu, místostarostu a čle-
ny finančního a  kontrolního výboru. 
Shrnutí můžete vidět na výpisu níže. 
Vzhledem k  tomu, že k  velkým změ-
nám nedošlo, tak myslím, že i směřová-
ní obce zůstane v podstatě stejné. Určitě 
se bude pokračovat v rozjetých projek-
tech a  přibydou nové, tak aby se obec 
rozvíjela ke spokojenosti všech občanů.
Zastupitelům samotným bych chtěl 
taky poděkovat a popřát mnoho úspě-
chů, jak v  jejich osobním životě, tak 
v práci pro obec. A hlavně to, aby je je-
jich práce bavila a naplňovala.

Ladislav Kachyňa
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USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice, které se konalo 

v pondělí dne 17. října 20 22 v 19:00 hodin v kulturním domě.

Zastupitelstvo obce na základě jednání:

Usnesení č.1
ZO bere na vědomí Informace o  po-
vinnosti mlčenlivosti neuvolněného 
člena zastupitelstva obce Horní Boja-
novice

Usnesení č.2
ZO schvaluje: program ustavujícího 
zasedání

Usnesení č. 3
ZO schvaluje: ověřovatele zápisu Jaro-
slava Štola a Jiřího Šlancara a zapisova-
telem Irenu Háčkovou.

Usnesení č. 4
ZO schvaluje: způsob volby starosty 
a místostarosty aklamací-veřejným hla-
sováním. 

Usnesení č.5.
ZO schvaluje: dle veřejného hlasování 
do funkce uvolněného starosty pana 
Ladislava Kachyňu

Usnesení č.6.
ZO schvaluje: dle veřejného hlasování 
do funkce neuvolněného místostarosty 
pana Libora Šaláška

Usnesení č.7
ZO schvaluje: tříčlenný finanční výbor 
ve složení:  předseda: Jaroslav Štoll, čle-
nové: PaedDr. Zuzana Vaňková, Michal 
Lízal a  tříčlenný kontrolní výbor ve 
složení: předseda: Jiří Šlancar, členové: 
Zbyněk Prokeš, Josef Michna         

Usnesení č.8a
ZO schvaluje: statutární zástupce obce 
Horní Bojanovice na valnou hromadu 
následovně:
Hantály a. s. V Pavlovice
- Ladislav Kachyňa, Libor Šalášek
VaK a.s. Břeclav
-Ladislav Kachyňa, Libor Šalášek 
KB a.s. Praha
- Ladislav Kachyňa, Libor Šalášek 
DSO Čistý Jihovýchod
- Ladislav Kachyňa, Libor Šalášek
DSO Dobrá voda
- Ladislav Kachyňa, Libor Šalášek

Usnesení č.8b   
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice 
schvaluje pana Ladislava Kachyňu jako 
určeného zastupitele pro pořizování 
územně plánovací dokumentace obce 
Horní Bojanovice, pro volební období 
2022-2026 

Usnesení č.9a
ZO schvaluje: od 1. 11. 2022 odměny 
neuvolněným zastupitelům obce ve 
výši:  
místostarosta: 8400,- Kč, předsedo-
vé výborů 1200,- Kč a  členové výborů 
800,- Kč

Usnesení č.9b 
ZO schvaluje: odměnu členům výborů, 
kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši 
150,- Kč za sezení výboru, která bude 
vyplácena 2× ročně vždy v  odměnách 
za 6. a 12. měsíc a to na základě zázna-
mů, které předloží předseda výboru 
paní účetní obce do 30. 6. a do 31. 12. 
příslušného kalendářního roku ve vo-
lebním období 2022-2026.

V Horních Bojanovicích
18. 10. 2022

Vyvěšeno: 
Na úřední desce: 18. 10. 2022
V elektronické podobě 18. 10. 2022

Srdečně Vás zveme
18. 12. 2022 – Posezení u cimbálu - Cimbálová muzika Jožky Šmukaře, košt mladých vín

24. 12. 2022, 10:00 h – Tradiční zápas v malém fotbale
24. 12. 2022, 15:30 h – Zpívání u vánočního stromu

28. 12. 2022 – Turnaj v šipkách
31. 12. 2022 – Silvestrovský ohňostroj

21. 1. 2023 – Hasičský ples
28. 1. 2023 – Turnaj ve stolním tenise

18. 2. 2023 – Ostatková zábava
25. 2. 2023 – Vzpomínka na Boba Frídla

18. 3. 2023 – Košt vína
25. 3. 2023 – Dětský karneval
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MATErSKa sKOLKA

Horni Bojanovice

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE!

Nový školní rok jsme tradičně zahájili 
Podzimní slavností s  opékáním bram-
bor a  špekáčků. Děti společně s  rodiči 
vyřezávali různé strašáky z  dýní, celé 

odpoledne jsme si moc užili a večer už 
před školkou svítily v  dýních zubaté 
úsměvy.
V pondělí 24.10 k nám do MŠ dorazi-
lo, v  rámci projektového dne, Mobilní 
planetárium. Děti se díky pohádce ,,Se 
zvířátky do vesmíru“ seznámily s  pla-
netami naší sluneční soustavy, a také se 
souhvězdími, které můžeme na noční 
obloze vidět. Prezentace v  nafukovací 
kupoli byla pro děti atraktivní a zpest-
řila program MŠ.
V  pondělí 7.11 jsme se opět v  rám-
ci projektového dne s  dětmi vydali do 
Ekocentra ve Velkých Pavlovicích za je-
žečkem Eliškou. Projekt ,,Ježeček“ je za-
měřený na enviromentální vzdělávání 
předškolních dětí. Elišku jsme si mohli 
pohladit, pochovat, nakrmit moučnými 
červy a také jsme se dozvěděli spoustu 
informací o ježcích. Děti si zahráli po-

hybové hry, plnily zadané úkoly a  na 
závěr si každý vyrobil svého ježka z pa-
píru.
Na Dušičky jsme pro děti připravili 

,,Cestu do Bubákova“. Stezka plná úko-
lů, legračních bubáků a  hledání kou-
zelných předmětů děti velmi nadchla. 
Tradičně jsme také s  dětmi navštívili 
hřbitov, abychom zapálili svíčku a uctili 
tak památku zesnulých.
Vánoce jsou za dveřmi! Krásný čas pro 
zastavení se a  prožívání mnoho krás-
ných chvil se svými blízkými. Děti se 
těší na Ježíška a užívají si vánoční atmo-
sféru. 
Pondělní dopoledne bylo plné očeká-
vání. Navštívil nás Mikuláš s andělem. 
Děti zazpívaly písničku, řekly básničku, 
Mikuláš četl z Knihy pochval a hříchů 
a  anděl rozdával sladkosti, ze kterých 
měly děti velkou radost.
V úterý 6.12 jsme se vypravili do eko-
centra ve Velkých Pavlovicích, kde si 
pro nás připravili program ,,Vánoce 
naší babičky“. Spolu s dětmi jsme si při-

blížili předvánoční a vánoční čas. Vrá-
tili jsme se do časů minulých a povídali 
si o tom, jak se slavily Vánoce u našich 
předků v  dávných dobách. Zazpívali 

jsme si koledy, vyzkoušeli si vánoční 
zvyky a tradice a vyrobili jsme si vánoč-
ní přání a ozdobu ze šišky.
V  sobotu 10.12 vystoupí děti na Vá-
noční besídce v  KD Horní Bojanovi-
ce a  v  pondělí 12.12 budou ve školce 
vánoční dílničky pro rodiče. Rodiče 
budou společně se svými dětmi tvořit 
vánoční ozdoby na stromeček a jiné de-
korace. Děti předvedou krátké vánoční 
pásmo a společně si užijeme pohodové 
odpoledne.
Ještě nás toho čeká spoustu. Výroba 
a ochutnávka cukroví, výroba dárečků, 
přání a  dětmi nejvíce očekávaná udá-
lost – vánoční nadílka.
Přejeme Vám pokojné prožití vánoč-
ních svátků, mnoho radostných společ-
ných zážitků a vše dobré v novém roce.
Za kolektiv Mateřské školy

Petra Sácká
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Vážení spoluobčané.
Zamyslíme-li se nad uplynulým rokem, můžeme vzpomenout, že tradiční Svatovavřinecké hody patří 
k nejvýznamnějším slavnostem naší obce. Letošní hody se vydařily. A bylo to i díky vám, za to, že se hody 
podařily, vděčíme vaší podpoře, a proto vám upřímně a srdečně děkujeme.
Děkujeme rodinám stárků a stárek, místním vinařům za víno a dary, Antonínu Babirádovi a Josefu Rou-
sovi za máju, Jiřímu Šlancarovi za úpravu koruny máje – „vajco“ - ženám, které škrobily sukně a oblékaly 
naše stárky, krojované chase, která s námi šla v průvodu, sboru Vavřinci, mužům za pomoc při stavění 
máje, samozřejmě i panu starostovi s paní starostovou a všem dalším, kteří se na hodech přímo i nepřímo 
podíleli.
Věřím, že nás další rok čekají přinejmenším tak krásné a úspěšné hody, jako byly letos.
Jelikož se blíží konec roku, rádi bychom vám popřáli krásné a pokojné prožití vánočních svátků a do nového 
roku hodně úspěchů, štěstí a pevné zdraví.

Hornobojanovští stárci a stárky

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 

Krásný strom, který bude na Vánoce 
zdobit prostranství před KD, letos vě-
novala rodina Šlancarova.
Řezání, převoz a  zdobení vánočního 
stromu připadlo na sobotu 26. 11. 2022. 
Sešli jsme se v  hojném počtu a  díky 
technice jsme byli se zdobením hotovi 
již před obědem. Takže všem moc dě-
kuji za pomoc. Dámám, které se tento-
krát taky sešly v hojném počtu, děkuji 
za přípravu občerstvení. Letos jsme 
měli navíc i  výborné utopence. Také 
moc děkuji za aranžmá Betlému. 
Letos jsme poprvé rozsvítili stromek 
v  17:00 a  tuto informaci veřejně roz-
šířili. Takže kdo chtěl, udělal si večer-
ní procházku a  přišel se podívat. Také 
mohl ochutnat svařák, děti čaj, případ-
ně i  utopence. Myslím, že napoprvé 
byla účast velice slušná a do budoucna 
budeme stromek rozsvěcet společně. 

Ladislav Kachyňa
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SPOLEK BARVÍNEK

STÁLE CVIČÍME ČCHI-KUNG

Rok 2022 se chýlí ke konci, tak stručně 
shrnu činnost našeho spolku v  tomto 
období.

Akcí bylo opravdu dost: 
• Karneval
• Pálení čarodějnic
• Dětský karneval
• Drakiáda
• Lampionový průvod
• Vánoční dílničky
• Vánoční besídka s jarmarkem
• Přání Ježíškovi

Z  vánočních dílniček si děti odnes-
ly domů moc hezké dekorace, které si 
sami vyrobily. Nyní, kdy píši článek do 
zpravodaje se Vánoční besídka chystá 
a děti nacvičují představení a program. 
Všem, kdo se podílí na těchto aktivi-
tách, moc děkujeme. Členům našeho 
spolku přeji, ať je neopouští elán a chuť 
do další práce s  dětmi. Také členkám, 
které letos ukončily svoji činnost ve 
spolku děkujeme za letitou spolupráci 
a zároveň vítáme mezi nás nové.

Všem spoluobčanům – krásné Vánoce 
a  do Nového roku 2023 zdraví, lásku 
a pohodu.

Za spolek Barvínek Emilie Michnová

Začaly jsme cvičit v roce 2017. Ani věřit 
se nechce, že už je to tolik let. Ale hlav-
ně, cvičíme rády, baví nás to a  cítíme 
se dobře. Naše zkušená cvičitelka paní 
Ivana Seifertová si pro nás připravuje na 
každou hodinu nové věci – jak praco-
vat s myslí, jak dodávat tělu energii atd. 
Věnuje se nám nezištně s velkým nasa-
zením a ve své volném čase-každé pon-
dělí. Za to ji moc děkujeme. Obecnímu 
úřadu děkujeme, že nám umožňuje vy-
užívat prostory školy k naší aktivitě.
Jsme již sehraná parta, tak jsme si v létě 
udělaly vlakem výlet do Brna. Navští-
vily jsme Palác šlechtičen, kde nás vý-
stavou s  krásným výkladem provázela 
paní Šárka Prokešová. Bylo to moc zají-

mavé a poučné. Den se vydařil a máme 
na co vzpomínat. 
Ani jsme se nenadály a je tu advent. Tak 
i my se připojujeme s přáním krásných 

vánočních svátků a  do nového roku 
hlavně pevné zdraví všem spoluobča-
nům.

Za celý náš kolektiv Emilie Michnová



7Prosinec 2022

STP HUSTOPEČE
Po dvouletém přerušení všech akci, za-
viněné Covidem, jsme naplánovali na 
duben členskou schůzi. Schůze se zú-
častnilo 199 členů a 4 hosté.
Jako první byl zájezd do Věžek. Koupili 
jsme si květiny a bylinky pro zvelebení 
zahrádek. Další zájezdy byly do termál-
ních lázní Dunajská Streda a Aqualand 
Pasohlávky. 
V měsíci srpnu jsme jeli s vnoučaty do 
ZOO Lešná. ZOO Lešná byla založena 
v  roce 1946. Viděli jsme slony, žirafy, 
nosorožce, tygry, pelikány a mnoho dal-
ších zvířat. Děti krmily žirafy i rejnoky, 
které si mohly i pohladit.
V  měsíci září jsme uspořádali zájezd 
do skláren Květná a Skanzenu Strážni-
ce. Sklárna byla postavena v roce 1794, 
založil ji kníže Alois z  Lichtenštejna. 
V  podnikové prodejně jsme si moh-
li koupit nádherné výrobky. Pak jsme 
přejeli do Skanzenu Střážnice. Měli 
jsme příjemnou průvodkyni Kristýnu, 
která mluvila v nářečí. Dalo by se ji na-
slouchat hodně dlouho.
80 členů se zúčastnilo rekondičního po-
bytu v Sezimově Ústí. Všichni byli moc 
spokojeni. Mnoho z  nich se tam chce 
vrátit i příští rok.
18. listopadu jsme uspořádali podzimní 
členskou schůzi. Dostavilo se 224 členů. 
Vystoupily děti z MŠ u Rybiček. Bylo to 
krásné vystoupení. Navštívil nás i  náš 
pan starosta Ladislav Kachyňa. Policej-

ní mluvčí ČR nás poučil o bezpečnosti 
seniorů. Pro zúčastněné přinesl kalen-
dáře pro rok 2023.
Na závěr předsedkyně Ing. Defeldová 
popřála hodně zdraví, pohody a poko-

ry. Já přeji všem spoluobčanům spoko-
jené svátky vánoční, hodně štěstí, zdra-
ví a pohody v novém roce.

Jitka Krejčová.
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STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Na podzim st. přípravka odehrála 
9  zápasů z  toho jedno vítězné 6:4 nad 
Vlasaticemi. Dále remizovali 9:9 s Drn-
holcem a 9:9 s Vranovicemi. Naše starší 
přípravka má v družstvu nejvíce dívek 
a musí čelit většinou mužstvům s chla-
peckým obsazením, což se jim daří :-). 
Sezonu ukončili v Halloweenským stylu 
v kulturním domě s pořádnou diskoš-
kou. Než se nám oteplí, máme v plánu 
navštěvovat nafukovací halu v  Husto-
pečích. Sezónu zahájíme 9.dubna.

ŽÁCI
Žáci v  podzimní části soutěže získali 

5 bodů za 1 výhru, 2 remízy a 7 proher, 
při skóre 16:60. Nejlepšími střelci jsou 
Jiří Sýkora a  Manfred Mark se třemi 
brankami. Výsledky bereme s  rezer-
vou. Před podzimem jsme si řekli, že 
to bude hlavně o sehrání a zvyknout si 
hrát na celé hřiště, jelikož je to obrovský 
skok. Nejlépe se nám dařilo na domá-
cím hřišti, kdy jsme porazili 6:1 Lednici 
a remizovali s Charvatskou Novou Vsí 
a hlavně s Mikulovem, kdy odehráli nej-
lepší zápas. Pak přišla zranění a nemoci 
některých hráčů a začali problémy, což 
se projevilo v  zápasech ve Velkých Bí-
lovicích a  Zaječí, které jsme odehráli 
jen v  deseti hráčích. Posledním zápa-
sem 5.listopadu  jsme ukončili sezónu 
v kulturním domě ve stylu Halloweenu. 
K  jídlu byly řízečky a  výborné pečené 
maso od místního specialisty :-) Ladě 
Straky, za což mu velice děkujeme. Ke 
kávě jsme měli od maminek našich fot-
balistů různé druhy buchet, i těm patří 
velké díky. Dále se družstvo přihlásilo 
do halové ligy žáků, které pořádá OFS 

Břeclav v  hale ve Valticích. Tato liga 
obsahuje celkem 5 turnajů za účasti 
družstev od krajských přeborů, 1A tří-
dy a okresního přeboru. Po novém roce 
máme v  plánu navštěvovat opět nafu-
kovací halu v Hustopečích. Jarní sezóna 
nám začne 2. dubna.

Výsledky podzimní části:
Horní Bojanovice – Valtice   1:10
Kobylí – Horní Bojanovice  4:2
Horní Bojanovice – Mikulov  0:0
Popice – Horní Bojanovice   3:1
Horní Bojanovice – Lednice  6:1
Velké Bílovice – H. Bojanovice  24:0
H. Bojanovice – CH. Nová Ves  2:2
Zaječí – Horní Bojanovice  10:2
Horní Bojanovice – Ivaň  1:4
V. Němčice – H. Bojanovice  2:1

Krásné prožití vánočních svátků a  do 
Nového roku hodně zdraví přejí za trené-
ry starší přípravky a žáků Josef Hoštický 
a Zdeněk Dulínek.

Milí fanoušci, kamarádi a  příznivci 
sportu.

Tak nám skončila celkem úspěšná se-
zóna a  opět můžeme začít se zimní 
údržbou ubytovny a  také s  přípravou 
všech zimních akcí, které Sokol pořádá.  
Nejprve chci poděkovat fanouškům, 
kteří nás chodili podpořit na naše utká-
ní. Velké díky patří také všem členům 
a  kamarádům, kteří stáli za náročnou 

údržbou sportovního areálu v  letních 
měsících i  během celé sezony. Dále 
bych chtěl pozvat všechny členy Sokola 
na volební, výroční schůzi, která bude 
14. ledna 2023 ve 14:00 v hospodě. 

Jako první sportovní akci v novém roce 
chceme uspořádat turnaj ve stolním 
tenise pro děti i  dospělé a  to 28. led-
na 2023 v 16:00 v KD.

11. února 2023 se uskuteční tradiční 
ostatkový průvod masek s  dechovou 
hudbou pana Bílka ze Šakvic, kdy sraz 
masek bude jako vždy v 10:00 u místní 
hospody. Všichni kdo mají chuť a dob-
rou náladu se můžou přidat. Po skonče-
ní průvodu posedíme v hospodě u mí-
chanice z vajec vybraných po dědině. 
Následující sobotu bude ostatková zá-
bava na téma PEKELNÁ NOC, k tanci 
zahraje kapela KORNET. 
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DC HOR BOJ ELITA

Nová sezóna po covidové éře je pro nás 
ve znamení změn. Ta největší změna je 
nové hrací místo v budově staré školy, 
za což patří velké díky obci, že nám 
to umožnila. Další neméně důležitou 
změnou je obsazení týmu. Naše řady se 
rozrostly o velice talentovaného šipkaře 
Jana Darmovzala z Rakvic. V minulém 
ročníku jsme si opět zajistili start v nej-
vyšší krajské soutěži - Extraliga A, která 
vinou covidu doznala změn. Několik 
týmů bohužel zaniklo nebo již nechtěli 
hrát nejvyšší soutěž.
Do sezóny jsme vstoupili s  ambicemi 
na umístnění v horní polovině tabulky. 
Naše výkony zatím nedosahují takové 
úrovně, kterou bychom měli předvádět 
a to nás stalo dost bodů. Každého sou-
peře jsme dokázali potrápit a  většinu 
utkání jsme měli ve svých rukou, avšak 
konce utkání nám trochu utíkaly. Díky 
tomu jsme získali pouze jedno vítězství, 
dvě výhry v prodloužení, jednu prohru 
v prodloužení a čtyři těsné prohry, což 
nás zatím řadí až na 7. místo. Věříme, že 

naše psychická odolnost se zlepší a  ve 
zbytku sezóny budeme tabulkou po-
stupovat jen vzhůru a zajistíme si účast 
v playoff .
Letos jsme se přihlásili i  do poháru. 
První krůček k  postupu na republiko-
vou soutěž máme úspěšně za sebou. 
V  dalším kole nás čeká tým Vandals 
Blansko, se kterým jsme v extralize pro-
hráli v prodloužení. Tak jim máme, co 
vracet. Pokud se nám přes ně podaří 
postoupit, tak už nás bude čekat po-
slední kolo, ze kterého postoupí 3 týmy 
z  našeho kraje mezi celkově 32 týmů 
z celé ČR.
Dne 28. prosince v  Kulturním domě 
po dvouleté odmlce opět uspořádáme 
turnaj již 8.Hor Boj Darts Open. Podle 
ohlasů by mohla být účast slušná, ne-
jen z řad aktivních hráčů ale i amatérů. 
Zúčastnit se může každý a možná třeba 
právě ty budeš moci poměřit síly s vice-
mistrem republiky, který k nám pravi-
delně jezdí.
Závěrem bychom Vám všem chtěli po-

přát krásné prožití vánočních svátků 
a  hodně štěstí a  hlavně zdraví do No-
vého roku.

Závěrem bych chtěl připomenout, že 
Sokol Horní Bojanovice z.s. hledá no-
vého nájemce na buňku s  občerstve-
ním U Kabin na sezonu 2023. Zájemci 
se mohou přihlásit do 31. 12. 2022 na 
email: TJSokol.ubytovna@seznam.cz.

Přeji všem krásné prožití vánočních 
svátků, do nového roku vám přeji pevné 
zdraví, klid a dobrou náladu. 

Kamil Vlach, jednatel

MUŽI 'B' HORNÍ BOJANOVICE - HUSTOPEČE

Podzimní část sezóny 2022/2023 hod-
notím jednoznačně jako úspěšnou. 
Průběžné 10. místo je prakticky maxi-
mem toho, co se dalo z pohledu umístě-
ní v tabulce dosáhnout.  Vedoucí tým z 
Kobylí je jasným lídrem soutěže a má ve 
svém kádru rozdílové hráče to zejména 
v útočné fázi.

Jednoznačným pozitivem skončené 

podzimní části je defenzivní činnost 
týmu. V této fotbalové disciplíně jsme 
se jednoznačně zlepšili a nebylo jedno-
duché nám vstřelit gól. Speciální kate-
gorií jsou potom standardní situace, 
které nám stále dělají problémy. Tam 
máme ještě velké rezervy.

Naopak konec podzimui nás zastihl ve 
střelecké a herní pohodě. Vyhráli jsme 

jednoznačným rozdílem.

Na úvod sezóny  konečně začala dobře 
fungovala symbióza zkušených a mla-
dých hráčů. Kádr byl doplněn mladšími 
spoluhráči.

Všem děkuji za podporu a činnost. Přeji 
všem veselé vánoce a šťastný Nový rok.
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MUŽSKÝ SBOR VAVŘINEC

V  sobotu, 3. prosince, se konal v  Kul-
turním domě 2. adventní koncert, na 
kterém vystoupil se svým programem 
pořádající Mužský sbor Vavřinec, míst-
ní Ženský sbor, sólisté Tadeáš Čermák 
a Veronika Křížová. Naše pozvání při-
jala Dětská cimbálová muzika z  Čej-
kovic pod vedením Pavla Varmuži 
a Mužáci z Křepic. Miroslava Šubíková 
doplnila průvodním slovem velmi pes-
trý a opravdu krásný hudební program. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli 
společně s námi vytvořit a prožít před-
vánoční atmosféru a věříme, že se vám 
koncert líbil. 
Děkujeme také všem sponzorům, kteří 
přispěli ke zdárnému průběhu sváteční-
ho odpoledne.
Děkujeme za celoroční přízeň a podpo-
ru. Přejeme Vám krásné a  klidné svá-
teční dny a do nového roku především 
pevné zdraví. 
Srdečně vás zveme na Tříkrálový kon-
cert, který se bude konat v divadle v Bo-
leradicích 7. 1. 2023 v 15:00

Za MS Vavřinec Zdeněk Prokeš 



11Prosinec 2022

ČZS 
Horní Bojanovice

První víkendovou sobotu v září jsme 
pro Vás uspořádali tradiční Burčáko-
vou slavnost. Od začátku, dá se říct, 
také již tradičně, zahrála k tanci a po-
slechu Dechová hudba Hornobojani. 
Následovalo vystoupení Darebných žen 
z Velkých Pavlovic, Mužského sboru 
Rachlap z Rakvic a místního Mužského 
sboru Vavřinec. Podvečer nám zpříjem-
nila svou hudbou Cimbálová muzika 
Vinica a také mladý verbíř Marek Ha-
nák z Velkých Pavlovic. Je vidět, že i děti 
mají zájem o místní folklor, již od útlé-
ho věku. Na závěr akce, do brzkých ran-
ních hodin, hrála břeclavská skupina 
Graf. Myslím, že každý si přišel na své 
a velmi dobře se bavil. Děkujeme všem 
za účast a podporu spolku, účinkujícím 
děkujeme za pěkný zážitek. Také děku-
jeme všem pěstitelům za dodané vý-
pěstky, které byly po soutěži převezeny 
do mateřské školy.

Přejeme všem příjemné prožití svátků 
vánočních a šťastné vykročení do roku 
2023.

Členové ČZS Horní Bojanovice

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku

1 Kaňová Jarmila 847 g
2 Chromý Ludvík 491 g
3 Hicl Josef 489 g

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku

1 Krejčí Bedřich 388 g
2 Kachyňová Alena 329 g
3 Jordánková Věra 317 g

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku

1 Krejčí Bedřich 472 g
2 Machač Matěj 356 g
3 Toman Jiří 285 g

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku

1 Chromý Luděk 352 g
2 Machač Matěj 314 g
3 Krejčí Bedřich 298 g

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku

1 Kaňová Bohdana 41,2 kg
2 Charvátová Markéta 40,2 kg
3 Krejčiřík Jindřich 14,5 kg

pořadí jméno pěstitele váha výpěstku

1 Jordánek Václav 333 g
2 Jordánková Věra 307 g
3 Lízal Jan 232 g

jméno pěstitele váha výpěstku

č. řepa Šlancarová Helena 3,041 g
CENA POROTY za rok  2022

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE BRAMBORA za rok 2022 VÍTĚZOVÉ KATEGORIE- JABLKO za rok 2022

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE- MRKEV za rok 2022 VÍTĚZOVÉ KATEGORIE- PAPRIKA za rok 2022

VÍTĚZOVÉ KATEGORIE- DÝNĚ za rok 2022 VÍTĚZOVÉ KATEGORIE- CIBULE za rok 2022



NEŠETŘETE NA POPELNICI

Třídění odpadu

Něco málo z  praxe naší společnosti 
Hantály a.s.

Není to poprvé, co nám na firmu volá 
naštvaný zákazník, že naše posádka mu 
rozbila plastovou popelnici. Ano, s tím-
to se setkáváme a opravdu se to může 
stát a také stává. Musíme Vás ubezpečit, 
že se to nestává úmyslně a je to náhod-
ný nahodilý stav. V  99 % případů po-
škození popelnice signalizuje životnost 
nádoby a ta je v tomto případě u konce. 
Je nepsaným, ale praxí odzkoušeným 
pravidlem, že čím levnější popelnice, 
tím menší životnost popelnice je. Na 
levnější popelnice je používán méně 

kvalitní plast, který časem ztrácí svoji 
pružnost, pevnost a  tím i odolnost při 
výsypu svozovým vozem. Na trhu je ně-
kolik výrobců popelnic a ne každý do-
dává opravdu kvalitní výrobky s  dlou-
hou životností. Na popelnici se opravdu 
nevyplatí šetřit. Je nutné si uvědomit 
fakt, že se jedná o  plast, který stejně 
jako příkladem plastový zahradní ná-
bytek stárne, křehne a  je zapotřebí ho 
prostě po nějaké době vyměnit. Na sta-
vu popelnice se podepisuje i místo, kde 
je nádoba skladována, zda pod střechou 
nebo na místě, kde je vystavena vlivům 
přírody.  
K  závěru, pokud můžeme k  Vám zá-

kazníkům mít malé doporučení, tak 
na popelnici opravdu nešetřete. Pokud 
budete hledat novou popelnici a chcete 
mít jistotu, že opravdu vydrží, neváhej-
te oslovit naši společnost Hantály a.s. 
Nádobu Vám dovezeme  nebo si pro ni 
můžete dojet do Velkých Pavlovic na 
sídlo naší společnosti a hlavně s garan-
cí opravdu kvalitního a  odzkoušeného 
výrobku.

Vaše svozová společnost 
HANTÁLY a.s.

Vážení přátelé,
u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníkůMezinárodního dne dobrovolníků (5. 12.) bychom rádi poděko-
vali všem, kdo se podíleli na letošním rekordním ročníku akce Ukliďme Česko. 
Zkrátka je to váš svátek, tak jej nezapomeňte oslavit, případně i poděkovat 
vašim dobrovolníkům, na které nemáme kontakty.
Děkujeme, a budeme se těšit na spolupráci při jubilejním 10. ročníku - Ukliď-
me Česko 2023 (jarní termín je naplánovaný na sobotu 1. dubna - a není to 
apríl...:-).

Pohodový advent
přeje Radek Janoušek za spolek Ukliďme Česko

PATŘÍ SEM NEPATŘÍ SEM

PLASTY

pytlový sběr - PET láhve, fólie, sáčky, celofán, 
kelímky, igelitové pytle, obaly od drogistic-
kého zboží, plastový nábytek, plastové sudy, 
kbelíky, květináče, vinařské a zahradnické 
bedny

PVC, guma, linolea, molitan, pneumatiky, plast znečištěný 
zbytky potravin, oleji a chemickými látkami

polystyren - pouze čistý samostatně v pyt-
lech

PAPÍR noviny, časopisy, lepenka, krabice, karton, 
sešity, knihy, letáky, psací a balící papír znečištěný papír, kopírák, použité hygienické pomůcky

SKLO bílé a barevné sklo, tabulové sklo, obalové 
sklo, skleněné střepy, skleněné nádoby drátěné sklo, autosklo, plexisklo, keramika, porcelán, zrcadla

NÁPOJOVÉ  
KARTONY

vícevrstvé obaly od nápojů, nápojové 
kartony od mléka, mléčných výrobků, džusů 
a vína

BIO

zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovo-
ce a zeleniny, květiny, čajové sáčky, kávový 
odpad včetně filtrů a ubrousků, tráva, plevel, 
zbytky rostlin, listí, seno, sláma, košťály 
a celé rostliny

zbytky jídel živočišného původu, plasty, sklo, kovy, kameny, 
nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební od-
pad, zemina, textil, cigarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, 
uhynulá zvířata
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ODPADY

JE NEJVYŠŠÍ ČAS NA NICH ZAPRACOVAT

Jak docílit co nejmenších čísel v ukládaném odpadu 

a kde hledat rezervy? 

Říká se, že opakování je matka moud-
rosti a u odpadů to platí dvojnásob. Jeli-
kož dobře známe komunitní život v jed-
notlivých obcích a městech, chápeme, 
jak nelehké je nastavit odpadový systém 
a naučit občany co nejefektivněji zachá-
zet s odpadem. Nová legislativa nařizu-
je každoročně snižovat výši ukládaného 

Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle § 157 – kolonka využitelný odpad

Rok  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Množství odpadu na obyvatele v Kg  190 180 170 160 150 140 130 120

odpadu. Pro dosažení stanoveného cíle 
se musíme zamyslet nad tím, kde máme 
rezervy a co se dá zlepšit. Právě s ohle-
dem na legislativu odpadů je nejvyšší 
čas tuto otázku posunout o kousek dál. 
Nechceme Vás strašit, ale je to opravdu 
zapotřebí a rezervy stále jsou. Některé 
námi svážené obce množství komu-

nálního odpadu na občana, na které 
se vztahuje výjimka, na letošní rok bez 
problémů splní. Jelikož se s dalšími lety 
bude nadále snižovat množství odpadů 
na uplatnění „slevy“ a současně zvy-
šovat poplatek, je nutné problematiku 
odpadu řešit opakovaně a systematicky.

Musíme si uvědomit, co vlastně tří-
díme, a  že se třídí ten odpad, který je 
recyklovatelný a má tak potenciál zpět-
ného využití.
V  této otázce se zaměřme na směsný 
komunální odpad. Pro běžné spotře-
bitele je uložištěm popelnice nebo ve 
městech a na sídlištích běžnější kontej-
ner. Bohužel se v nádobách neustále ob-
jevuje velké množství recyklovatelných 
složek jako papír, plasty, kovy v podobě 
plechovek od nápojů a konzerv od jídla. 
Sice drobné kousky, na které neklademe 
důraz, ale i ty v reálu mohou dělat velká 
čísla. 
Když se podíváme na znázornění slo-
žení směsného komunálního odpadu 
z  našich popelnic, zjistíme, že 25 % 
objemu tohoto odpadu tvoří biood-
pad. V  našich domácnostech se jedná 
hlavně o zbytky zeleniny a ovoce. Graf 
nám ukazuje naplněnost objemovou, 
ale pokud se budeme bavit o hmotnos-

ti, tak se dostáváme na hodnotu až 45 % 
z celkové váhy nádob! Vyhazujeme a na 
skládku ukládáme, co bychom mohli 
recyklovat v kompostárně a vrátit zpět 
do přírody v podobě kompostu.  
Bohužel je to v mnoha případech poho-
dlnost, která nás nenutí mít snahu s tím 
něco dělat. Mělo by být v zájmu všech 
co nejdříve na sobě zapracovat a naučit 
se s odpadem šetrně zacházet. Nebude 
nikdo jiný než my, kdo nakonec výši 
poplatku za uložení odpadu uhradí. 
Dalším stejně důležitým aspektem, proč 
třídit, je šetření skládkové kapacity.

Další prostor pro zlepšení přináší vel-
koobjemový odpad. Tento odpad tvoří 
komodity, které se nám mnohdy ne-
chtějí roztřídit nebo jsou náročnější na 
demontáž, a proto končí ve velkoobje-
movém kontejneru. Jedná se o  odpad, 
který je složen z několika druhů mate-
riálu. Jako příklad uveďme kočárek, kde 

rám je kov, kolečka plast, obal silonová 
tkanina. Dále sedačky a jiný čalouněný 
nábytek mají kostru z dřevěného rámu 
potaženu tkaninou. Právě na tyto od-
pady je nutno se zaměřit a  na sběrný 
dvůr je dodávat rozebrané jednotlivými 
materiály oddělenými od sebe. Tento 
problém zaznamenávají v celé ČR a ka-
ždý se ho snaží řešit jiným způsobem. 
V  některých obcích zpoplatnili službu 
za roztřídění/demontáž odpadu obslu-
hou sběrného dvora, jinde občan na 
sběrný dvůr odpad doveze již roztřídě-
ný na jednotlivé druhy. Ano, je to práce 
navíc, ale jedině toto je cesta, jak snížit 
množství ukládaného odpadu. S  ohle-
dem na tento fakt musíme apelovat na 
všechny obce a města, aby učinili maxi-
mální opatření a kroky k maximálnímu 
vytřídění komunálního odpadu na jed-
notlivé komodity.
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Pro představu takto vypadá v ČR složení obsahu popelnic 

(v procentech).

10 TIPŮ Z PRAXE V ČR, 
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 věcem prodloužit život tím, že je nabídneš dál!

 9. Hledej ekologicky šetrnější varianty!

 10. A hlavně při spotřebě, konzumaci a při tvorbě odpadů přemýšlej!



Kontakty: Ing. Michal Zich

Tel: +420 774 113 357

Email: info.mashustopecsko@gmail.com

http://www.mashustopecsko.cz/zelena-usporam-light

MAS Hustopečsko s podporou obce

poskytuje bezplatnou pomoc při přípravěžádosti do programu

Zateplení podlah

max. 60 000 Kč

Výměna oken

max. 12 000 Kč/okno

Zateplení střechy

max. 120 000 Kč

Zateplení fasády

max. 6 000 Kč/běžný metr

Zateplení stropu

max. 50 000 Kč

Výměna vchodových dveří

max. 18 000 Kč/dveře

Kdo může žádat ? Kdy si mám žádost podat ?
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, nebo

trvale obývané rekreační stavby za podmínky, že:

Jsou všichničlenové domácnosti příjemci

starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3.

stupně.

Pobírala domácnost v období od 12.9. 2022 příspěvek

na bydlení.

Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023, je nutné

podat v součinnosti s MAS.

Výše dotace ?
Dotace je aždo výše 150 000 Kčvyplácena

zálohově.

Dotace je vyplácena také zpětněna

realizace uskutečněné jižod 12. září 2022.

Nebojte se na nás obrátit pro bezplatné poradenství!
Ing. Veronika Mikulicová

Tel: +420 774 364 013

Email: veronika.mikulicova@email.cz



TŘÍDÍME ODPAD

PLASTY
LEDEN 52 1 2 3 4 5 DUBEN 13 14 15 16 17 PET lahve samostatně pytlový 
pondělí 2 9 16 23 30 pondělí 3 10 17 24 sběr, fólie, sáčky, kelímky,
úterý 3 10 17 24 31 úterý 4 11 18 25 igelitové pytle, obaly od
středa 4 11 18 25 středa 5 12 19 26 drogistického zboží, plastový
čtvrtek 5 12 19 26 čtvrtek 6 13 20 27 nábytek, plastové sudy,
pátek 6 13 20 27 pátek 7 14 21 28 plastové hračky, kbelíky, 
sobota 7 14 21 28 sobota 1 8 15 22 29 květináče, vinařské a 

zahradnické neděle 1 8 15 22 29 neděle 2 9 16 23 30 zahradnické bedny
ÚNOR 5 6 7 8 9 KVĚTEN 18 19 20 21 22 Nepatří sem - PVC, guma,
pondělí 6 13 20 27 pondělí 1 8 15 22 29 linolea, molitan, pneumatiky
úterý 7 14 21 28 úterý 2 9 16 23 30
středa 1 8 15 22 středa 3 10 17 24 31 PAPÍR
čtvrtek 2 9 16 23 čtvrtek 4 11 18 25 noviny, časopisy, lepenka,  
pátek 3 10 17 24 pátek 5 12 19 26 krabice, karton, sešity, knihy,
sobota 4 11 18 25 sobota 6 13 20 27 letáky, psací a balící papír
neděle 5 12 19 26 neděle 7 14 21 28 Nepatří sem - znečištěný papír,
BŘEZEN 9 10 11 12 13 ČERVEN 22 23 24 25 26 celofán, kopírák, použité 
pondělí 6 13 20 27 pondělí 5 12 19 26 papírové kapesníky, obvazy
úterý 7 14 21 28 úterý 6 13 20 27
středa 1 8 15 22 29 středa 7 14 21 28 SKLO
čtvrtek 2 9 16 23 30 čtvrtek 1 8 15 22 29 bílé a barevné sklo, tabulové 
pátek 3 10 17 24 31 pátek 2 9 16 23 30 sklo, obalové sklo, skleněné 
sobota 4 11 18 25 sobota 3 10 17 24 střepy, skleněné nádoby
neděle 5 12 19 26 neděle 4 11 18 25 Nepatří sem - drátěné sklo, 

autosklo, plexisklo, keramika,
C HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171 porcelán, zrcadla

Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291 NÁPOJOVÉ KARTONY
www.hantaly.cz vícevrstvé obaly od nápojů,

nápojové kartony pytlový sběr

ČERVENEC 26 27 28 29 30 31 ŘÍJEN 39 40 41 42 43 44
pondělí 3 10 17 24 31 pondělí 2 9 16 23 30
úterý 4 11 18 25 úterý 3 10 17 24 31 PATŘÍ SEM:
středa 5 12 19 26 středa 4 11 18 25 zbytky jídel rostlinného původu,
čtvrtek 6 13 20 27 čtvrtek 5 12 19 26 zbytky ovoce a zeleniny, květiny,
pátek 7 14 21 28 pátek 6 13 20 27 čajové sáčky, kávový odpad
sobota 1 8 15 22 29 sobota 7 14 21 28 včetně filtrů a ubrousků,
neděle 2 9 16 23 30 neděle 1 8 15 22 29 tráva, plevel, zbytky rostlin,
SRPEN 31 32 33 34 35 LISTOPAD 44 45 46 47 48 listí, seno, sláma, košťály a 
pondělí 7 14 21 28 pondělí 6 13 20 27 celé rostliny
úterý 1 8 15 22 29 úterý 7 14 21 28
středa 2 9 16 23 30 středa 1 8 15 22 29 NEPATŘÍ SEM:
čtvrtek 3 10 17 24 31 čtvrtek 2 9 16 23 30 zbytky jídel živočišného původu,
pátek 4 11 18 25 pátek 3 10 17 24 plasty, sklo, kovy, kameny,
sobota 5 12 19 26 sobota 4 11 18 25 nebezpečný odpad, 
neděle 6 13 20 27 neděle 5 12 19 26 směsný komunální odpad,
ZÁŘÍ 35 36 37 38 39 PROSINEC 48 49 50 51 52 stavební odpad, zemina,
pondělí 4 11 18 25 pondělí 4 11 18 25 textil, cigarety, popel,
úterý 5 12 19 26 úterý 5 12 19 26 uhlí, jednorázové pleny,
středa 6 13 20 27 středa 6 13 20 27 uhynulá zvířata
čtvrtek 7 14 21 28 čtvrtek 7 14 21 28
pátek 1 8 15 22 29 pátek 1 8 15 22 29
sobota 2 9 16 23 30 sobota 2 9 16 23 30
neděle 3 10 17 24 neděle 3 10 17 24 31

C HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
www.hantaly.cz

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
sběr papír, plast, nápojové kartony
otevřený sběrný dvůr: každý sudý týden v měsíci pátek 16:00 - 18:00 / sobota 9:00 - 11:00

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2023 HORNÍ BOJANOVICE

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2023 HORNÍ BOJANOVICE

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio popelnic - PYTLE SE NEVOZÍ !!!
sběr papír, plast, nápojové kartony
otevřený sběrný dvůr: každý sudý týden v měsíci pátek 16:00 - 18:00 / sobota 9:00 - 11:00






