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Obec Boskovštejn 

www.boskovstejn.cz 

 



Informace z obecního úřadu 

 

Na obci se stále něco děje, a to je dobře. 

Nejinak by tomu mělo být i v následují- 

cích měsících. Obec Boskovštejn byla 

úspěšná se žádostmi o dotace na                 

2 pracovní místa na VPP, o výměnu 

oken a dveří na kulturním domě, o nákup 

elektrocentrály pro SDH a stále navíc 

čekáme, jak dopadne žádost o opravu 

fasády multifunkčního domu. Obec je 

také připravena podat žádost na 

výstavbu podkrovních bytů.  

Opravy se dočkal křížek u kaple Panny 

Marie Bolestné. 

 

Co se týče společenských akcí – zdařile 

proběhlo pálení čarodějnic a velice 

úspěšný byl i Dětský den. Určitě je na co 

se těšit i o prázdninách.  

 

První sobotu v červenci bude u Muzea 

kol asi dvouhodinová zastávka konvoje 

historických automobilů, při které 

budou moci občané nejen obdivovat 

krásné „veterány“, ale také vybrat 

nejhezčí vůz, motocykl, či nejsympa- 

tičtější posádku.  

O týden později nás čeká již IV. ročník 

závodů dračích lodí, který láká 

návštěvníky ze širokého okolí. 

Plánováno je také pro občany a děti 

zakončení prázdnin, kdy se občané 

mohou těšit na soutěž o nejlepší 

slivovici, program pro děti a večerní 

vystoupení revivalu skupiny Kabát – 

TABÁK!  

 

Jako každý rok, je možné zakoupit            

u starosty obce povolenku na chytání ryb 

na velkém rybníce za cenu 400,- Kč/rok, 

čehož už využila celá řada amatérských 

a neamatérských rybářů.  

 

Pro občany je nyní k dispozici kromě 

stálé hospůdky U Toma také občerstvení 

u Muzea kol, které již více než měsíc 

láká své návštěvníky. V obci letos 

budou minimálně dvě svatby a začít by 

se měl stavět i nový dům. 

 

Prostě pořád se něco děje :-). 

 

Libor Nevrkla, starosta 

 

Zastupitelstvo obce projednalo: 

 Závěrečný účet za rok 2015 

 Dotace od JMK pro SDH 

 Dotace od JMK na výměnu oken  

 a dveří kulturního domu 

 Rozpočtový výhled na r. 2017 -2019 

 Prodej pozemku č. 745/12 

 Vyřazení drobného dlouhodobého 

majetku 

 Zrušení pohledávky – p. Sokol 

 Smlouva o zřízení věcného břemene 

 Stanovení úkolů kontrolního a 

finančního výboru na 2. pololetí 

2016 

 Rozpočtové opatření č. 1/2016 a 

2/2016 

 Nákup techniky pro údržbu zeleně 

 Dotace od sdružení Energoregion 

2020 

 Vydávání Zpravodaje 



 

 

Co se u nás událo … 

 

 

Poslední dubnový den se pořádalo již 

tradiční pálení čarodějnic.  Akci připravili 

místní ženy (Bo-Ženy) a SDH 

Boskovštejn.  Pro všechny účastníky akce 

bylo připraveno občerstvení a příjemné 

posezení v areálu hřiště. Po zapálení vatry 

a setmění si děti za dohledu rodičů 

vypustily lampionek štěstí s motivem 

čarodějnice. Samozřejmě, že nechybělo 

ani opékání špekáčků. 
 

  
 
 

 

 

V sobotu 4. června obec Boskovštejn, 

společně s Bo-Ženami uspořádala Dětský 

den. Počasí nám nakonec přece jen přálo 

a všechny soutěže a připravené akce 

mohly probíhat venku.  Za účast v soutěži 

byly všechny děti odměněny sladkostí. 

Poděkování patří všem, kdo se na 

přípravě a zajištění celého dne podíleli. 

   
Foto Jindřiška Křehnáčová  

 

 

Na co se můžeme těšit…. 

2. července – Zastávka historických vozidel u muzea kol.  

 

9. července -  4. ročník závodu pro amatérské posádky dračí lodě.   
Od 13 hodin závody dračích lodí pro amatérské posádky.  Připraveno bude bohaté 

občerstvení, poháry pro nejúspěšnější týmy a odměna pro vítěze. 

 

20. srpna  - zakončení prázdnin. Soutěž o nejlepší slivovici, program pro děti a večerní 

vystoupení revivalu skupiny Kabát – TABÁK! 

Září – Mše v kapli Panny Marie Bolestné.  

Bližší informace o akcích se dozvíte z hlášení obecního rozhlasu. 

 



 

Spolek „Boskovštejn-místo pro život“ 

Spolek „Boskovštejn-místo pro život“ 

vznikl 6.11.2013 jako dobrovolné, 

nevládní, neziskové sdružení občanů,      

v němž se sdružili zastánci ochrany 

přírody, krajiny a kulturních památek 

k aktivní činnosti na jejich ochranu, 

k popularizaci těchto cílů 

a k poskytování obecně prospěšné 

činnosti v oblasti ochrany přírodního      

a kulturního dědictví obce Boskovštejn. 

Sdružení působí v obci Boskovštejn        

a má 10 členů.  

K naplnění hlavního cíle spolku byl 

založen Pozemkový spolek Květokras, 

který byl akreditován Národní radou 

pozemkových spolků v březnu 2014. 

Náplní Pozemkového spolku Květokras 

je péče o přírodně cenné lokality 

v Boskovštejně a nejbližším okolí. Od 

února 2014 má PS Květokras sjednány   

2 výpůjční smlouvy ke 4 pozemkům        

o rozloze 1 ha v lokalitě Žaludka 

v katastru obce Boskovštejn.  

V této lokalitě probíhá od roku 2012 

pastva koní a ovcí a kosení ruderálních 

či podmáčených částí lokality.  

Na počátku tohoto roku po jednáních se 

stálými dobrovolníky z firmy E.ON, 

která dotuje ochranářské aktivity 

v Boskovštejně od roku 2013 svým 

podílem každoroční práce v lokalitě 

Třešňovka, se PS Květokras rozhodl 

převzít péči o tuto lokalitu od ZO ČSOP 

Kněžice a obnovit jednání o péči o sad 

s obcí Boskovštejn.  

 

Rádi bychom se zastupitelstvem probrali 

možnosti zakoupení vlastního stáda 

ovcí, abychom nemuseli ovce půjčovat a 

na dlouhé vzdálenosti transportovat. 

Otazníkem ale stále zůstává celosezonní 

péče o stádo ovcí, kterou se nám zatím 

nedaří kvalitně zajistit. I nadále budeme 

hledat drobného místního zemědělce či 

způsoby, jak motivovat dobrovolníky 

k neplacené práci, spojené s každodenní 

péčí o stádo ovcí.  

Práce PS Květokras bude v letošním 

roce zahrnovat ruční kosení a pastvu 

koní v lokalitě Žaludka. Pokosená 

biomasa z podmáčené loučky u řeky 

bude shrabána a spálena, pokosená 

biomasa z kvalitnějších částí lokality 

bude zkompostována v hadníku či 

nabídnuta na seno místním obyvatelům. 

V bezové stráni v dolní části lokality 

bychom rádi započali s odstraňováním 

starých uschlých bezů, na které by 



navázala probírka křovin v zimě 

2016/2017.  

Práce v lokalitě Třešňovka budou letos 

spočívat v údržbě přístupové cesty 

k sadu, která vede přes lokalitu Žaludka, 

vysekávání komunikačních cestiček 

mezi vzdělávacími prvky v sadu - 

kamennou zídkou, broukovištěm a 

hadníkem, obsekáváním vysázených 

třešní a úklidem mrtvého dřeva v sadu 

(pořezání mohutných již suchých větví 

starých třešní).  

Podle počasí, stavu porostu a schůdnosti 

svažitého terénu pro koně bude 1 ha 

sadu spasen koňmi nebo mozaikovitě 

pokosen. Po skončení sezony na podzim 

2016 bychom rádi uspořádali v místní 

knihovně přednášku pro obyvatele 

Boskovštejna, na které by byli 

seznámeni s hnutím pozemkových 

spolků, činností našeho PS a 

uskutečněnými či plánovanými 

projekty. Přednáška by byla doplněna 

terénní exkurzí na naše lokality.  

Na obecním webu www.boskovstejn.cz 

bychom rádi založili kapitolu, 

věnovanou prezentaci PS Květokras. 

 

Kateřina Feikusová,  

Foto: Archiv spolku

 

 

 

SDH Boskovštejn 

V současné době má náš sbor 20 členů          

z toho jeden je ještě "mladým" hasičem do 

18ti let. Co se týče závodů, zatím jsme byli 

jen na nočních závodech v Rešicích, kde 

jsme skončili 14. z 25 zúčastněných 

družstev.                               

  

Sezóna už je v plném proudu, takže chceme 

navázat na konec loňského roku, kdy jsme 

si zaběhli rekord na 2B s časem 17,91s .    

 

 

Za půl roku jsme pomáhali při 

čarodějnicích, uspořádali ve spolupráci        

s místním hokejovým týmem již III. ročník 

turnaje v malé kopané a na Dětský den jsme 

měli stanoviště, kde se mohly děti podívat, 

jak všechno vypadá, k čemu věci slouží       

a vyzkoušet si např. stříkat hadicí.  

Josef Veverka 

 

Foto: Archiv spolku, Jindřiška Křehnáčová 

 

 



 

 

 

 

 

 

V Boskovštejně před 50 lety … 

 

Počet obyvatel v Boskovštejně za rok 

1966 zaznamenal další úbytek. Zemřelo 

6 občanů, odstěhovalo se 15 obyvatel, 

přistěhovali se 3 občané. V průběhu 

roku se narodily 4 děti. K 31. březnu byl 

počet obyvatel 309, z toho 152 žen a 157 

mužů. Dětí do 15 let bylo 70.  

V roce 1966 bylo v obci 7 svateb. 

Jednotné zemědělské družstvo 

hospodařilo na stejné výměře jako 

v roce předešlém. Hospodářské 

nedostatky v živočišné výrobě, které se 

projevovaly v minulých letech v chovu 

prasat, se zlepšily. Na základě zvýšené 

produkce v rostlinné výrobě mohlo 

družstvo odprodat státu více rostlinných 

výrobků, než stanovil plán. Hlavní 

nedostatky v živočišné výrobě, které se 

  

projevovaly v minulých letech v chovu 

prasat, se zlepšily. Zatímco v roce 1965 

byla produkce selat 9,8 sele na prasnici, 

došlo v roce 1966 k velkému navýšení.  

I když představenstvo opatřeními, která 

v tomto směru učinilo v minulém roce, 

plánovalo zvýšení na 14 selat, byl ve 

skutečnosti i tento plán překročen a 

dosaženo bylo 15,06 ks selete na 

prasnici. 

Naše obec se zapojila do soutěže „Za 

znojemský okres krásnější“. Občané ve 

snaze zkrášlit svoji obec upravovali svá 

obydlí. Mnoho hodin bylo odpracováno 

na úpravě veřejných prostranství, hlavně 

okolí požární nádrže, kde byly 

vysazovány okrasné keře. 

Počasí v Boskovštejně před 100 lety… 

Červenec počal krásným počasím, 

horko bylo 5. července, odpoledne 

veliká větrová smršť, která mnoho 

stromů v zahradách zničila. Potom 

střídavě pěkně, bouře, déšť. 14. července 

navečer bouře do rána, zemský déšť při 

13 stupních tepla. Žně počaly v týdnu 

mezi 9.-16. červencem. Počasí bylo pro 

dobu žní velmi špatné. Často pršelo a 

když jeden den nepršelo, pršelo druhý 

den 3 až 4 krát. Už se myslelo, že vše 

poroste, ale špatné počasí trvalo až do 

29. července.  

Srpen měl od 1. do 3. překrásné a horké 

dni. Za těch 5 bezdeštných dnů lidé 

svezli všecko požaté obilí do stodol 

krásně suché. 4. srpna bylo již větrno a 

před polednem trochu pršelo, odpoledne 

střídavě pod mraky a slunečno. Pak 

přišly dny bouřlivé, pršelo však málo, 

ale na poškození nesklizeného obilí dost. 

Po bouřích nastaly chladné dny 

s přeháňkami a noci byly velice studené, 

což potrvalo až do 23.8. Pak bylo pěkně 

přes den dosti teplo, jen noční chladna 

nepřestala. Poslední srpnový týden bylo  

sklizeno vše, co ještě bylo na poli, do 

stodol. I otavy skoseny a usušeny.  

Září mělo počátek dosti špatný, takže 

nějaké trochy na polích a lukách zůstavší 

nebylo možno dostati domů. Teprve 8. 

až 10. září byly pěkné dny. Od 11. září 

bylo chladno a deštivo, ale půdě vlhkost 

neškodila, jen zdržovala práci. Se setím 

ozimu se počalo kolem 15. září.            

Dne 20. - 21. září skoro celé dni v noci 

pršelo. Vůbec pak byl měsíc září až do 

konce v počasí nestálý a chladný. 

Ze školní kroniky a kroniky obce sestavila 

A. Hostašová 



 

          Informace z obecní knihovny         

Obecní knihovna v Boskovštejně měla k 31.12.2015 celkem 32 registrovaných čtenářů, 

z toho 10 dětí do 15 let. 48 návštěvníků využilo internet a 20 návštěvníků se zúčastnilo 

vzdělávací akce. Knihovna má ve svém vlastnictví 2199 knih. Pro rozšíření nabídky 

knihovna pravidelně dováží ze Znojma z výměnného fondu průměrně 80 knih zpravidla 

3 x ročně.  

Tipy na nové knihy: 

Ivanka Deváta – Pravé domácí  

Michal Viewegh – Bio manželka 

Věra Řeháčková – Láska s chutí pelyňku 

Táňa Keleová-Vasilková -Co to bude 

Joy Fieldingová – Potok snů 

Jan A. Novák – Utajené vynálezy 

Erich von Däniken – Kacířská kniha  

Colin Falconer – Harém 

Irena Obermannová – Tajná kniha 

Nora Robertsová – Půlnoční zátoka 

 

      Společenská kronika      

 

Počet obyvatel v Boskovštejně  k 27. 6. 2016:    152 osob 

 

Narodili se:  

David Jelen 

Alžběta Křivánková 

 

Naši jubilanti:  

pan Petr Venclík, pan František Kutina, paní Marie Dufková, pan Miroslav Havelka, 

paní Písařovicová Ludmila, paní Nechvátalová Alena, pan Křehnáč Miloslav. 

 

Odešli z našich řad: 

paní Poláčková Anna 



Co dělat když …   

 

 jste si zakoupili například obuv a po 

třech týdnech se začaly projevovat vady 

(např. utrhlo se zapínání na suchý zip, 

odlepila se podrážka atd.) Na co máte 

jako spotřebitel nárok? 
Jestliže se u výrobku vyskytne vada                 

v prvních 6 měsících od prodeje, má 

prodejce zvýšenou povinnost vypořádat se s 

vadou a je na něm, aby vady popřel, jelikož 

zákon předpokládá, že vada byla na 

výrobku již při prodeji. Spotřebitel má 

právo volby, jakým způsobem si přeje 

reklamaci vyřídit, tj. výměnu nebo 

opravu. Prodejce nemůže spotřebiteli ve 

zvoleném způsobu bránit a musí jej 

respektovat. Pokud by oprava či výměna 

věci nebyla možná, pak je možné požadovat 

vrácení peněz nebo slevu. 

Prodejce má na vyřízení reklamace až          

30 dnů. Jeho vyjádření k vadě musí být 

dostatečně odůvodněno. V opačném 

případě nelze jeho stanovisko brát jako 

řádné vyřízení reklamace.  

Vyžaduje-li výrobek zvláštní zacházení, je 

povinností prodejce potřebné informace 

předat. Spotřebitel nenese odpovědnost za 

vady, které vzniknou neodbornou 

manipulací, na kterou nebyl ze strany 

prodejce řádně upozorněn. Právo 

požadovat vrácení peněz máte v případě 

nevyřízení reklamace do 30 dní či při 

neopravitelné vadě. Spotřebitel má právo 

vybrat si – zaškrtnout v reklamačním 

protokolu, jak žádá, aby byla reklamace 

vyřízena. Teoreticky je i možné zvolit 

způsob vrácení peněz. Jestliže ale prodejce 

může zboží vyměnit za jiné nebo opravit, 

pak bohužel dle zákona vám nemusí 

vyhovět ve vrácení peněz. Odstoupit od 

smlouvy a požadovat vrácení peněz lze také 

v případě, kdy proběhly tři uznané 

reklamace stejné vady nebo čtyři uznané 

reklamace různých vad. 

  Občanská poradna Moravské Budějovice 

 

 

Osvěžení pro letní dny: Okurková limonáda 

 
Budeme potřebovat: 3 lžíce medu,               

2 limetky (nebo citrony), 1,5 l vody,              

2 salátové okurky. 

Postup: 

Okurky omyjeme a oloupeme. V té lepší 

variantě necháme i se slupkou, pokud 

máme okurky chemicky neošetřené (ze 

zahrádky, bio). Okurky nakrájíme na 

kousky. Limetky rozkrojíme a vymačkáme 

z nich šťávu. Nakrájené okurky vhodíme do 

mixéru a pečlivě rozmixujeme. Rozmixo- 

vané okurky přelijeme do džbánu a přidáme 

 0,5 l vody. Směs vložíme do lednice                

a necháme asi 20 minut louhovat.  Poté 

okurky přecedíme přes jemné sítko do jiného 

džbánu a dolijeme zbytkem vody. Přidáme 

limetkovou šťávu. Limonádu osladíme 

medem. Okurkovou limonádu pečlivě 

promícháme a dáme vychladit do lednice. 

Okurkovou limonádu podáváme v horkých 

dnech jako výborný osvěžující nápoj, plný 

vitamínů. Doplníme kostkami ledu, brčkem 

a sklenku ozdobíme kolečkem okurky. 

 


