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ČÍSLO 2
ČERVENEC 2009

Bořetické
listy
VÍTEJTE NA HODECH

Hody 2. - 4. 8. 2009

1. stárek a stárka: Marek Herůfek   a   Klára Vyhňáková
2. stárek a stárka: Martin Michna   a   Michala Bystřická
3. stárek a stárka: Michal Dufek   a   Daniela Michnová
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Vážení spoluobčané, milí
čtenáři,

vítám vás na stránkách 
hodových Bořetických lis-
tů. Věřím, že traumatizující 
dešťové období je za námi 
a „největší svátek mezi svát-
kama Bořetický hody budů 
slunečné a krásné“.

Na dotacích k podaným 
projektům v letošním roce jsme k dnešnímu dni zís-
kali přes 10 000 000,00 Kč. V letošním roce vypracuji 
a podám na dvacet žádostí o dotace. Samozřejmě, že 
všechny podané projekty nevyjdou, ale zaplať pán bůh za 
ty úspěšné, aspoň nespočet hodin strávených nad  jejich 
přípravou mě nemrzí. 

Úpravu hřbitova jsme dokončili, teď už zbývají dodě-
lat pouze drobné dokončovací práce. Vytřídili jsme 
dostatek dlažebních kostek, kterými  dodláždíme rozlá-
manou betonovou cestu před vjezdem na parkoviště.

Nezapomínáme ani na údržbu a vzhled obce. Upravi-
li jsme a osázeli „kruhový objezd u školy“ a vkusně upra-
vili zahrádku před poštou. Chodníky směrem k Vrbici 
jsme začali opravovat po pravé straně. Budeme pokračo-
vat postupně dle fi nančních možností.

Občanům bydlícím na konci ulice vedoucí na Vrbi-
ci vzkazuji, že příčný práh, který omezí rychlost vozidel 
na vjezdu i výjezdu z obce vybudujeme v příštím roce, 
v letošním roce bychom práh budovali za své, podaři-
lo se nám získat dotaci na příští rok. Po tříletém úsilí 
jsme získali k 27.6.2009 právoplatné stavební povolení 
na průtah obcí V.Pavlovice – Kobylí a tím jsme splni-
li poslední podmínku pro její realizaci. Chodníky, ale 
i vozovka jsou v tak žalostném stavu, že  rekonstrukce je 
opravdu nezbytná.

Se sousedním městem Velké Pavlovice se budeme 
podílet na výstavbě cyklostezky vedoucí od Šlechtitel-

Úvodník
ské stanice přes rozhlednu Slunečná, benzínovou stanici
a končit bude před Minaříkovým domem. Dotace jsou
již  schváleny, obec Bořetice se bude na tomto projek-
tu za 7 274 000 ,00 Kč podílet částkou 449 000,00 Kč.
V těchto dnech připravujeme její pokračování  přes Tál-
ky směrem k železniční trati kolem Rasovny k nádraží
ČD. Na tuto cyklostezku bude navazovat cyklostezka od
hřbitova. Dále se připravuje cyklotrasa po levém břehu
Svodnice směrem k rybníku. Po dřevěném mostku přes 
Svodnici se dostaneme na pravý břeh, kde se za rybníkem
napojíme  na stávající vozovku vedoucí kolem Hliníků.
Počítáme i se zpevněním cesty od Teras směrem k lesu.

Nejvíce problémů nám způsobuje po každé bouřce
cesta Veselská a Minářská. Výmoly, hlavně u Veselské
cesty, dosahují v některých místech  hloubky až jeden
metr. Na opravu této cesty máme zpracován projekt a je
vydáno stavební povolení, čekáme jen na vhodný dotač-
ní titul. Jakmile skončí toto hrozné bouřkové období,
cestu opět zpevníme.

Dále připravujeme projekt směřující k výměně oken
a zateplení obecní budovy čp. 488 (školka, školní kuchyň
s jídelnou a obecní byty). Nemalá investice nás po prázd-
ninách čeká ve školní jídelně, dosluhuje zde repasované
vybavení.

V těchto dnech se budou po obci i Kravích horách
pohybovat pracovníci projekčních fi rem, kteří budou
zaměřovat potřebné údaje k projektu splaškové kanali-
zace a ČOV.

Přeji všem občanům, samozřejmě i čtenářům, krásné
prázdniny a dovolenou. 

Stárkům, občanům, rodákům a návštěvníkům obce
na hody krásné počasí, překrásné zážitky z našich lido-
vých obyčejů a krojů, hodně nadšených  mladých děv-
čat a chlapců, kteří tyto překrásné obyčeje dodržují
a do nádherných krojů se oblékají. Dále pak k hodovému
obědu do křupava propečenou kačenu, hezkou podíva-
nou a nespočet protančených sól.

Václav Surman, starosta     

Zprávy z jednání zastupitelstva
Výpis z

U s n e s e n í
z  XV. zasedání zastupitelstva obce

dne 7. dubna 2009 
Projednalo a schválilo:j
-Prodej pozemku p.č. st. 983 v k. ú. Bořetice pan u Anto-
nínu Chrástkovi, bytem Kobylí 674
-Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 2584/l, st. 
l027, p.č. 4295, p.č. 4286, p.č. 2l6/2, vše v k. ú. Bořetice
-Půjčku TJ Sokol Bořetice ve výši 50 000,- Kč se splat-
ností do 30. ll. 2009 na údržbu sportovního areálu a na 
práci s mládeží

-Půjčku Římskokatolické farnosti Bořetice na dokonče-
ní opravy kostela ve výši l70 000,- Kč se splatností do
30. ll. 2009
-Přijetí dotace od JmKÚ Brno ve  výši 2 000 000,- Kč na
sanaci havárie sklepů v areálu Kraví hora
-Pořízení projektové dokumentace k územnímu řízení
„Kanalizace a protipovodňové opatření v Kravích horách
v hodnotě cca 900 000,- Kč , a to i bez případné dotace.
Přijetí dotace na investiční akci „Sběrné středisko odpa-
dů Bořetice ve výši  7 035 l69,- Kč
-Zhoršený hospodářský výsledek Základní školy a mteř-
ské školy  Bořetice, příspěvkové organizace za rok 2008
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včetně úhrady z rezervního fondu příspěvkové organi-
zace
-Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného operač-
ního programu „E-government v obcích – Czechpoint“
ve výši 58 250,- Kč
-Zadání zpracování změny č. 4 Územního plánu obce
Bořetice
-Zahraniční služební cestu pana starosty ve dnech
4. – 10. května 2009 do Izraele – „Za úspěšnými projekty 
místní samosprávy“

Výpis z
U s n e s e n í

XVI. zasedání zastupitelstva obce Bořetice 
dne 16. 6. 2009

Projednalo a schválilo:j
-Přijetí dotace od JmKÚ Brno ve výši 500 000,- Kč na
akci „Zpracování projektové dokumentace kanalizace
v obci Bořetice k územnímu řízení a stavebnímu povo-
lení“
-Půjčku TJ Sokol Bořetice na činnost s mládeží ve výši
50 000,-  se splatností do 30. ll. 2009
-Půjčku spolku Deo gratis ve výši 50 000,- Kč na uspořá-
dání akce Annafest 2009 se splatností do 30. ll. 2009
-Zveřejnění záměru prodeje pozemků: p.č. st. 876/2,
st. 876/3, část p.č. l33/l3, p.č. st. 795, p.č. l33/9l, st. 794,
l33/90, ll02
-Prodej pozemků p.č. 2584/l v k. ú. Bořetice manželům
Vladimíře a Miroslavu Levčíkovým
-Prodej pozemku p.č. st. lO27 Radkovi  Mančíkovi
-Prodej pozemku p.č. 4286 manželům Radkovi a Bc Ale-
ně Újezdským

-Prodej pozemku p.č. st. 2l6/2 Ivaně Šťavíkové
-Výkup pozemku  p.č. PK l544, l543, l540, l539 – zbyt-
ky po zápisu geom. plánu na sousedící bytovky za cenu
l00,- Kč  za l m2

-Závěrečný účet obce Bořetice včetně zprávy o výsled-
ku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, a to bez
výhrad
-Zahraniční cestu do družební obce Radošovce v SR 
dne 20. 6. 2009 v rámci programu Partnerství pro členy 
zastupitelstva, rady a kulturní komise
Částku l50,- Kč jako poplatek za uložení sutě do kontej-
neru na sběrném dvoře za jeden naplněný vozík za auto.
-Výjimku z počtu žáků ve třídách Základní školy Bořeti-
ce tak, aby zůstala pětitřídní
-Vyhodnocení nabídek na zpracování projektové doku-
mentace na kanalizaci, ČOV a protipovodňová opatření
v KH takto:  kanalizace a ČOV v obci – fi rma VK CAD
s.r.o. Vysoké Mýto
-Protipovodňová opatření – fi rma Pöyry Environment,
a.s. Brno
-Úhradu nákladů na vybudování inženýrských sítí pro
tři stavební místa na kraji obce směrem na Čtvrtě tak,
že 50 % nákladů na rozšíření vodovodního řadu uhra-
dí obec, zbytek zaplatí z l/3 majitelé stavebních míst
v momentě, kdy budou chtít stavět.

Zastupitelstvo obce neschválilo fi nanční náhradu ve výši
650 000,- Kč manželům ing. Lence a Václavu Bukovským
za zničený soukromý majetek.

JUDr. Jana Zemánková, místostarosta

Proč omezovat vjezd vozidel do vinných sklípků?
Určitě si již všichni majitelé sklíp-

ků v lokalitě Kraví hora vyzkoušeli
šířkou vozu omezený průjezd k vin-
ným sklípkům. Šíře průjezdu byla
stanovena na 2,2 m. Touto šíří pro-
jedou všechna osobní vozidla, běžné
dodávkové automobily a dokonce
i AVIE a menší užitková vozidla.
Rozšíření i o pouhých pět cm by 
ztratilo smysl a omezení by bylo
zbytečnou investicí.

Toto omezení je opravdu nezbyt-
né a je prvním krůčkem k záchraně
této krásné lokality vinných sklíp-
ků.

Zátarasy jsou konstruovány tak,
aby se daly dle potřeby kdykoliv 
jednoduše odstranit. O omezené
průjezdnosti k vinným sklípkům
byly informovány všechny potřeb-
né složky, Záchranná služba, Hasi-

či, Policie. Pokud v zimních měsí-
cích napadne sníh, nebo se vytvoří 
náledí budou zátarasy odstraněny, 
protože na kluzké vozovce se stane 
průjezd riskantní. Prozatím nejsou 
zátarasy umístněny ve směru od 
Hliniků, kde je vjezd omezen prud-
kým stoupáním. Pokud zjistíme, že 
tímto směrem vjíždějí do Kravích 
hor těžká vozidla vybudujeme záta-
rasy i v tomto směru. 

Jestli provoz těžkých vozidel 
v Kravích horách začal za bolševi-
ka nebo dřív, nebo před devatenác-
ti lety, nebo před devíti, je v tuto 
chvíli nepodstatné. Těžká vozidla                  
(domíchávače vážící více jak třicet 
tun ) hlavně v posledních devíti 
letech rozhýbala v té době již nesta-
bilní provlhlé podloží pod vozovkou 
v horním frejdě. Vzdálenost mezi 

klenbou sklepů a vozovkou je od 70
cm do 4,70 m.

Jenom připomínám, že sklípky 
byly vyhloubeny v zemině zvané
„SPRAŠ“. Tato zemina je v suchém
stavu opravdu velmi tvrdá a pevná.
Naopak po zvlhnutí se stává nesta-
bilní. Klenby sklepů se prováděly bez
betonových základů, stolice jenom
patnáctkové, bez vápna a cementu,
zdilo se pouze namočenou hlínou.
Proto je opravdu nezbytně nutné
provoz omezit. Nejúčinnější by bylo
zavést zde pěší zónu a vjezd povolit
jen majitelům sklípků. Každý prů-
jezd vozidla po vozovce v horním
frejdu narušuje stabilitu  podloží pod
vozovkou a ohrožuje stabilitu spod-
ních sklípků. V tuto chvíli zaměřují
studenti VUT stavební fakulty Brno
pro zhotovení projektu nezbytné,



strana 8

BOŘETICKÉ LISTY ČERVENEC 2009ČÍSLO 2

Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli na vydávání j , p p y
Bořetických listů:ý

František Sovička, Břeclav za    1 000,--Kč
Vlastimil Neshyba, Bořetice  za       200,--Kč
Petr Bařina, USA za       400,--Kč
Marie Dráždilová, Bořitov za    1 000,--Kč
Václav Vyhňák, Bořetice čp. 381 za       500,--Kč
Ludmila Hercogová, Přerov za       500,--Kč

Dárce, který nechce být jmenován za       300,--Kč
Anna Križanová, Senica za       500,--Kč

Děkujeme.

Dále děkujeme panu Šlancarovi za dodané fotografi e
a za svatební povídání.

„pasporty sklepů“ v dolním frejdě
směrem k Hotelu. O dalším zamě-
řováním pasportů sklepů budeme
majitele včas upozorňovat. Během
čtrnácti dnů se bude provádět výš-
kové zaměření v celé lokalitě Kra-
vích hor. Toto zaměření je nezbytné
k projektu odvodnění Kravích hor.
Projekt k územnímu řízení musí být
hotov do konce listopadu, tak aby-
chom mohli ještě letos podat žádost
o dotace.

Během dvaceti dnů spadlo
v Bořeticích víc jak 200 mm pří-
valových dešťových  srážek (je to
skoro polovina ročního úhrnu vod-

ních srážek). Vyzývám vinaře, kteří 
nemají zatravněnou vinici v dolních 
Kravích horách, aby tak neprodleně 
učinili, neboť úbytek kvalitní orni-
ce z vinice (viz.fotografi i na jiném 
místě), se projevuje
jejím nežádoucím pře-
bytkem na vozovce,
kde způsobuje potíže
nejenom okolním vina-
řům, ale taky pracovní-
kům obecního úřadu a
drahým strojům,  které
musíme na tuto práci
najímat. Navrhuji, aby 
si každý, kdo nezatrav-

ní, svoji vyhnojenou ornici nano-
sil zpět do vinice nebo uhradil její
úklid.  

Václav Surman, starosta

Sběrný dvůr
Vážení občané Bořetic,

s výstavbou nového sběrného 
dvora se započne v měsíci říjnu. 
Proč tak pozdě, když už máme dota-
ci? Musíme splnit náročné podmín-
ky EU pro zadání zakázky a výběro-
vého řízení na zhotovitele zakázky.

Přesto, že podmínky na stávají-
cím sběrném dvoře jsou omezeny, 
přidali jsme na sběrný dvůr kontej-
ner na „ stavební suť“. Tento kontej-
ner slouží pouze pro menší odběry 
stavební sutě. Kdo sám naplní celý 
kontejner, musí si tento kontejner  
objednat u f. Hantály, a.s.

Třídění odpadů probíhá pořád, 
je jen třeba, aby občané  třídění 
opravdu prováděli a nestěžovali se 

správci dvora jeho práci. Pořád platí
-  papír do připraveného kontejneru,
zmačkané plasty do dodaných igeli-
tových pytlů, dřevo do kontejneru,
tetra paky do oranžových pytlů,
vysloužilé barvy a oleje do speciál-
ního kontejneru, sklo třídit dle bar-
vy (dva zvony na bílé a barevné sklo
umístníme po vyprázdnění vedle
obecního dvora). 

Nevětší problém nám v tuto chví-
li dělají vysloužilé elektrospotřebiče
(počítače, televizory, monitory, tis-
kárny, pračky, ledničky atd.). Nemá-
me vhodný přístřešek ani uzavřený 
kontejner na jejich uskladnění. Proto
jsme již několikrát hlásili, že elektro,
budeme shromažďovat na sběrném
dvoře vždy jen jedenkrát za měsíc,

a to vždy třetí sobotu v daném měsíci 
a to proto, abychom takto nahroma-
děné el. spotřebiče mohli následný 
pracovní den odvézt. Za dodržo-
vání tohoto termínu všem obča-
nům děkujeme. Děkujeme všem 
občanům, kteří poctivě odpad třídí. 
I v době krize s odpady se nám tří-
dění vyplácí.

Největší problém s odpady nasta-
ne při stavbě nového sběrného dvo-
ra. Nemáme odpovídající prostor 
na dočasné umístnění kontejnerů, a 
proto apeluji na všechny občany, aby 
po dobu výstavby nového sběrného 
dvora byli tolerantní. Předem všem 
děkuji.

Václav Surman, starosta 
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Návrh projektu :
Protipovodňová opatření Bořetice – lokalita Kraví Hora

A. Zájmové území, rozsah
ohrožení

Lokalita Kraví Hora leží ve
vzdálenosti cca 2,0 km severně od
zástavby obce Bořetice. V dolní čás-
ti „hory“ - patě údolního svahu, jsou
vybudovány vinné sklípky včetně
provozního zázemí, ve dvou, místy 
i ve třech řadách nad sebou.  Nad
vinnými sklípky jsou na tomto již-
ním svahu vysázeny vinice. Podmín-
ky pro vybudování sklepů, výsadby 
vinic i dosahované kvality vína byly 
dány geologickou skladbou území.

Délka paty svahu s vybudova-
ným provozním zázemím vinařství
je cca 600 až 700 m, plocha návaz-
ného údolního svahu, ze kterého
jsou dešťové srážky svedeny, činí cca
25 ha. Vlivem nekoordinovanosti
postupu výstavby, nesystémovému
provádění sklepů a jejich provozní-
ho zařízení, bez řádné dokumentace
a bez vyhodnocení hydrologických
a hydrogeologických podmínek 
dochází k současným havarijním
stavům v celé lokalitě.

Z vyhodnocení a posouzení
současného stavu, mimo vlastní
sanaci provozů vinařství, vyplynul
jednoznačný požadavek na zajiš-
tění zamezení pronikání vody do
podloží, vybudováním bezpečného
zachycení a odvedení srážkových
vod v provozním zařízení (areá-

lu) vinařství a zejména provedení 
nezbytných biotechnických opatře-
ní v návazném území.

B. Navrhovaná protipovodňová 
opatření

1. Biotechnická opatřeníp
• Na svahu údolí, který je dél-

ky cca 800 m, budou vybudované 
terénní úpravy – průlehy (poldry), 
které budou ve tvaru vytvořených 
mezí. Průlehy rozdělí příslušné 
povodí (cca 25 ha) na dílčí části 
(předpoklad 2 až 3 části) a zajis-
tí svým územním tvarem zadržení 
dešťových srážek, jejich dočasnou 
akumulaci a tím sníží zátěžování 
areálu vinných sklípků a zvýší stabi-
litu svahu údolí v jeho dolní části.

• Počet průlehů, mezí, bude 
stanoven na základě hydrotechnic-
kého posouzení ve vazbě na inten-
zitu srážek a tomu pak odpovídající 
zadržované objemy.

• Průlehy budou zatravněné, 
meze osázené křovinami a stromo-
vými solitery.

• Plochy svahu údolí, ve vinici 
– mezi řádky – budou zatravněny, 
bude upraveno jejich hospodaření.

2. Technická opatřeníp
• Vytvořené územní průlehy 

(malé poldry) budou odvodněny 
návaznými svodnými prvky mimo 
prostor vinic. Svodné příkopy budou 
vedeny po obou stranách chráněné-

ho území.
• Vzhledem k vysokému územ-

nímu spádu (> 10 %) budou svod-
né prvky v korytové části s tvrdým
opevněním – kamenná dlažba s kas-
kádovitým (stupňovitým) řešením.
Návazná část odvodňovacího prv-
ku bude zatravněna s doplňkovou
výsadbou křovin a stromů ve vazbě
na objemovou a druhovou skladbu
navrženou v územních průlezích. 

• Objekty v areálu vinařství
a místní zpevněné plochy budou
doplněny o odvodňovací zařízení,
které zajistí organizované svedení
dešťových i odpadních vod mimo
daný prostor.

• Hlavní svodné odvodňova-
cí prvky vedené po obou stranách
areálu budou ve dně údolí zaústěny 
do upravených záchytných nádrží.
Nádrže budou vytvořeny formou
mokřin, tůní a zajistí zpomalení
odtoku přívalových dešťů a usazení
nesených splavenin. Dno údolí tak 
bude doplněno s vazbou na hlavní
vodoteč říčku Trkmanku, a nádrže
se stanou jeho součástí a budou
dotvářet krajinný ráz. 

• Pro nádrž z levé části území
bude využito stávajícího prostoru
s občasnou vodní plochou, který 
bude upraven a revitalizován ve stej-
ném  rozsahu.

Václav Surman, starosta

Přívaly vody se nevyhnuly ani Bořeticím
Během tří týdnů, v době od 22. 6. 2009 do 16. 7. 2009 spadlo v obci celkem 205 mm vody, (t.j. 205 1t  na 1 m2).

Takové množství vody naprší v jiných letech za více jak čtvrt roku.
Největší přívaly vody byly ve dnech 1. a 2. července 2009 (70 mm), kdy byly vytopeny mnohé sklepy Za humny,

v dědině, u nádraží a j. Nejvíce to odnesly sklepy Za humny u Jednoty, kde byly zatopeny sklepy 8 rodinných domů.
Když zalistujeme 20 roků zpátky zjišťujeme, že v žádném roce nespadlo v tak krátkém období tolik vody jako

v roce letošním. Nejvíce se blížily roky 1995, kdy za celý měsíc červen napršelo 172 mm, a rok 1997, kdy za měsíc čer-
venec napršelo 259 mm, z toho ve dnech 6. a 7. července 1997 napršelo 87 mm, jinak byly deště rozloženy do celého
měsíce. V měsíci srpnu 2006 napršelo 170 mm, z toho 7. srpna 52 mm. V tomto roce propršely celé hody. 

Větší množství deště v letních měsících jest zaznamenáno ještě v dalších letech, např.: v květnu 1989 – 70 mm.
v červenci 1990 – 82 mm v červenci 2000 – 132 mm v červnu 2007 – 124mm
v červenci 1991 – 96 mm v červenci 2005 – 121 mm

Tyto deště však nezpůsobily výraznější škody na majetku občanů.  
Bohumil Petrásek, kronikář 
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Výstavba rodinných domků
Konečně po tříletém úsilí

můžeme zájemcům o stavební par-
cely nabídnout osm stavebních míst.
Tyto parcely se nacházejí v ulici za
Humny pod bytovkami směrem
k Járku. Vlastníci pozemků si prav-
děpodobně říkají, „ještě nezaplatili
a už rozdávají“,majitele pozemků  
však můžu ujistit, že vyrovnání pro-
běhne, jak bude dokončeno zaměře-
ní. Informace o stavebních parcelách
děláme proto, aby nám neodcházeli
další mladí lidé z obce kvůli staveb-
nímu místu.

V tuto chvíli zpracováváme studii
rodinných dom-
ků, která je nutná 
jako dokumenta-
ce pro výstavbu 
inženýrských sítí.
Výstavba domků 
navazuje bezpro-
středně na další 
zástavbu, takže 
dobrá zpráva pro 
stavebníky, nemu-
sí čekat se stavbou 
až po vybudování 
inženýrských sítí, 
ale můžou začít 
stavět už na jaře 
roku 2010. Parce-
ly jsou navrženy 
17 m šířka a zhru-
ba 40 m délka, ta 
bude upřesněna 
g e o m e t r i c k ý m 
zaměřením. Pokud 

se stavebníkům bude zdát délka 
malá, vyvoláme jednání o přikoupe-
ní další parcely.

Přiložený snímek domku je pou-
ze orientační, je pravdou, že domky 
budou jednopatrové, střecha sed-
lová, velikost domu a obyvatelné 
podkroví je na vůli a možnostech 
stavebníka.   

K dnešnímu dni máme tři oprav-
dové zájemce o stavbu domků. Zbý-
vajících pět pozemků čeká na své 
majitele, věříme, že ne dlouho.

Určitě jsou všichni zvědavi, 
„kolik bude parcela stát“? Prioritou 

obce není na prodeji parcel vydělat,
pro nás je největší výhra, aby mladí
měli dostatek stavebních míst. Na
výstavbu inženýrských sítí budeme
žádat o dotace, rozvod elektřiny,
plynu a vodovodu prodáme provo-
zovatelům, a pak můžeme stanovit
cenu jedné parcely.

Další stavební místa na Pánském,
zatím asi třicet pět parcel, budou
připraveny ( při rychlosti Pozemko-
vého fondu )  v roce 2011.

Václav Surman, starosta
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V září pocítí krizi především zaměstnanci

Jak to skutečně bylo s letištěm v Bořeticích
Před a po otevření nového letiště 

v Bořeticích pod Kravíma horama 
bylo v Deníku publikováno mnoho 
nepřesností. Hluboce se skláním 
před tím množstvím práce, které 
odvedlo několik leteckých nadšenců 
pro realizaci myšlenky s kterou přišel 
bývalý starosta Bořetic V.Petrásek již 
na začátku devadesátých let minulé-
ho století. Bylo to v roce 1994, kdy 
navrhl do připravovaného ÚP zapra-
covat i plochu pro letiště, ale tato 
myšlenka byla zamítnuta  referátem 
ŽP – OkÚ Břeclav – ochrana zem.
půd. fondu, neboť navrhovaná plo-
cha byla v první třídě bonity půdy. 
Pracovnice tehdejšího RŽP Ing Pav-
líková prohlásila, že budeme-li trvat 
na letišti ,okres ÚP neschválí. V roce 
1995 píši odvolání proti tomuto 
rozhodnutí okresu na Ministerstvo 
životního prostředí a odpověď byla 

stejná – máme na okrese již dost
letišť a půda se musí chránit. Teprve
po roce 2000 se do dalších změn ÚP
podařilo letiště dostat a na realizaci
začala pracovat Kravihorská repub-
lika, která navázala spolupráci s nej-
větším nadšencem pro tuto myšlen-
ku p. Ing Nádeníčkem z V.Pavlovic.
KHR v roce 2006 zaplatila zaměření
plochy letiště a letové zkoušky, kte-
ré se uskutečnily 23.4.2006. Před-
stavenstvo ZD Bořetice projednalo
a schválilo návrh KHR na vybudo-
vání letiště  31.3.2006. Byla vypra-
cována první smlouva o nájmu
pozemku mezi ZD Bořetice a KHR,
ve které ZD navrhlo částku 15.000,-
Kč + DPH l9% za hektar a rok. Za 5
ha to tedy činilo 89.250,-Kč za rok.
Tato navržená suma byla pro kravi-
horce jejich celoročním rozpočtem
a proto slušně řečeno nepřijatelná.

Tím to pro ně skončilo. Pan Nádení-
ček se však nedal odradit a nejenže
dál pracoval na této myšlence, ale
dal dohromady i partu nadšenců
pro létání a spolu založili Letecký 
klub Nad krajem André o.s. 30. kvě-
ten 2009, i když trochu uplakaný, se
tedy zapíše i do historie Kravihorské 
republiky. Spolu s plavcem Venclov-
ským se mi chce říci: „Já su tak ščas-
ný, já su tak střašně ščasný“ ( po pře-
plavání kanálu), že moje myšlenka 
nezapadla a že se již létá.

Václav Petrásek

Dopisy, smlouvy, fotografi e a dal-
ší dokumenty jsou v mém archívu.

V Bořeticích je to již čtvrté letiš-
tě z kterých se létalo od roku 1945
(připravuji).

Hradec Králové - Už více jak rok 
skloňujeme v souvislosti se světovou
ekonomikou slovo krize, s níž se
společnost bude ještě nějakou dobu
muset vypořádávat. V září lze podle
odborníků na krizový management
očekávat, že se krize mnohem více
dotkne zaměstnanců, jak doposud.
Přijde totiž doba výrazného pro-
pouštění a nárůst nezaměstnanosti.

„Mnoho fi rem využívá klidněj-
ší čas dovolených k personálním
a ekonomickým analýzám. V sou-
časné době některé fi rmy připravu-
jí plány a strategie, koho, kdy a za
jakých podmínek propustí, popřípa-
dě přeřadí na jinou práci,“ vysvětluje

specialista na krizovou komunikaci 
a řízení Tomáš Zdechovský z agen-
tury Commservis.com.

Podle odborníků většina fi rem 
nemá potřebu zaměstnávat průměr-
né zaměstnance, kterých je na trhu 
práce stovky, ale nechávají si pouze 
lidi, kteří mohou něco společnos-
ti přinést. Krizový manažer Tomáš 
Zdechovský navíc tvrdí, že slovo 
„ekonomická krize“ je i určitým 
zaklínadlem k razantním krokům 
vedoucím k dlouho odkládaným 
restrukturalizacím fi rem a snížení
nákladů. „Firmy výrazně šetří na 
benefi tech a téměř neinvestují do 
vzdělávání,“ dodává Zdechovský. 

Na podzimním nárůstu počtu
nezaměstnaných se podle odbor-
níků také podepíše fakt, že některé
fi rmy přesunou svou výrobu úplně
mimo Českou republiku směrem
na východ do Bulharska, Rumun-
ska, Moldavska či Ukrajinu, kde je
výrazně levnější pracovní síla. Dal-
ším faktorem bude ukončení sezón-
ních prací.

Zuzana Ducháčová
account manager/PR specialist

Commservis.com, s.r.o.
Jiráskova 1301

503 46 Třebechovice pod Orebem

  …a bylo to dobré !
Je známo, že kde je dobré spo-

lečenství, tam každý z jeho členů je
obdarován. I tato skutečnost se stala
pravdou, když začalo naše setkávání
v FDK (Farním dámském klubu).
Naše dámské setkávání probíhalo

vždy v poslední čtvrtky v měsíci na 
naší faře. U horkého čaje se dob-
ře povídá. Zajímavé debaty, různé 
zážitky a zkušenosti zralejších dam. 
Končilo se jak jinak než katechezí. 
Už se moc těšíme na podzim, aby 

mohlo pokračovat, co je dobré….                
kMK             
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Zpráva o činnosti obecní knihovny
• V průběhu měsíce dubna pro-

běhly v naší knihovně různé akce.
Amnestie dlužníků, besedy s mateř-
skou a základní školou.

• Děti z mateřské školy pozná-
valy podle poslechu CD pohádek o
kterou pohádku se jedná. Šlo jim to
velmi dobře. Také vyprávěly pohád-
ky, recitovaly básničky, které se ve
školce naučily. Prohlédly si knihov-
nu a seznámily se z prací v knihov-
ně.

• Školáci se pochlubili jak umí
číst. Dále plnili různé úkoly pod-
le tříd. Luštili tajenky o postavič-
kách z knížek. Hledali různé údaje
v knihách. Jako například autora
knihy, ilustrátora, nakladatelství,
v kterém byla kniha vydána. Vyprá-
věli o pohádkách a příbězích, jaké
čtou nebo četli. Čte se sice méně, ale
u nás děti do knihovny chodí a dou-
fám, že i rády.

• Spolupráce se školkou a školou 
je na velmi dobré úrovni. 

• V měsíci květnu probíhala 
revize knižního fondu, a to pomocí 
speciálního modulu knihovnického 
programu Lanius, přičemž se muse-
lo všech cca 5800 titulů knižního 
fondu naskenovat čtečkou čárového 
kódu. Na konci revize přijel odborný 
dohled z břeclavské knihovny a byl 
vytvořen závěrečný protokol revize. 
Podle jeho výsledků dopadla revize 
velmi dobře.

• I nadále můžete chodit surfovat 
na internet zdarma.

• První prázdninový den pro-
běhlo vysílání o Bořeticích na rádiu 
Dyje, kde jsem informovala také 
o naší knihovně.

• O prázdninách bude mít 
knihovna provozní dobu stejnou, 
jako obvykle. Kdo jí již zapomněl, 
připomínám:

pondělí a úterý od 8:30 do 11:00
středa odpoledne od 16:00 do 19:00
pátek od 17:00 do 19:00. 

• V červenci pojedeme pro nové
knihy z Výměnného fondu Břeclav.

• Máme také řadu našich nových
knih, tak si i o prázdninách můžete
přijít něco vypůjčit.

• Na podzim mám v plánu různé
akce. Předběžně je to burza časopisů
jako Burda, Recepty prima nápadů,
Praktická žena a jiné. O této akci vás
budu informovat na internetových
stránkách knihovny a obecním roz-
hlasem. Pro připomenutí naše strán-
ky www.knihovnaboretice.wz.cz.

Přijďte se podívat do knihovny 
všichni, které zajímají pěkné knihy.

Těším se na Vás
knihovnice Lenka Grůzová

Svodničan
Pokud jste delší dobu o Svodni-

čanu nic neslyšeli, nenechte se mýlit.
Stále fungujeme, pilně trénujeme
a účastníme se kulturních akcí, na
kterých hrdě reprezentujeme naši
obec.

17. května jsme se zúčastnili
otevření lázeňské sezony v Lázních
Lednice, kde jsme měli 45 minu-
tové pásmo písní. Původně se nám
tři čtvrtě hodiny zpěvu zdálo moc.
Někteří naši členové dokonce říka-
li, že tolik písniček ani neznáme
a bude muset dojít i na koledy. Nic-
méně nakonec se ukázalo, že zaplnit
třičtvrtěhodinku veselým zpíváním
pro nás není vůbec žádný problém,
navíc jsme dělali dlouhé občerstvo-
vací pauzy, takže čas rychle utíkal.
Naše vystoupení se moc líbilo, takže
jsme poté ještě pár písniček zanoto-
vali u VIP rautu, kde nás poslouchal
např. i pan profesor Kraus.

Další naší akcí byl 13. června
Kraj beze stínu v Krumvíři, který 
má v okolí velkou prestiž a dlouho-

letou tradici. Vystoupili jsme tam 
v rámci pásma věnovanému našemu 
kraji a zvykům, jehož autorem byl 
pan Zaviačič. Jednalo se v podstatě 
o jakousi reprízu našeho loňského 
vystoupení ve Strážnici. Organizač-
ně velmi dobře připravená akce se 
všem líbila, početná divácká kulisa 
toho byla důkazem.

V blízké budoucnosti nás čeká 
především Předhodové zpívání 
(1. srpna) a ho-
dový dojezd
v podobě mu-
žáckých hod-
ků (8. srpna),
které měly vlo-
ni nečekaně
velký úspěch.
Jsem přesvěd-
čen, že letos
budou hodky 
ještě úspěšnější
a hodkový prů-
vod „ženatých
a vdaných“ bude

ještě delší, protože mám informace,
že někteří se na tuto akci připravu-
jí opravdu důkladně a v posledních
měsících si jen šijí, žehlí a chystají
kroje, aby byli v průvodu co nej-
hezčí. Tak elán by byl, hlavně, aby 
vydrželo počasí.

Přeji všem klidné léto a hezkou
dovolenou                 

Ing. Jiří Michna
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Letiště
Když člověk chce něco vybudovat

a nemá pro to poradce nebo po ruce
odborníky, těžko se to podaří. Takže
devadesátá léta ohledně vybudování
letiště v Bořeticích byla tímto zřej-
mě postižena, a ač se pan Petrásek 
snažil sebevíc, nešlo to. Možná i ta
byrokracie zapracovala. Nicméně,
snažil se a chtěl to prosadit.

Během roků 2003 a 2004 jsem
často jezdil s přítelem pilotem Ladi-
slavem Králíčkem kolem dnešní
plochy a říkali jsme si, že by tu bylo
pěkné letiště, posazené do prostředí
vyzařujícího moravským folklórem,
což v Česku nikde není.

Až na podzim roku 2005 jsem
se zbavil všech ostychů a rozho-
dl se, že tedy navštívím radnici
v Bořeticích. Tehdejší starosta
Petrásek mi povídal, že už jde
léta po tom, aby v Bořeticích
letiště bylo, a mám-li zájem, že
na tom můžu dělat, pokud vím,
kam se obrátit, zavolat, či koho
kontaktovat. V té době jsem
dělal v civilním letectví již 24.
rok a skutečně jsem po provozní
stránce věděl kam sáhnout, co udě-
lat, kam zavolat, aby se v Bořeticích
(nebo kdekoliv jinde) dalo létat.

Proto jsem již v únoru 2006
s inspektorem Vrbackým chodil po
sněhové pokrývce nynějšího letiště
a měřili jsme, počítali, zaměřova-
li pomocí GPS atp., abychom měli
podklady pro výpočty. Bylo však 
nutné letové ověření na jaře.

Starosta Petrásek obdržel ode
mne žádost ohledně nutného přistá-
ní na nynější ploše, abychom mohli
prověřit zejména vzletovou rovinu
při zákonem stanovené minimální
vertikální rychlosti utralajtů, a to
je 1,5 m/s. Jak mi p. Petrásek tehdy 
sdělil, bylo vše domluveno s před-
sedou družstva Bořetice a já jsem
mohl 23. 4. 2006 poprvé v historii
obce Bořetice přistát s ultraleh-
kým letounem spolu s inspekto-
rem Vrbackým na budoucí ploše.
Po vyměření a následném vytýčení
jsme plochu shora nafotili, prově-

řili vzlety a přistání na obě strany 
budoucí vzletové a přistávací dráhy 
a ujistili se, že vše, co jsme provedli 
v únoru 2006, se ukázalo správné. 
Fotografi ckou dokumentaci z toho 
dne v podobě asi 50 snímků mám v 
archívu já i pan Petrásek.

To se psalo jaro 2006. Ne, že bych 
měl něco proti Republice Kraví hora, 
naopak, já ji zbožňuji a jsem rád, že 
tu je. Ale mně bylo jasné, že přes 
Ministerstvo dopravy a příslušné 
další instituce zabývající se létáním 
projde snadněji „uskupení“ zabýva-
jící se letectvím, než výrobou vína 

(jako třeba Kravihorská republika, 
složená z vinařů).

Proto jsem v lednu 2007 založil 
s přáteli piloty, panem Ladislavem 
Králíčkem a Ing. Ladislavem Poláč-
kem občanské sdružení Letecký 
klub Nad Krajem André, který bude 
ve všech záležitostech letiště vystu-
povat.

Ministerstvo vnitra ČR hned 
„v prvním čtení“ schválilo stanovy 
a zaregistrovalo nás ke dni 9. 2. 2007.

Protože jsme měli již „fi rmu“ 
a k tomu měření z letu a teoretické 
výpočty, mohli jsme dál pokračovat 
na vytvoření provozních dokumen-
tů potřebných k budoucí ploše. A tak 
jsme tvořili, konzultovali s orgány 
letectví a vlastně jsme nevěděli, jak 
se k tomu všemu postaví nový sta-
rosta obce Bořetice, který byl zvolen 
na podzim 2006.

Doufali jsme však, že kladně, a že 
naše práce nevyzní naprázdno…

A nevyzněla. Diskuze se staros-

tou a předsedou družstva nastíni-
la cestu k získání pozemků. Byť to
dlouho trvalo...

A to už je vlastně „novodobá“
historie letiště v Bořeticích. My jsme
(jako sdružení) tvořili dál s tím,
aby „teorie“ byla hotová a až obec
a družstvo kývne na pozemky (29.
9. 2008 – podpis smlouvy), spustíme
akci vybudování plochy samotné,
včetně pozdější návštěvy inspektorů
letectva, včetně zástupců Minister-
stva dopravy  a ve fi nále i provedení
konečné registrace plochy v letec-
kém rejstříku. A to se nám podařilo

dotvořit za necelé 4 měsíce
od podpisu smlouvy. Sou-
částí bylo i územní řízení,
včetně potíží s pozemky,
které starosta Bořetic dobře
zná, včetně návštěvy hlavní-
ho inspektora Letecké ama-
térské asociace ČR (LAA)
a zástupců Ministerstva
dopravy ČR na stavebním
úřadě ve Velkých Pavlovi-
cích za přítomnosti starosty 
obce

Bořetice a členů výboru občan-
ského sdružení Letecký klub Nad
Krajem André. Dne

27. 1. 2009 LAA po dohodě
s Ministerstvem dopravy, Odborem
civilního letectví ČR shledala, že
plocha odpovídá předpisům LAA
a souvisejícím právním normám
v ohledu bezpečnosti provozu na
ploše a vydala registrační list plochy 
pro vzlety a přistání sportovních
létajících zařízení Kraví Hora (jak 
jsou odborně nazývány ultralajty).

Tak to je podrobně historie od
r. 2003. Moc bych si přál soulad
všech, kteří kolem tohoto projektu
„makali“ a třeba se jim nedostalo
takových díků, jaké si představova-
li. Buďme rádi, že letiště již existu-
je. Dalo to práce na úřadech zabý-
vajících se létáním, přidělováním
kmitočtů, zajišťováním mezinárod-
ní distribuce apod. Je to národní
bohatství, byť v soukromých rukou.
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Ale zvyšuje možnost náhlého nou-
zového přistání pro kohokoliv, kdo 
to bude nutně potřebovat. Je raritou, 
vzhledem ke svému umístění, byť 
zájem o něj jen pozvolna narůstá. 
Ale nemůžeme chtít hned všechno. 
Vždyť fungujeme jen necelé 2 měsí-
ce!!!

Potřebujeme nutně hangár! 
Letiště bez hangáru není letiště 
a nikdo tam lítat nebude. Ani naši 
piloti se svými letadly. Zkuste nám 
pomoct. Zkuste najít cestu, jak to 

zajistit. Máte možnosti, schopnosti,
známosti. Ve smlouvě s Vámi máme
napsáno, že tam nesmí být stavby 
pevně spojené se zemí. My umíme
postavit hangár, který vážně nebu-
de pevně spojený se zemí, ale bude
tam stát. Potřebujeme proto s tou-
to výstavbou pomoci. Nechceme
jít proti Vám, chceme se dohod-
nout, a protože jsme do letiště již
dali spoustu fi nančních prostředků,
potřebujeme, aby letiště mohlo mít
i své zázemí, jež jste nám smluvně
stvrdili. A že to spěchá, je snad jasné

oběma stranám. Z naší jsme všech-
ny body smlouvy splnili a plníme, 
a totéž bychom rádi i z Vaší strany. 
Bez hangáru je nám samotná plocha 
k ničemu, a pokud budeme nuce-
ni odstoupit od smlouvy z důvodu 
neplnění závazků z Vaší strany, pak 
na tom prodělají obě strany. Pomoz-
te nám rozvíjet letiště, protože na 
tento kus práce můžeme být pyšní 
všichni.

Ing. Nádeníček Vrat.

Smutný konec sedláků
V letošním roce si připomínáme

smutné výročí zlikvidování svo-
bodných, pracovitých lidi. Každý,
kdo vlastnil své pole, jej miloval,
bylo jeho, byl na to hrdý. Byla to
velmi početná skupina ve společ-
nosti, kořeny se dají hledat již ve
13. století. V době předtím, v mís-
tech osídlení, žili jako společenství,
v uvedeném století byla orná půda
rozdělena na „lány“, každá rodina
pracovala samostatně, i když neby-
li plnými vlastníky. To se stalo až
značně později (18. stol.). Sedláci
byli živitelé národa, daňové platby 
udržovaly vrchnost a stát.

Ve dvacátém století se v našem
prostoru objevil ruský socialis-
mus, který si ve svých velmocen-
ských snahách podrobil velkou část
východní Evropy a vše znárodnil.
Tzv. združstevňování v zemědělství
nemělo s myšlenkou družstevní nic
společného.

Základem družstva vždy byla
dobrovolnost (ta v padesátých
letech byla jen „jako“).

Hlavním účelem bylo ponížit
a pokořit tento svobodný stav, ze
svobodných sedláků se stali „nevol-
níci“ komunistické moci. Stejně
jako v Bořeticích probíhaly nábory 
(či nahánění) stejně, tam, kde byli
větší sedláci, se používalo násilných
metod, vystěhování, kriminál. Sed-
láci byli zbaveni veškerého majet-
ku, (dobytka, nářadí i polností) byli
zcela odkázáni na libovůli mocných

vládců. V rozhodující době snad 
tito „mocní“ uvažovali některou 
rodinu vystěhovat, vzhledem tomu, 
bořetičtí sedláci byli vlastně malo-
rolníky, nebylo by možné je označit 
jako „kulaky“. V Bořeticích nikdo 
nezaznamenal písemně podrobnost 
z tohoto dění. Jsou z okolí případy, 
které by se daly prezentovat:

Cyril Otáhal z Čejkovic hos-
podařil s bratrem na 10 ha, pře-
depsané požadavky vždy vzorně 
plnili, v závěrečné fázi združstevňo-
vání resolutně odmítli do družstva 
vstoupit. Následovala rychlá likvi-
dace. Na silnici stálo deset vozů 
– kam všechno nakládali, nářadí, 
dobytek – čtyři krávy, dvě jalovice, 
telata, dvě prasnice, dva páry koní. 
Dokonce i slepice honili po dvoře. 
Sebrali mu veškerou půdu, včetně 
vinohradu, aby měl kde si nasa-
dit brambory, zboural chlévy. Tak 
vypadalo dobrovolné vstupování 
do družstva.

Po vytvoření celo-obecní-
ho družstva nastal zmatek, okres 
již nemohl družstvům fi nančně 
vypomáhat, jednotka se octla na 
12,- Kč, (to představovalo zhruba 
jednodenní výdělek). Naši rodičo-
vé v této době již dosahovali skoro 
důchodového věku, když v 1962 do 
něj odešli, byl jim vyměřen 350,- Kč 
pro oba měsíčně. K tomu (místo na 
Čtvrtích) dostali starý vinohrad ve 
Veselých v největším kopci. Tak byl 
zlikvidován selský stav, poslední 

jeho členové se touto křivdou nikdy 
nesmířili, odnesli si to bezpráví až
do hrobů.

Pravdou zůstane, že v dalších
generacích již byla situace pod-
statně jiná, mocní komunisté stá-
le zastávali nejvyšší posty, v celém
socialistickém bloku byl nedosta-
tek potravin, v osmdesátých letech
zkonsolidované podniky dosahova-
ly slušných výnosů i zisků. Tak malé
zemědělské jednotky (před r. 1959)
by se situace v demokratické spo-
lečnosti řešila zcela nenásilně (jako
v Rakousku). Ekonomika a techni-
ka by k tomu značně přispěly.

Dnes již křivdy odezněly, nové
generace si žijí svůj život, pro správ-
né posuzování historických období
není dobré zapomínat tyto křivdy.

Tak se na to dívám, i když jsem
v obci v té době nežil, v zemědělství
jsem pracoval a setkával se se vším,
co tehdy probíhalo (třeba s malými
obměnami).

Olomouc, červenec 2009
Pozdravuje  Pazderka Stanislav
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Přesňákový turnaj
Letos se již potřetí uskutečnil 8. května pod zášti-

tou Tenisového oddílu tenisový turnaj O přesňák mís-
tostarostky.  Počasí se vydařilo a šestnáct borců změřilo
své síly v tenisové čtyřhře.  Vítěznou trofej si po záslu-
ze odnesla dvojice Jaroslav Springer a Milan Kovařík.  
Obdiv patří všem borcům, kteří se turnaje zúčastnili.
Poděkování patří také nehrajícím účastníkům a účastni-
cím, kteří se starali o přísun přesňáků  pro všechny hráče
i návštěvníky turnaje. Stejně jako loni jsme napekli na
pět set přesňáků a dlužno dodat, že žádný nepřišel naz-
mar. Hned po skončení turnaje se někteří účastníci zača-
li připravovat na další ročník a poctivě trénují někdy na
kurtech, někdy v přípravě a pojídání přesňáků.

Jana Zemánková

V neděli l7. 
května se již 
potřetí usku-
tečnilo „Buch-
tobraní“. Na 
výstavce se sešlo 
úctyhodných 45 
vzorků mouč-
níků, nejvzdá-
lenější účastník 
výstavky byl 
až z Brna. Po 
ukončení školní 
akademie, která 
probíhala sou-
časně v sále kul-
turního domu, si 
na vystavených 
exponátech pochutnali malí i velcí účastníci akade-
mie. A co se nedojedlo v neděli, připravily členky 
pořádající kulturní komise dětem ze školy na pondě-
lí. Ještě jednou děkujeme všem hospodyňkám, které
výstavku a ochutnávku svým umem obohatily.

Alexandra Cimbálková

Myšlenka někdy nestačí
V některých novinách jsme se

mohli dočíst o tom, jak bývalý pan
starosta naší obce zdůrazňuje to, že
myšlenka vybudovat  v katastru naší
obce „letiště“ pro malá motorová
letadla byla jeho myšlenkou a nápa-
dem.

Nikdo mu jistě tuto skutečnost
neupírá. Protože opětovně v jednom
ze článků zmínil i určitý negativ-
ní přístup Zemědělského družstva
Bořetice tím, že si družstvo „řeklo“
o příliš vysoký nájem za pozemek 
pro toto letiště, musím na tuto sku-
tečnost reagovat.

Pokud někdo přijde na jednání
s určitou myšlenkou, je třeba pře-
devším najít společnou řeč, aby 
byla myšlenka realizována. Mnoh-
dy je třeba značného úsilí a hledání
řešení, jak tuto myšlenku dovést do
úspěšného cíle. Protože jsme společ-

nou řeč s bývalým panem starostou 
nenašli, nebyla „jeho“ myšlenka v té 
době realizována.

Nyní krátce k onomu pozem-
ku v trati „Kůdelka“. Jde částečně 
o bývalý státní pozemek, který kou-
pilo družstvo prostřednictvím svých 
členů představenstva. Při veřejné 
dražbě bylo o pozemek více zájem-
ců a družstvo muselo proto zvýšit 
kupní cenu, která dosáhla částky 
téměř 4,1 milionu Kč. Proto se tato 
skutečnost mimo jiné odrazila ve 
výši navrženého nájemného. Dále je 
třeba říci to, že jsme při návrhu výše 
nájmu vycházeli i z toho, že družstvo 
ročně hradí státu daň z nemovitostí 
a pachtovné, které dohromady činí 
z hektaru asi 2 tisíce Kč ročně. Pokud 
není provozována zemědělská prvo-
výroba na zemědělské půdě, neob-
drží družstvo státní a evropské dota-

ce, které na jeden hektar a rok činí
asi 4,7 tisíce Kč. I tyto skutečnosti se
musely odrazit v navrženém nájem-
ném pro občanské sdružení, které
chtělo realizovat zájmovou leteckou
činnost prostřednictví podnájemní
smlouvy.

Při všem uvedeném je třeba ješ-
tě sdělit, že záměr zasáhl částečně
i další soukromé pozemky fyzických
osob. Proto se chci zmínit krátce
i o podílu družstva na realizaci uvede-
né myšlenky vybudovat „letiště“, nebo
přesněji řečeno  plochu pro přistání
a vzlet malých motorových letadel.

Když se opět v loňském roce
oživil záměr realizovat uvedenou
myšlenku nebo záměr, dohodli
jsme se společně s obcí na tom, že
družstvo uzavře smlouvu o nájmu
s obcí a následně obec uzavře
smlouvu o podnájmu s občanským

Buchtobraní
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sdružením, které bude plochu pro-
vozovat. Jakmile se o této otázce
začalo jednat, nastaly problémy ve
„svérázném“ přístupu některých
vlastníků pozemků. Jednání dospě-
lo k tomu, že někteří vlastníci neda-
li souhlas s vybudováním „letiště“
a chtěli pozemky prodat za samo-
zřejmě co nejvyšší cenu. Nakonec po
velmi složitých jednáních družstvo
zakoupilo část pozemků vlastníků
za více než 300 tis. Kč. Zdůrazňuji,
že nebýt tohoto přístupu družstva,
tak by nedošlo k realizaci celého
záměru.

Vlivem výše uvedených okolnos-
tí muselo občanské sdružení zkrátit 
délku přistávací a vzletové dráhy 
a celá akce po mimořádném úsilí 
zmíněného občanského sdružení 
za vydatné pomoci vedení obce 
i družstva, byla v květnu letošního 
roku realizován.

Z těchto skutečností vyplývá, 
že k úspěšné realizaci myšlenky je 
třeba i značného úsilí, hodně práce 
a především vzájemné porozumění 
a pochopení jednajících stran a to 
se stalo až s příchodem nového sta-
rosty. Nová jednání o výstavbě letiš-

tě trvala celé dva roky 2007 – 2009
a ani tady nebylo na počátku jedná-
ní jasné, že letiště opravdu bude. 

Nemusí přece být neustále pod-
mínkou měřit to, kdo má větší nebo
ještě větší zásluhy na úspěšné rea-
lizaci myšlenky nebo záměru. Je
především důležité to, aby se lidé
vzájemně respektovali a aby jejich
konání vedlo k realizaci dobrých
myšlenek.

Jan Kadlec 
předseda Zemědělského družstva

Bořetice

CCTV Reports obec Bořetice
1. Čištění kanalizace
Ormonde Organics Internatio-

nal s.r.o., dostala zadání od zákazní-
ka na vyčištění a monitoring daného
úseku dešťové a splaškové kombino-
vané) kanalizace v obci Bořetice.

Pro důkladné vyčištění jed-
notlivých tras jsme tlakové čištění
a vysávání kalu několikrát opakovali
v každé trase (od šachtice k šachti-
ci). Veškerý kal a odpadní materiál
byl vyvezen na ČOV Němčičky.

2. Kamerová prohlídka

Pro výkon monitoringu jsme
použili samochodné kamerové
zařízení pro inspekci celého potru-
bí.  Po vyčištění a vysání materiálu
jsme nasadili jednotku pro inspekci
potrubí.

Samochodné zařízení instalova-
né na vozidle VW Passat si poradilo
téměř s každým terénem a problé-
mem v potrubí. Objemný materiál,

velké kameny, kusy dřeva, plasty, 
kovové tyče apod., které se zřídka-
kdy v kanalizaci objevují a nelze je 
odstranit bez-výkopovým čiště-
ním jsou i pro samochodný systém 
většinou neřešitelný problém, což 
v Bořeticích nenastalo.

Shrnutí
Práce probíhaly oproti prv-

ním předpokladům déle z několika 
důvodů. V některých úsecích byl 
nános až do 70% průměru (průměr-
ně 60%) kanalizační trubky, zároveň 
bylo třeba vytěžit velké množství 
materiálu z kanalizačních sběra-
čů-šachtic. Další komplikací bylo 
odhalování šachtic, kde s pomocí 
místních obyvatel byla řada hlínou 
zahrnutých šachtic objevena. Výjim-
kou však zůstala šachta v dolní části 
ulice a šachta napojující celou trasu 
do hlavního kanalizačního řádu. 
Díky tomuto faktu nebyla pročiště-
na celá trasa, nicméně právě v neod-

halené šachtě se průměr potrubí
z DN 400 přepojuje na DN 700. Po
kontrole potrubí byla zjištěna lehká
inkrustace (zhruba 3-5 cm) na dně
trubky. Odstranění této inkrustace
by vyžadovalo frézování, tato tech-
nologie nebyla před začátkem prací
požadována, nicméně v průměru
této velikosti nečiní takto minoritní
inkrustace žádný vliv na funkčnost.
Stav kanalizace se liší, nicméně opo-
třebení je znatelné ve všech trasách,
objevují se praskliny, odtržené kusy 
potrubí, velmi častým problémem
je špatné spojení jednotlivých kusů
potrubí a neodborně provedené při-
pojení splaškových vod z domácnos-
tí. Kanalizace je stále plně funkční,
ve výhledu jednoho roku, nebo při
vzniku problému vyplavování vody 
doporučujeme opětovnou kontrolu
stavu potrubí. 

Jakub Vantuch
Ormonde Organics
International, s.r.o.

Něco končí a něco začíná!
Období od 29.6.2008 do 29.6.2009 bylo 

vyhlášeno Rokem sv. Pavla, a to k 2000. 
výročí jeho narození. V tomto roce se celý 
křesťanský svět více zamýšlel nad živo-
tem a povoláním sv. Pavla, apoštola náro-
dů. Svatý Pavel se narodil v Tarsu, území 
dnešního Turecka. Po svém obrácení na 
cestě do Damašku se stal jedním z nej-
přednějších evangelizátorů, nejdřív mezi 
Židy, později mezi pohany. Listy sv. Pavla 

jsou základním zdrojem informací
o životě prvotní církve a přes staletí
měly silný vliv na církevní myšlení.
Svatý Pavel je společně se svatým
Petrem hlavním patronem naší die-
céze.

Během této doby byla možnost
účastnit se různých akcí, například
diecézní poutě rodin ve Žďáru nad
Sázavou nebo konference o sv. Pav-
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Jak ten čas letí…

lovi. Byly také vytvořeny internetové
stránky k roku sv. Pavla.

V neděli 28. června 2009 probíha-
lo slavnostní zakončení pontifi kální
bohoslužbou v katedrále sv. Petra
a Pavla v Brně, kterou v přímém
přenosu vysílalo i radio Proglas. Po
bohoslužbě následoval doprovodný 
program s výstavou vítězných prací
soutěže „Apoštol Pavel očima dětí“,

divadelní hrou o sv. Pavlovi, panto-
mimou atd.

Před 150 lety zemřel sv. Jan 
Maria Vianney, farář z francouzské-
ho Arsu. Protože tento kněz velmi 
miloval Boha a lidi, vyhlásil při této 
příležitosti Svatý otec Benedikt XVI. 
od 19. června 2009 do 19. června 
2010 zvláštní rok,  Rok kněží. Pre-
fekt Kongregace pro klérus v dopise 
kněžím napsal: Má to být rok pozi-
tivní a inspirující, Církev v něm chce 
prostřednictvím masmédií říct pře-

devším kněžím, ale i všem křesťa-
nům a světovému společenství, že je
hrdá na své kněze, že je miluje, ctí,
obdivuje a s vděčností oceňuje jejich
pastorační práci a svědectví života.
Kněží jsou totiž důležití nejen pro to,
co dělají, ale pro to, kým jsou. Svatý 
otec zakončí rok kněží na náměstí
svatého Petra v přítomnosti kněží
z celého světa, ti slibem obnoví věr-
nost Kristu a pouto bratrství.

Marie Michalová

Letošní školní rok uběhl jako
vždy rychle, možná dětem to tak 
nepřipadá, ale fakt je ten, že už je
za námi. V hodinách náboženství
se setkávalo ve školních lavicích i na
faře celkem 29 dětí.

Pro letošních 10 třeťáčků byl rok 
náročný a víme, že se všichni  bez
výjimky snažili podle svých mož-
ností přistupovat k velmi závažnému
kroku svého života, a to na setkání
s živým Ježíšem ve svatém příjí-
mání. Příprava v tomto ročníku je
rozsáhlá, děti musí nejen zvládnout

naučit se Desatero, ale i porozumět 
každému přikázání tak, aby je moh-
lo provázet po celý jejich duchovní 
život při přípravě svaté zpovědi.

Dále znalost sedmi svátostí, 
všechny základní modlitby, části 
svaté zpovědi a příprava na ni. Také 
je velmi důležité, aby děti věděly 
o mši svaté, jejích částech a vlastně 
vše, co se při ní děje. 

Po přezkoušení otcem Ondřejem 
nastaly dny slavnostní. V sobotu 
9. května odpoledne před nácvikem 
nástupů se naši křesťánci vyzpoví-

dali. Nedělní den ozdobilo sluníčko
a sváteční šaty dětí napovídaly, co
cítí jejich duše. Při této slavnostní
bohoslužbě se rodiče a celá farnost
radovali z celé té krásy a setkání s ži-
vým Bohem. Namístě je poděkování
rodičům, kteří svědomitě pomá-
hali a doufáme, že nadále budou
podporovat a povzbuzovat své děti
k tomu, co začalo. Aby jejich životy 
byly naplněny nejen materiálními
hodnotami, ale i neméně důležitými
hodnotami duchovními. 

kMK
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Základní škola a Mateřská škola Bořetice,
okres Břeclav, příspěvková organizace

Konec školního roku je pro děti
i žáky zřejmě nejoblíbenějším obdo-
bím. Vyučování i výchovná činnost
jsou zpestřovány různými akcemi.
V mateřské škole si například děti
hezky prožily výlet, fl étničkové pís-
kání a pasování předškoláků spoje-
né s tradičním loučením se školkou
u táboráku. Školáci oslavili Den
čarodějnic, byli na výletě a v plane-
táriu. Páťáci v doprovodu paní učite-

lek a pana starosty tradičně navštívi-
li naše hlavní město, kde si prohlédli 
Parlament a Senát. V posledních 
červnových dnech se naši nejstarší 
školáci rozloučili na obecním úřadě 
s panem starostou a 30. června pře-
dali žezlo svým nástupcům. Pěknou 
společnou akcí školáků a školčat 
bylo závěrečné vystoupení.

Ve školním roce 2008/2009 pro-

spělo 47 žáků s vyznamenáním,
14 žáků prospělo. Jedniček bylo na
vysvědčení celkem 355, dvojek 57,
trojek 26 a čtyřek 6.

Školáci zameškali 4676 vyučo-
vacích hodin, průměr na žáka činí
77,32, což je více než 3 týdny.

Bylo uděleno 18 pochval třídní
učitelky a 2 pochvaly ředitelky ško-
ly.

Mgr. Marie Hamalová

Dětský den
Místní sdružení ODS Bořetice připravilo ke Dni

dětí příjemné odpoledne. Děti soutěžily v rozmanitých
disciplínách a za svoji snahu byly odměněny sladkými
i praktickými dárky. Nechybělo samozřejmě opékání
špekáčků a oblíbené balónky.

Děkuji všem, kteří se na organizaci tohoto nultého
ročníku Dne dětí podíleli, zejména však paní ing. Lence
Bukovské a sponzorům.

Mgr. Jaromír Hamala
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Turnaj v tenise o pohár starosty obce
Bořetice open 2009

Návštěva v Radošovcích

Zprávy z činnosti tenisového oddílu
V letošním roce se nám podařilo

zbavit okraje kurtů mechů a hned
v jarních měsících zajistit vypísko-
vání a tak zajistit, aby vybudované
kurty sloužily tenistům co nejdéle.  
Po loňské sezóně, kdy žádná údržba
prováděna nebyla, bylo nutné také
opravit oplocení, které bylo na něk-
terých místech porušené.  Ve spolu-

práci s obcí jsme provedli vydláždění 
kolem oplocení, aby tráva nepadala 
na umělou plochu.  Máme v plánu 
další vylepšování, jak na kurtech, 
tak i v šatnách, které bychom chtěli 
postupně vybavit alespoň základním 
nábytkem.  V případě zájmu je mož-
né zřídit i tenisovou školu. Všechny 
tyto plány však závisí na dostatku 

fi nančních prostředků.   Pro zájem-
ce o reklamu na  bannerech umís-
těných na oplocení, i pro zájemce
o hru je možné se informovat na tel.
číslech:  9O2 l92 952 nebo 723 792
766. Ceníky a informace jsou umís-
těné ve vývěsní skříňce u kurtů.

Ing. Petr Machač

V sobotu 11. 7. 2008 se uskutečnil již 3. ročník tenisového turnaje „Bořetice open 2009“ o pohár starosty obce. Po
odmítnutí účasti hráčů první světové stovky žebříčku ATP a dalších oslovených hráčů všech věkových kategorií se
turnaje zúčastnilo 10 hráčů ze širokého okolí. Za pěkného slunného počasí bez mráčků a hlavně bez větru byli hráči
rozlosováni do skupin po pěti hráčích. Loňští fi nalisté, Milan Herůfek a Olin Šebesta, byli do skupin nasazeni.  Letos
se ve skupinách bojovalo víceméně jen o umístění, protože z každé skupiny postupovali čtyři hráči. Ve vyřazovacích
zápasech se bojovalo o každý míček, soupeři si nic nedarovali, i když výsledkově to tak nevypadá. Do fi nále postoupili
hráči z Popic, Michal Krajča a Jirka Chytil. Po odehraných zápasech byl mírným favoritem Jirka Chytil, ale papírové
předpoklady se nepotvrdily. Po herně výborném a vyrovnaném utkání zvítězil Michal Krajča a odnesl si pohár za
vítězství, který mu předal starosta obce Václav Surman.

Turnaj se opět po všech stránkách vydařil. Všem, kteří se zasloužili o pořádání turnaje, patří velké poděkování.
O dobrou náladu a občerstvení se staral Miroslav Grůza. Pořadatelé ještě do pozdních nočních hodin rozebírali tur-
naj a připravovali si strategii pro příští ročník, který se zase uskuteční na začátku července. Již teď jste všichni zváni
na 4. ročník, snad se vydaří minimálně jako ten letošní.

Výsledky turnaje:ý y j
Čtvrtfi nále:
Herůfek – Krajča 4:6
Šebesta – Kornuta 6:1
Chytil – Kubík 6:1
Cvingráf – Galousek 1:6

Semifi nále:
Šebesta – Krajča 2:6
Chytil – Galousek 6:3

Finále:
Krajča – Chytil 6:4

Milan Herůfek

Starosta naší obce, místostarostka, členky kultur-
ní komise a stárci navštívili v rámci programu „Part-
nerství“, který prohlubuje společné kulturní, politické
a společenské vztahy příhraničních obcí, slovenskou
vísku Radošovce. Bořetickou delegaci pozval a srdečně
uvítal slivovičkou a koláči starosta obce Štefan Huťťa.
Bohatý zábavný program byl zahájen slavnostním sezná-
mením starostů jednotlivých obcí a prezentací místního
folklórního souboru. Poté se všechny obce prezentova-
ly ve slavnostním průvodu, Bořetice zastupovali letošní
stárci, kteří nesli náš prapor. I přes chladné a nepříznivé
počasí se odehrálo celé setkání díky našim slovenským
přátelům v příjemné a veselé atmosféře. 

Alexandra Cimbálková
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Jaro 2009 dorost
Zimní příprava proběhla celkem bez problémů, kluci 

trénovali v hojném počtu.

Někteří z nich se zúčastnili i soustředění v Bes-
kydech společně s hráči A týmu.

Do jarních bojů nezasáhl pro zranění kolene 
Pavel Buchta a kvůli nemoci Ondra Kožíšek .

Před jarní sezónou jsme získali posily, které se 
nám vrátily z hostování ve Velkých Pavlovicích - 
Davida Petráska a Martina Michnu.

Do jarních bojů zasáhli tito hráči: Wagner Mar-
tin, Parolek Michal, Bystřický Vojta, Dufek Michal, 
Bukovský Václav, Buchta Martin, Zálešák Jiří, Kojan 
Robert, Mikulica Tomáš a Němec Petr, Petrásek 
David,Kuchyňka Jiří, Šťavík Igor, Vojtěšek Martin, 
Kožíšek Ondra.

Herně jsme nepropadli snad v žádném zápase, 
soupeře jsme přehráli, ale doplatili jsme na nepro-
měňování brankových příležitostí, které jsme si 
vytvořili.

Proto považuji konečné 3.místo celkem za 
úspěch, i když jsme samozřejmě tajně snili o místě 
nejvyšším.

Zápasy dorostu Jaro 2009

Bořetice - Zaječí 4-0
 branky: Michna, Němec, Petrásek, Dufek
Bořetice - Nosislav 3-2
 branky: 2x Petrásek, Němec
Březí - Bořetice 2-6
 branky: 5x Šťavík Igor ,Bystřický

Bořetice - Hustopeče 0-1
Vranovice - Bořetice 1-1
 branka: Dufek
Bořetice - Kobylí 2-1
 branky: Dufek, Šťavík
Bořetice - Hlohovec 4-1
 branky: 3x Dufek, Šťavík
Strachotín - Bořetice 1-1
 branka: Dufek
Lanžhot - Bořetice 2-1
 branka: Kuchyňka
Bořetice - Rakvice 1-1
 branka: Šťavík
Velké Němčice - Bořetice 3-1
Tvrdonice - Bořetice 1-3
 branky: Šťavík, 2x Dufek

Nejlepší střelci: Šťavík Igor 20 branek,Dufek 
Michal 17 branek,Němec Petr 12 branek.

V neděli 12.července jsme uspořádali pohárový 
turnaj dorostu za účasti mužstev Bořetic, Velkých
Bílovic a Mikulova.

V prvním utkání jsme změřili síly s celkem Vel-
kých Bílovic, který hraje o soutěž výš a vyhráli jsme
4-0.

Branky:2xDufek,Němec,Kožíšek.
V následujícím zápase se utkaly Velké Bílovice-

Mikulov s výsledkem 1-1.

V pomyslném fi nále jsme porazili Mikulov 
1-0. Branku střelil Šťavík Igor, takže jsme celý turnaj
vyhráli.

Staňa Hříba

Rybářské závody 
V sobotu 6.6. 2009 se na dol-

ním rybníku /za Jedličkovým/
uskutečnily rybářské závody pro
děti i dospělé. Tyto závody jsou
již třetím rokem pořádány tak aby 
byly součástí oslav dne dětí pořá-
daných organizacemi  naší obce.  

Přestože Rybářské sdružení
Bořetice je soukromým subjektem
závislým na vlastních prostředcích
a sponzorských darech, je dět-

ská část závodu bez startovného 
a navíc každé dítě dostane hod-
notný dárek a občerstvení zdar-
ma. Toto bychom si nemohli 
dovolit bez sponzorů, kterým by-
chom chtěli tímto poděkovat. Nej-
oblíbenějším dárkem mezi dětmi 
jsou beze sporu keramické bazé-
nové figurky, které nám již třetím 
rokem pro každé dítě věnuje ing. 
Jaroslav Peš z Keramiky Krumvíř.

V letošním roce se dětské části
závodu zúčastnilo celkem 29 dětí
ve věku od dvou do čtrnácti let.
Cena za první místo sice putova-
la do Brna ale loňský vítěz Filip
Kaňka /letos druhý/  slíbil panu
starostovi i jeho zástupkyni, kte-
ří předávali ceny, že jak on tak 
i ostatní bořecký dorost udělají za
rok všechno proto aby prvenství
zůstalo doma.   
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SDH Bořetice

Po obědě pak proběhly závody 
dospělých, kterých se zúčastni-
lo podstatně více účastníků než
dopoledne. Na rozdíl od dětí při
těchto závodech zůstalo prvenství
doma. První cenu si odnesl Vla-
dimír Langer za kapra měřícího
56 cm.

Na závěr bych chtěl ještě jed-
nou poděkovat všem sponzorům
za věcné i finanční dary a zároveň
bych  poděkoval i všem pořadate-
lům, kteří se podíleli na zdárném
průběhu celého dne.

Karel Zálešák  
předseda RS Bořetice

Činnost SDH Bořetice byla
v posledních dnech spjata přede-
vším s pořádáním letního kina.
Z těchto příprav nás pouze krátce
vytrhla pomoc na dětském dni, kte-
rý pořádalo v neděli 7. června 2009
místní sdružení ODS. Hasiči zde
obstarávali jednu z disciplin. Dle
našich možností se také účastníme
soutěží v rámci Břeclavské hasičské
ligy, i když letošní rok máme tro-
chu problém sestavit stálé soutěžní
družstvo.

Ale zpět k letnímu kinu. Loni
mělo kino v Bořeticích nečekaný 
úspěch zejména s fi lmem Bobule. Na
promítání přišlo bezmála 450 lidí.
Sbor dobrovolných hasičů Bořetice
chtěl ve spolupráci s obcí Bořetice
na tento úspěch navázat, a proto
bylo letní kino uspořádáno i letos,
a to ve dnech od 13. do 17. 7. 2009.
Původně se měly promítat čtyři fi l-
my: v pondělí Mamma Mia, v úte-
rý Madagaskar II, ve čtvrtek Peklo
s princeznou a v pátek Vy nám taky,
šéfe. Bohužel nezmary počasí zasáh-
ly i tuto kulturní akci, i když ve srov-
nání s tím, jak byli zasaženi někteří
občané vodou v nedávných dnech
se jedná o maličkost. Přitom původ-
ní předpověď na celý týden nezně-
la vůbec špatně. Mělo se jednat

o nejteplejší a nejslunečnější týden 
za poslední dobu, a tak jsme se 
všichni na týdenní fi lmový maraton 
těšili.

V pondělí bylo počasí opravdu 
ideální. Horký den přešel v teplý 
večer, na obloze ani mráček, žádný 
vítr. Bohužel nás trochu zlobila pro-
mítací technika, ale závady se poda-
řilo odstranit, takže se promítání fi l-
mu Mamma Mia (i když 
s mírným zpožděním) 
uskutečnilo. Účast bez-
mála 100 lidí sice nebyla 
nijak oslnivá, ale dávala 
příslib do dalších dnů, 
kdy jsme hodlali nasadit 
fi lmy pro děti.

V úterý se měl pro-
mítat fi lm Madagaskar 
II, bohužel vlivem silné-
ho větru, ke kterému se 
později přidala i bouřka, 
se promítání muselo zrušit. Vstup-
né se vracelo cca 160 lidem s tím, že 
promítání bylo přesunuto na příští 
den. Bohužel ani ve středu se díky 
nepřízni počasí promítání nekona-
lo.

Čtvrteční vysílání pohádky Pek-
lo s princeznou bylo zpočátku také 

trochu detektivkou, protože opět
zlobila promítací technika. Nakonec
se promítačku podařilo „přemluvit“
a cca 150 lidí se konečně dočkalo
pěkného večera při fi lmu.

Pátek byl ve znamení obav 
z počasí. Den byl opět dusný a hor-
ký, takže jsme se večer báli bouřky.
Naštěstí počasí tentokrát stálo na
naší straně, a tak ani nízká účast na

promítání fi lmu Vy nám taky, šéfe
(cca 90 lidí) nezastínila naši radost
z toho, že už je celý ten fyzicky ale
hlavně psychicky náročný týden za
námi a že se budeme moci konečně
vyspat. 

Chtěl bych poděkovat především
obci Bořetice za pomoc při pořádá-
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ní letního kina, panu Langerovi za
umožnění napojení elektrické ener-
gie, panu ing. Lubalovi za umožnění
promítání fi lmů na jeho pozemku
a panu Pazderkovi za elektrikářské
práce. Děkuji také všem členkám,
členům, nečlenkám i nečlenům
SDH Bořetice, kteří celý náročný 
týden absolvovali ať už u občerstve-
ní, u vstupenek, nebo jako „uklízecí

či chystající četa“. Největší dík samo-
zřejmě patří vám všem, kteří jste nás 
přišli jako diváci podpořit.

Nejbližší akcí, kterou se SDH 
Bořetice chystá pořádat, jsou dvě 
hasičské soutěže v září. Nejprve 
proběhne 5. září již tradiční soutěž 
v požárním útoku družstev v rámci 
Břeclavské hasičské ligy a týden na 

to (12. září) se uskuteční tzv. Džbá-
nek, což je hasičská soutěž nejlep-
ších družstev v okresech Břeclav,
Hodonín a Uherské Hradiště. Pro
tento rok bylo SDH Bořetice vybrá-
no jako spolupořadatel, a to mj.
i díky bezchybně zvládnutým před-
chozím soutěžím. Na obě akce bych
vás všechny jménem SDH Bořetice
chtěl co nejsrdečněji pozvat.

Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Bořetice
Uplynulé dny byly pro naši jed-

notku vlivem naprosto nevypoči-
tatelného počasí náročné. Prudké
přívalové deště, resp. jejich násled-
ky způsobily, že jednotka vyjížděla
hned třikrát.

Poprvé byl smskový poplach
I. stupně vyhlášen 1. 7. 2009 v 16:54.
Jednalo se o technickou pomoc ve
sklepě rodinného domu č.p. 437.
Jednotka vyjížděla v počtu 4 + 1.
Velitelem byl Drahomír Buchta,
hasiči: David Mareček, Jan Michal,
Pavel Kuchyňka, Tomáš Bukovský.
Po příjezdu na místo jednotka pro-
vedla pomocí kalového čerpadla
a hadicového vedení typu B odčer-
pání cca 15 cm vody. Poté jednotka
ještě odjela do Kravích hor, kde na
vozovce v zatáčce u Vinařství Jedlič-
ka & Novák (u odbočky zkratky na
Velké Pavlovice) provedla odstraně-
ní silných naplavenin.

Celá anabáze se pak opakovala
i další den. Jen s tím rozdílem, že

déšť byl tentokrát mnohem silněj-
ší a následky vážnější. Poplachová 
sms z 2. 7. 2009 přišla v 15:10 a opět 
zněla na technickou pomoc, čerpá-
ní vody v rodinném domě č.p. 437. 
Tentokrát vyjížděly oba zásahové 
vozy, tedy jak AVIA, tak i Škoda, 
a byly povolány i jednotky z Kobylí 
a Velkých Pavlovic. Velitelem naší 
jednotky byl Milan Foler, hasiči: 
Drahomír Buchta, David Mareček, 
Jan Michal, Pavel Kuchyňka, Michal 
Dufek. Jednotka se rozdělila na dvě 
družstva, první družstvo vyčerpalo 
vodu ze zatopeného sklepa RD č.p. 
437 a dále pomohlo vynosit vodu 
z protějšího domu č.p. 234. Dru-
hé družstvo se spojilo s jednotkou 
z Velkých Pavlovic a postupně 
pomocí kalových čerpadel vyčerpali 
vodu z RD č.p. 455 a 350. Probíhaly 
zde i pomocné práce při vyklízení. 
Jednotka z Kobylí odčerpávala vodu 
v domech v ulici směrem k Vrbici, 
k Floriánku. J-SDH Bořetice a Velké 
Pavlovice ještě provedly odčerpání 
vody ze sklepa KD Bořetice.

Třetí výjezd proběhl ve středu
8. 7. 2009, kdy jednotka pomáhala
vyprostit osobní automobil, který 
vlivem rozmáčené půdy sjel z polní
cesty do příkopu a bylo ho potřeba
pomocí lana vytáhnout. Jednot-
ka vyjížděla v DA Avia ve složení:
Tomáš Langer (velitel), Jiří Mich-
na, Marek Polák, Robert Šebesta,
Michal Dufek.

Všem členům SDH Bořetice,
kteří se podíleli na záchraně majet-
ku našich občanů, děkuji a věřím, že
si příroda v Bořeticích už svou daň
vybrala.

Neštípou jen komáři
O tom, že mohou komáři člově-

ku znepříjemnit život není nikoho
třeba přesvědčovat. Pravdou ale je,
že v tom mohou být komáři někdy 
i nevinně. Zdaleka ne vše co člově-
ka obtěžuje je komár. Naopak, řada
druhů hmyzu je od komárů pro lai-
ka téměř nerozeznatelná, krev však 
nesají

Z trapičů často chybně považo-
vané za komáry je třeba uvést ale-
spoň 2 skupiny. Jsou to pakomárci

(Ceratopogonidae) a muchničky 
(Simuliidae). V obou případech se 
jedná o drobné mušky, které člově-
ka velmi agresivně napadají a čas-
to citelně bodají. Oproti komárům 
jsou však zpravidla o poznání menší 
a mají mnohem zavalitější tělo.

Tělo pakomárců je drobné, dlou-
hé většinou jen 1 – 3 mm. Na roz-
díl od komárů je obvykle krátce 
zavalité. Pakomárci se rozmnožují 
na vlhkých stanovištích, například 

v pobřežních částech potoků, ve vod-
ních nádržích, periodických tůních,
lesní hrabance, v dutinách stro-
mů apod. Dospělí jedinci vytvářejí
v podvečerních hodinách, zvláš-
tě za bezvětří, nápadné roje, kte-
ré umožňují setkání jedinců obou
pohlaví. Po kopulaci samičky vyhle-
dávají hostitele, na kterém sají krev.
V průběhu dne nastávají většinou
dvě aktivity. První, výrazně větší
vrcholí v podvečerních hodinách
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a může se za vhodných podmí-
nek protáhnout až do noci, druhá,
ranní, je výrazně slabší. Ve dne se
můžeme setkat se sajícími samička-
mi pouze některých druhů, a to jen
zřídka. Imaga pakomárců jsou citli-
vá na proudění vzduchu, a proto při
rychlosti větru nad 2 m/s jejich akti-
vita většinou nápadně klesá nebo
dokonce ustává úplně. Přes den se
ukrývají na chráněných místech,
jako jsou koruny stromů, keře, hustá
vegetace apod. Jeden z našich běž-
ných druhů – Culicoides pulicaris
– pakomárec bleší zařadil Linné
v díle Systema naturae původně
mezi komáry (jako 3. druh pod
názvem Culex pulicaris).

Rovněž muchničky se vyznačují 
spíše menší velikostí a jsou obvykle 
zavalité. Délka jejich těla se u našich 
druhů pohybuje většinou v rozme-
zí 2 – 5 mm. Jejich larvy se vyvíjejí 
v tekoucích vodách, kde jsou pevně 
přichyceny na kamenech, vodních 
rostlinách a jiných předmětech. 
Samičky napadají člověka ve dne 
a jsou mimořádně agresivní. Na roz-
díl od komárů nevyhledávají nikdy 
svého hostitele v interiéru. Dva naše 
běžné druhy – Simulium reptans 
a Wilhelmia equina zařadil Linné 
původně mezi komáry (jako 4. a 5. 
druh, Culex reptans a Culex equi-
nus)

Řada hmyzu je naopak zuřivě 

pronásledována v domnění, že se
jedná o komára, a přitom jsou to
tvorové naprosto neškodní, nebo
dokonce do jisté míry užiteční.
Jejich proviněním je pouze to, že se
komárům nápadně podobají. Velmi
podobnou stavbu těla mají komárci
(Dixidae) a koretry (Chaoboridae).
Zástupci obou uvedených skupin
jsou s komáry úzce příbuzní a byli
s nimi proto řazeni až do poloviny 20.
století do společné čeledi Culicidae.

Larvy komárců (Dixidae) obýva-
jí stinná místa v tišinách menších až
středních potoků, kde žijí v povrcho-
vé blance vody, na kamenech, spa-
daných větvích a listí. Některé dru-
hy preferují menší stojaté vody tůní
a rybníčků. Živí se sběrem detritu
z povrchové blanky vod. Jejich kukly 
jsou pohyblivé a podobají se kuklám
komárů 

V lesních tůních se běžně setká-
váme s  larvami rodu Mochlonyx 
(koretrovití – Chaoboridae), které
nacházíme na jaře v periodických
tůních často společně s larvami
komárů. Svou tělesnou stavbou se
komářím larvám značně podoba-
jí, jsou však průhledné, vzácněji
nažloutlé, s nápadnýma černýma
očima. Upravená tykadla slouží
k uchopování kořisti. Na konci
zadečku mají, podobně jako lar-
vy většiny druhů komárů dýchací
sifo. Na rozdíl od nich se vznášejí

Obr. 1 Kromě komárů jsou nepříjemnými trapiči u nás především pakomárci a muchničky

Obr. 2 Srovnání vývoje komárů, komárců a koreter
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ve vodě ve vodorovné poloze, což
souvisí s jejich dravým způsobem
života. Živí se drobnými vodními
živočichy (perloočky, buchanky ...),
dokonce i larvami komárů. U larev 
rodu koretra (Chaoborus) není
dýchací sifo vytvořeno. Také kukly 
koretrovitých se podobají komářím
kuklám. 

Dospělé koretry i komárci mají
s komáry velmi podobnou stavbu
těla, a proto dochází často k záměně.
Jejich samičky se však krví obratlov-
ců neživí a člověka proto ani nevy-
hledávají. I přes značnou podobnost
je lze od imag komárů celkem snad-
no odlišit, a to podle rozdílné stav-
by ústního ústrojí, která je patrná
i pouhým okem.

Pakomáři (Chironomidae) jsou
druhově nejbohatší čeledí vodní-
ho hmyzu. U nás je známo více jak 
1 000 druhů. Jejich larvy žijí často
ve velkém množství ve vodách růz-
ného typu, zřídka v bahně, hnoji,
nebo kompostu. Ve vodě se mohou
významně podílet na samočisticích
procesech a jsou důležitou složkou
potravy pro řadu vodních živoči-
chů, včetně ryb. Imaga mají zakr-
nělé ústní ústrojí. Za velké komáry 
jsou někdy mylně považovány i tip-
lice (Tipulidae), které však dosahují
zpravidla mnohem větších rozměrů.
Délka jejich těla se pohybuje vět-
šinou od 10 do 30 mm (délka těla
našich komárů se většinou pohy-

Obr 3 Srovnání hlavy koretry a komára. Komár se snadno pozná podle
dlouhého sosáku

Obr. 4 Mochlonych sp. – drobná 
muška od komára téměř nerozezna-
telná

Obr. 5 Komár pisklavý je považo-
vaný za typického komára

buje v rozpětí 4 – 7 mm). S larvami 
se setkáváme ve vodě, ale i ve vlhké 
půdě nebo humusu, kde se živí roz-
kládajícími se zbytky rostlin, dospě-
lé larvy i kořínky a částmi rostlin. 

Ústní ústrojí pakomárů a tiplic není
přeměněno v bodavý sosák, čímž se
nápadně liší od komárů

RNDr. Oldřich Šebesta

Fejeton: Milovníci šancí
Snad jen málokdo nezná dojem-

nou povídku Vánoce bratří Čapků,
v níž tito dva milovníci života a pří-
rody prožijí štědrý večer s kaprem
ve vaně jemuž dají šanci tím, že ho
po procházce vánoční Prahou hodí
do Vltavy.

Nejen v Praze ale i u nás žijí stej-
ně ušlechtilí a uvědomělí lidé. Jejich
zálibou jsou zahradní bazénky 
a rybníčky v nichž pěstují pro okra-
su rybičky, želvičky, jiné okrasné
živočichy a rostlinky. Není snad
krásnějšího posezení na zahradě
a s pohárkem vína nebo kafíčkem

v ruce pozorovat, jak se v pěkně 
udržovaném bazénku mezi drahý-
mi rostlinkami  prohánějí barevní 
kapříci a na kamenech se vyhřívají 
želvičky.

Za pár let ale panu chovateli 
zhořkne víno v ústech, když hledí 
do bazénku v němž se v zelené vodě 
prohánějí kapři téměř tržní velikosti 
a přerostlé želvy zas  sežraly  všech-
ny rybičky co minulý týden koupil 
za nemalý peníz. V tomto momen-
tě začne přemýšlet co dál. Švagrův 
návrh na nedělní oběd začínající 
želví polévkou a končící smaženým 

kaprem jako správný milovník pří-
rody a estét okamžitě zavrhne. Jenže
co dál? A v tom dostane ten správný 
nápad- vrátím je přírodě - dám jim
šanci!  Špinavá Trkmanka nepřichází
v úvahu a tak ryby i s želvami nachytá
do hoboku a i s tou zelenou vodou je
vylije rybářům do nejbližšího rybní-
ka. Doma si pak spokojeně vyčistí a
vydezinfi kuje svůj bazének ,nakoupí
nové rybky, želvičky, rostlinky a se
skleničkou v ruce pozoruje spokoje-
ně cvrkot ve vodě, protože už ví ,že
až mu ti drobečci  zas vyrostou -tak 
jim dá šanci.

A tak zatím co náš milovník pří-
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rody spokojeně popijí, hořkne víno
v ústech rybářům. On sice takový 
větší a navíc krásně červený Koi
kapr / mezi rybáři nazývaný Grebe-
níček/ na udici nevypadá špatně ale
málokdo ví, že tento přešlechtěný 
krasavec se ve volné přírodě stá-
vá doslova magnetem přitahujícím
nemoci, které pak může přenášet
na ryby, které jsou za normálních
okolností těmto nemocem imunní.
Také bych chtěl dodat, že pohled na

krásně zbarvenou hlavu želvy, velké 
jak talíř by do budoucna mohl být 
čím dál tím běžnější, protože tito 
poměrně draví predátoři milující 
kromě rybek i vejce a ptáčátka, svou 
šanci využívají na sto procent a za 
Jedličkovým v mělké vodě ve zdraví 
přežívají i tak kruté zimy jako byla 
ta letošní. 

A proto, že končit se má opti-
misticky smažu šancechtivým 
a zodpovědným chovatelům z čela 

pár vrásek, které se u nich objevi-
ly po přečtení těchto řádků. Drazí
obohacovatelé přírody a množitelé
nepůvodních druhů: můžete klid-
ně spávat, protože vaši miláčci svou
šanci na přežití využívají dokonale,
na rozdíl od onoho šupináče brat-
ří Čapků, který návrat z vyhřáté
vany do ledové Vltavy stoprocentně
nepřežil.

Karel Zálešák

Práce na stavbě hotelu vrcholí
V únoru letošního roku začalo

Zemědělské družstvo Bořetice realizo-
vat další ze svých investičních záměrů,
kterým je přestavba správní budovy na
hotel. Práce měly být původně zaháje-
ny v listopadu uplynulého roku ale
vlivem opoždění termínu poskytnutí
úvěru bankou, byl tento termín pře-
stavby odložen.

Z původní budovy zůstal jenom
skelet stavby. Byla provedena výměna
celé střechy a všech oken. Ve třetím
nadzemním patře bylo vybudováno
celkem 12 pokojů s 30 stálými lůžky 
a možností 10 přistýlek. Všechny 
pokoje jsou vybaveny sociálním zaří-
zením.

Ve druhém nadzemním patře se
nachází restaurace s kapacitou 48 míst

u stolů a výhledem na „Kraví horu“, 
dále je zde jídelna, která bude sloužit 
i jako školící a zasedací místnost, 
kuchyně a kanceláře a sklady.

V přízemí je vestibul recepce 
s osobním výtahem. V další části pří-
zemí jsou kanceláře družstva.

U správní budovy byl vybudován 
sklípek s přístupem z vestibulu recep-
ce. Má kapacitu 36 míst. Nad sklípkem 
bude vybudována pergolou krytá tera-
sa s kapacitou asi 40 míst, opět s výhle-
dem na „Kraví horu“.

V průběhu rekonstrukce byla 
v celé budově provedena výměna roz-
vodů elektrické energie, vody i plynu. 
Dokončují se práce na fasádě budovy, 
obklady a dlažby schodiště, probíhají 
malířské práce. Předpokládáme, že prá-

ce budou dokončeny v průběhu měsíce
srpna tak, aby provoz hotelu mohl být
zahájen v září letošního roku.

Před uvedením hotelu do provozu
dáme možnost našim spoluobčanům
si dokončené prostory prohlédnout.

Věříme, že náš hotel bude přede-
vším zdravou konkurencí a nabídne
určitou alternativu v možnostech uby-
tování i stravování.

Chceme především přispět k dal-
šímu zkvalitnění služeb a nabídnout
návštěvníkům Bořetic příjemné pro-
středí, dobré jídlo, kvalitní nápoje a na
odpovídající úrovni i ubytování.

Místním vinařům nabízíme mož-
nost presentace jejich kvalitních vín.

Jan Kadlec, předseda
Zemědělského družstva Bořetice

Trasa krojového průvodu
Neděle 2. 8. 2009
Vychází se od Vyhňáků (zde budou krojovaná děv-

čata a třetí stárka) – Humny k Floriánku – k Bystřickým
– Dědinou ke kulturnímu domu – dolů k Pavlovicím
kolem Michnových k letadlu – kolem Kostihových ke
škole – kolem školky dolů na sólo.

Sraz chasy v hospodě: 15:00
Krojovaná děvčata přijdou k domu stárky v 15:30

Pondělí 3. 8. 2009
Vychází se od Michnů (zde budou krojovaná děvča-

ta, první a druhá stárka) – dolů k Pavlovicím – kolem
Babáčkových nahoru – kolem školy nahoru (kolem par-
ku) – dolů k vlakovému nádraží – kolem Mlýna nahoru
– pekárna – na sólo.

Sraz chasy v hospodě: 15:00
Krojovaná děvčata přijdou k domu stárky v 15:30

Úterý 4. 8. 2009
Vychází se od Bystřických (zde budou krojovaná

děvčata) – Dědinou – dolů k Pavlovicím – k Michnům
– kolem domu Polákových nahoru – k Vyhňákům –
Humny k Floriánku – nahoru k Vrbici – druhými Hum-
ny kolem Jednoty – pekárna – dolů kolem Punčochářů
– nahoru Žabím klzem – k hospodě – dolů na sólo

Sraz chasy v hospodě: 15:00
Krojovaná děvčata přijdou k domu stárky v 15:45

Hody 2. - 4. 8. 2009
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Přímluvy na svatbách v 1916

Kulinářské okénko
V TOMTO ČÍSLE POMAZÁNKY:

Ostrá pomazánka s nivoup
Potřebujeme: j
• 200 g nivy
• 1 lučinu
• 3 vejce
• 100 g másla
• 100 ml zakysané smetany
• několik nakládaných chilli papriček
• špetku soli

Příprava:p
- Vejce uvaříme natvrdo, zchladíme, oloupeme a nastrou-
háme na jemném struhadle.
- Nivu rovněž jemně nastrouháme.
- Změklé máslo utřeme do pěny, vmícháme lučinu, 
nastrouhanou nivu a vejce. Přidáme zakysanou smetanu 
a vše ušleháme na hladký krém.
-Podle chuti přisolíme a vmícháme několik nadrobno 
posekaných chilli papriček.
- Mažeme na krajíčky chleba nebo plátky čerstvého peči-
va.
- Ozdobíme kroužky syrové cibule, paprikou, okurkou, 
rajčetem apod.

Drožďová pomazánka se zeleninou:p
Potřebujeme:j
• 20 g droždí,
• 60 g másla,
• 1 malou cibuli,
• 1 rajče,
• 2 zelené papriky,
• 1 vejce,
• hořčici,
• sardelovou pastu,
• pepř a sůl.

Příprava:p
-Máslo vymícháme do pěny, přidáme nastrouhané drož-
dí, jemně pokrájenou cibuli, hořčici, sardelovou pastu
(podle chuti), uvařené posekané vejce, nastrouhané rajče
a posekanou papriku. Vše dobře promícháme a dochu-
tíme solí a pepřem.

DOBROU CHUŤ

Daroval pan Šlancar
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Společenská kronika
Vítejte mezi námi: j
květen
Gabriela Doležalová
Simona Lejsková
červen
Michal Baránek
Kristián Habřina 
červenec
Natali Chrástková

Sňatek uzavřeli:
březen
Dana Jamborová – David Bílský
květen
Klára Mainclová – František Popelka
Luděk Gloza – Eva Stehlíková
Lenka Buchtová – Luboš Kachyňa
červen
Václav Surman – Jana Balgová

Jubilanti:J

Jubilanti 70 let:  Jubilanti 80 let:
červen   květen
Ladislav Bauer Marie Grůzová 
červenec   srpen 
Verona Lukáčová   Marie Fridrichová

     Jubilanti 85 let:
       duben  
Jubilanti 75 let:  Anna Komárková
květen   červenec
Jiří Speigel    Marie Pazderková
srpen    Ludmila Grůzová
Marie Michnová     srpen 

Václav Lůbal

Nejstarší občankou obce Bořetice je paní Teresie Pláteníková, 
27. 6. 2009 oslavila své 96. narozeniny. 

V měsíci srpnu oslaví své 94. narozeniny paní Anna Jurasová.  

Oběma přejeme hodně zdravíčka a osobní spokojenosti. 

Z našeho středu navždy odešli:y
duben
Františka Šafránková, 85 let
červen
Vlasta Čačíková, 85 let
Václav Bukovský, 78 let
červenec
Terezie Surmanová, 90 

Pozvánka

Kulturní komise obce Bořetice a Mužácký sbor Svodničan z Bořetic
zvou všechny občany na

„Předhodovní zpívání“,

které se koná v sobotu 1. srpna 2009
na sóle u kulturního domu. 
Začátek je ve 20:00 hodin.

Vystoupí mužácké sbory – z Bořetic, z Březí a z Velkých Pavlovic.
K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika Vinica z Velkých Pavlovic. 

Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé. 
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Obecní úřad Bořetice a Svobodná
spolková republika Kraví hora Bořetice 

Vás všechny zvou na 

„Zarážení hory“,

které se koná v sobotu 22. srpna 2009 
na Vinckově náměstí v areálu sklepů

v Kravích horách.  
Scénku sehrají naši ochotníci

z divadelního souboru
Drcla loktěm o kredenc. 
Začátek je v 18:00 hodin. 

K tanci a poslechu bude hrát cimbálová
muzika Vinica z Velkých Pavlovic.
Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás 

všechny zvou pořadatelé.y p

Kulturní komise 
a Obec Bořetice vás zvou na

9. ročník BĚHU ZA BOŘETICKÝM  
BURČÁKEM

A BĚHU BOŘETICEMI, 

který se koná v sobotu 3. října 2009
na sóle u kulturního domu.

Start nejmenších špuntů je ve 14:00 
hodin na sóle u kulturního domu.

Start hlavního závodu je v 15:45 hodin.
Občerstvení a pěkné dárky všem 

účastníkům zajištěny.

Mužácký sbor Svodničan z Bořetic ve spolupráci s Obecním úřadem Bořetice
zvou všechny občany na

Tradiční hodky,

které se konají v sobotu 8. srpna 2009. 
Hodky začínají krojovým průvodem v 18:00 hodin od sóla u kulturního domu.

Sraz krojovaných do průvodu je v 17:30 hodin.
Do krojového průvodu jsou srdečně zváni všechny věkové kategorie. 

K tanci a poslechu hrají Hovorané. Občerstvení zajištěno.

jízdní kola 
AUTHOR, SUPERIOR, DEMA 

horská, treková, crossová, silni ní a d tská jízdní kola 
(k zakoupenému kolu dárek)

s l e v y  n a  s t a r š í  m o d e l y  
a ž  2 5 0 0 . -  K

náhradní díly a dopl ky na všechna b žn  používaná kola 
sportovní oble ení, dresy, cyklistické rukavice, p ilby 

funk ní prádlo od firmy CRAFT, MOIRA, ATEX 
zboží od 3000,-K  lze nakoupit na splátky 

i bez navýšení – ESSOX 

záru ní i pozáru ní servis 
opravujeme všechna jízdní kola, 

provádíme opravy kotou ových brzd 
mechanických i hydraulických 

        otev eno:   po - pá   8.00 - 12.00    13.00 - 17.00
                         sobota   8.00 - 11.00 

Hlavní 68,  Velké Pavlovice,  tel: 519428507,
www.zaf.cz  - velo@zaf.cz
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Verše Oldřicha Damborského

Horkým létem

Zase mají dívky plavky vykrojené do boků
a křišťálové vlny omývají každý něžný kout,
kluci na ně zkouší stovky milostných úskoků,
horký vítr slyšíš ve smaragdových lesích dout.

Na harleyích chlapi jedou bezstarostnou jízdu,
vítr ve vlasech a holku obepnutou kolem pasu,
zlaté slunce vyhladí každou starodávnou jizvu
a její cop má barvu zralých pšeničných klasů.

A vinohrad si ševelí listy jako mužské dlaně,
perly bobulí se nalévají malátnou sladkostí,

konejšivá letní krajina se podobá chrámu Páně,
kdo má vstřícnou duši, toho vstřícnost pohostí.

Jiskření

Neumím mluvit k davu spatra, dávat rozumy, každé ráno znovu narůstá mi optimismus jako Prométheova játra, slyším
větru tiché promluvy: „Dávej a ber plnými hrstmi dobrodiní, zastaň se slaných, moudrým naslouchej, záští ať se trápí 
jiní, jen s cimbálkou si ve sklípku zajuchej.“ 
A já cítím, jak zrána dělníci dávají cihlu k cihle a tesaři staví nové krovy, vidím učitelky, jak mají oči zjihlé, když prvňáč-
ci se prokousávají čítankou s prvními slovy. A vidím prodavačky, jak jdou do obchodu ještě za šera a za chvíli už mají 
jiskrné oči opálů a vidím ministranty jak zdraví Sbohem, pana pátera a vidím pekaře, jak se zrána vrací ze šichty, za
nehty ještě mouku z chlebových oválů. A vidím sekáče lodivody, jak nahrbeni plují oceánem zeleně, kormidlo křovinořezu
držíce pevně ve svalnatých rukách, jen potlesk křídel je jim odměnou.
Jsem s vámi se všemi a Bůh dej vám štěstí a trpělivost překonávat překážky, jsem s vámi v tom poslání i údělu, jenž je
krásný a někdy přetěžký, jsem s vámi více, než si myslíte, s trochu poškrábanými diamantovými křídly od milostných
šrapnelů, však i tak každý den jiskříte…

Když se odchází zrána

Zlaté lány obilí jsou už posečeny na ježka
svatá Anna choulí se v plachetce chladu,
křišťál rosy třpytí se na jiršaji vinohradu,

poslední ukopnutí motykou je práce přetěžká.

Za ocelovým základem máje hrozen portugalu
a na křídlovku stmívání hraje sám cikán Srpen,
Margitka požala žito svítání stříbrným srpem.
A na zem spadlo pár bobulí modrých korálů.

Až se rozejdeme za svítání z bořeckých hodů,
půjdeš bosá, utancovaná, střevíčky v ruce,

nad vrbeckým kopcem bude právě vycházet slunce,
v tvém srdci pár světlých neopakovatelných bodů.

Letecký den (Otevírání letiště)

A člověk je náhle podoben ptákům.
Tolik vysněný sen mnoha generací
a letadlo se jako jeřáb zpod oblaků
nad měkkou zeleň střemhlavě vrací

a ladně prosviští před užaslými zraky.
A muzika břeskně hraje, mužáci zpívají,
střílí se z děla za volnost, za pocit sladký,

že nic není nemožné v tomto kraji,
kde nohama jsi pevně v rodné hlíně,
ale srdcem vzlétáš do oblak po víně

a rozumem, rozumem jsi bájný Ikarus.
Gambrinusek proudem teče, párky se udí,

jestliže stále budeme žasnout, nejsme chudí
a vítr v korunách ořechů hraje svoje blues.

Letní bárky dětských kočárků

Oceán zeleně
s pěnou bílých bříz

naráží na skaliska krajních domů
a bárky kočárků

plují v tom smaragdu
poháněné

sněhobílou plachtou lásky
s větrem oddanosti.

Ukolébáni zlatou rukou slunce
spí malí námořníci

s kotvou pohádek pod hlavou…

Letní večer na Hlinikách

Šedivý zajíc přeběhl přes polňačku,
cvrčci začali pět svůj koncert téměř drze,

mé srdce se houpe na pevném háčku,
co mají tvé vlasy dlouhovlasých zrzek.

Srpek měsíce se topí na zrcadle rybníka
a uprostřed ostrůvku usínají labutě,

žádný člověk není ostrov, jen duši zamyká,
aby nikdo zlý nespálil jeho perutě.

Vánek si povívá se smaragdovými lístky,
noc houstne s hrncem plným povidel,

tuto něžnou noc nepočítám ztráty, jen zisky,
velebím hvězdy, jež přichystal Stvořitel…
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