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Europoslanec pan Petr Duchoň

Lomax otevření správní budovy hejtmanem panem Stanislavem Juránkem

Příprava na parkoviště u hřiště

Nová opěrná zídka v Hliníkách

Osvětlení do Hliníků

Příprava na parkoviště u hřiště
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Úvodník
Vážení spoluobčané
a čtenáři,
v tomto zpravodaji
vás chci seznámit s investičními záměry obce.
Rozpočet obce byl jednomyslně schválen zastupitelstvem 29. ledna 2008.
Dluhy z minulého období
byly splaceny a smysluplným hospodařením jsme
do roku 2008 převedli
1 450 000,-Kč.
V tomto roce jsme si
dali za cíl co nejvíce využít dotační programy.
Již jme stihli podat osm žádostí o dotace. V tuto chvíli
máme přiklepnuty tyto dotace: 300 000,- Kč na přístavbu MŠ, 70 000,- Kč na chladící pult, 80 000,- Kč hasičskému sboru na výstroj, 400 000,- Kč do Kravích hor. Dále
vedení obce pomohlo nemalým úsilím získat dotace občanskému sdružení Dobromysl na projekt Habánského
domu 200 000,- Kč, na fasádu kostela 130 000,- Kč, fotbalistům na údržbu hřiště 20 000,- Kč.
Další námi podané žádosti o dotace jsou: zateplení obou školních budov za 7 000 000,- Kč, chodníky
s osvětlením za 11 600 000,- Kč, rozhlasová ústředna
+ bezdrátové přijímače 1 200 000,- Kč, dětská hřiště
200 000,- Kč.
Během měsíce května budou podány ještě žádosti na

projekty Sběrný dvůr 5 363 000,- Kč, parkoviště Kraví
hora 4 000 000,- Kč. Dále je připraven projekt „Protipovodňová opatření Kraví hora“ 54 630 265,- Kč, žádost
o dotaci bude podána po zveřejnění výzvy na podzim.
Vlastními prostředky s pracovníky obecního úřadu provádíme investiční akce, na které nejsou vypsány
žádné dotační tituly například dláždění mezi hroby na
hřbitově, připravujeme parkovací místa kolem fotbalového hřiště, v únoru jsme vybudovali osvětlení cesty do
Hliníků, v červnu tuto cestu zrekonstruujeme a přidáme ještě jeden sloup osvětlení. Do podzimu máme ještě
v plánu položit nový asfaltový koberec v horním frejdě
Kravích hor. Dokončili jsme kamennou opěrnou zídku
opět v trati Hliníky. Ještě nás čeká oprava zídky vedle
školy, kterou zničila vichřice „EMA“. 22. dubna se započalo dlouho očekávané čištění vodního toku „Příhon“
u letadla. Průtah obcí ve směru V. Pavlovice – Kobylí se
nám za rok a půl podařilo připravit tak, že už nic nebrání
ve vydání stavebního povolení.
Už v listopadu 2006 jsme požádali stát o vydání pozemků na výstavbu rodinných domků, avšak stále jsme
ještě svého cíle nedosáhli. „Úřední šiml postupuje velmi,
velmi pomalu“.
Věřím, že všechny naše plány se splní a vynaložené
úsilí vedení obce bude na obrazu naší vesnice znát. Vám,
kteří nám s těmito nelehkými úkoly na rozvoji obce pomáháte, upřímně děkuji.
Václav Surman,
starosta

Zpávy z obce
Výňatek z usnesení z X. zasedání zastupitelstva
Obce Bořetice konaného dne 15.4.2008
-

-

-

Zastupitelstvo schválilo:
zveřejnění záměrů prodeje pozemků p.č. st. 895/3, p.č.
4673, p.č. 2983, p.č. ll54, ll56, l244, l245, l248, l249,
domu č.p. l65(zbor) na p.č. st. 608, pozemku p.č. st.
608, p.č. 2934/5
odkoupení domu č.p. 204 na p.č. st. l24/2 a p.č. st. l24/2
od Jana Zedníčka
odkoupení pozemku p.č. l33/l6 PK na přípravu výstavby větrného mlýna za cenu dle znaleckého posudku
odkoupení pozemků p.č. 2677/l a p.č. 2677/2 za cenu
dle znaleckého posudku na propojení cyklostezky
bezplatný převod audio zařízení panu Liboru Sadílkovi
s tím, že kapela odehraje každý rok 2 hodiny na besedě
s nejstaršími občany podle písemné smlouvy
úpravu měsíčních odměn neuvolněným členům za-

-

stupitelstva, členům rady, předsedům komisí a výborů
a místostarostce v souladu s nařízením vlády
stav pracovníků na veřejně prospěšné práce na obci ve
výši 4,5 pracovníka
pravidelný roční příspěvek sdružení Modré hory ve
výši 5 700,- Kč
rozpočtový výhled obce na rok 2008 – 20l0
rozpočtové opatření č. l/2008
poplatek za pobyt v nemocnici za novorozence, který
se narodí matce trvale přihlášené v Bořeticích
půjčku Rybářskému sdružení ve výši 25 000,- za stejných podmínek jako v loňském roce.
JUDr. Jana Zemánková,
místostarostka
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Proč třídit odpad
Občané, nechceme-li platit více
za odvoz odpadu, tak „třiďme odpadky“!
Vážení spoluobčané,
za odvoz odpadů platíme stále
více. Každý občan zaplatí za odvoz
popelnice 400,- Kč, navíc obec připlatí za každého občana 308,- Kč.
Vedení obce nemá zájem poplatky
za odvoz odpadu zvyšovat. Jedinou
možností, jak poplatky nezvyšovat, je
odpad třídit. Za vytříděný odpad neplatíme, naopak peníze dostáváme.
Třídíme:
- sklo

- papír
- plasty
- železo
- tetrapaky
- elektronika ( televize,počítače,zářivkové trubice,atd.)
Každý občan Bořetic dostává od
obce zdarma igelitový pytel na plasty
- je průhledný. Růžový je na tetrapaky. Plasty a tetrapaky vždy při svozu
popelnic od každého domu zdarma
odvážíme. Tuto službu od 9. května
2008 rozšíříme o svoz papíru. Každému občanovi, který řádně sváže noviny, letáky, kartóny (prostě papír) a

takto řádně převázané hromádky postaví vedle popelnice vždy při pravidelném svozu, zdarma odvezeme na
sběrný dvůr.
Václav Surman,
starosta

Bojujme proti černým skládkám a lidské bezohlednosti
Lidská bezohlednost k přírodě
a životnímu prostředí nezná hranic.
Járek do Žlebů a cesta do Zázmoníků je toho příkladem.V únoru jsme
objevili černou skládku ve Žlebech
u „Býčárny“. Za pomoci členů Mysliveckého sdružení se nám velmi
rychle podařilo vypátrat zřizovatele této černé skládky. Když ani po
čtrnácti dnech nebyla nepovolená
skládka odstraněna, byla naložena
pracovníky obecního úřadu a odvezena zřizovateli před jeho rodinný
dům. Dalším nešvarem se stává, že
na pozemky, které nejsou momentálně obdělávány, (a zase je to při
cestě do Žlebů) je ukládán odpad
tak, že ho zřizovatel skládky zapálí

a nepočká ani, až dohoří, a rychle
odjede. Všechny pozemky mají své
majitele a nikdo nestojí o to, aby
někteří jedinci nám dělali z těchto
pozemků neřízené skládky. Všichni
občané Bořetic mají možnost každou sobotu dopoledne „bezplatně“
vyvézt nepořádek na sběrný dvůr.
Věřím, že se nenajde žádný občan,
který o této bezplatné službě není
informován.
Najděme odvahu vyfotit auto či
traktorek klopící suť do úvozu někde v ústraní u polní cesty. Najděme odvahu a upozorňujme slušně
řečeno „bordeláře“, kam patří nepotřebné obaly, ukažme jim vjezd
do sběrného dvora. Musí se přece

dozvědět, že je normální udržovat
ve svém okolí přádek, čistotu, šetřit cenná přírodní společenstva
a být pak hrdý na krásnou krajinu
a vysokou kulturu chování našich
obyvatel. Nenechejme se obtěžovat
a vystupujme důsledně proti těmto
„bordelářům“. Ušetříme tak hromadu společných peněz vydávaných za práce obecních pracovníků
a za úklid. Pomáhejme vždy a všude v boji proti projevům sobectví,
hlouposti, lenosti a bezohlednosti.
Pomoci by mělo i stanovení přísnějších sankcí proti takovému chování.
Václav Surman,
starosta

Evropská databanka
Vyhledání firem na webu obce
Na webových stránkách obce jsou nově informace o firmách v regionu. Jak se k nim dostat? Stačí, když kliknete na
vyhledávací banner „Evropská databanka“ a do vyhledávacího pole napíšete, co potřebujete. Může to být název firmy
(př. Okna Okáral), věc, kterou sháníte (plastová okna) nebo odvětví, ve kterém firma působí (stavebnictví). Po kliknutí
na pole „hledej“ se vám zobrazí seznam firem, které se zabývají tím, co potřebujete.
Volejte 14 000 a starosti se sháněním jsou pryč
Informace o firmách můžete získat také telefonicky. Když vytočíte číslo 14 000, dovoláte se na callcentrum Evropské
databanky, kde vám příjemný hlas operátorky sdělí, co potřebujete. Najít odpovědi na telefonické dotazy pomáhá Evropská databanka již 17 let a pro volajícího je hovor stále za cenu místního poplatku.
EVROPSKÁ DATABANKA
Evropská databanka je firma s českým kapitálem, která působí na trhu od roku 1991. Zaměřuje se na informace
o firmách a její databázi využívá např. O2 pro telefonickou službu 1188. Více informací naleznete na www.edb.cz nebo
na telefonním čísle 14 000.
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Fotogalerie

Járek do Žlebů. Proboha kdo to udělal?

Černá skládka Žleby

Nepovolená skládka, viníka známe!

Osvětlení do Hliníků

Nový soukromý rybník u Hotelu

Jaro - foto Karolína Bártová
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Rozšíření integrovaného dopravního systému JMK
Koncem března 2008 začalo projednávání rozšíření integrovaného
dopravního systému JMK, které se
týká obcí Hustopečska, tedy i Bořetic. Uvažované rozšíření začne platit
již 14. 12. 2008. K připomínkování
byly vytvořeny rámcové jízdní řády,
které bude možno prohlédnout na
internetových stránkách obce Bořetice nebo přímo na stránkách ko-

ordinátora integrovaného dopravního systému www.kordis-jmk.cz.
Vzhledem k tomu, že jako starosta
Bořetic mám předat připomínky
k této úpravě veřejné dopravy, obracím se na občany, kteří veřejnými dopravními prostředky cestují,
aby si srovnali platné jízdní řády
s navrhovanými jízdními řády a své
připomínky mi sdělili na emailo-

vou adresu starosta@boretice.cz
nebo přímo na obecním úřadě do
9. 5. 2008. Věřím, že se diskuze
o rozšíření dopravy integrovaného
dopravního systému JMK zúčastníte a pomůžete tím vyřešit případné
nesrovnalosti.
Děkuji Vám za spolupráci.
Václav Surman,
starosta

cí je vytváření podmínek k realizaci
investic v územním plánu obce, kde
obec hradí veškeré náklady na zpracování územního plánu i jeho změn,
což není samozřejmostí a pravidlem
v jiných obcích. To dobře znají investoři s aktivitami v jiných obcích
a městech. Materiální pomoc spočívá
rovněž ve výhodném nájmu nebo výpůjčce nemovitostí (myslím tím i pozemků a veřejných prostranství) ve
vlastnictví obce. Dále je to přímá materiální pomoc obce při realizaci jednotlivých akcí, která rozhodně nepatří
mezi samozřejmé povinnosti obce.
Obec na druhé straně očekává, že
tato pomoc se alespoň částečně vrátí. Ne formou finančních příspěvků
a darů z úspěšných aktivit, ale zejména tak, že takto obdarované skupiny
a jednotlivci nabídnou obci k využití
a prezentaci výsledky svých aktivit.
Spolupráce vesměs začíná ohromnou aktivitou ve vztahu k obci až do
schválení příspěvku nebo pomoci,

avšak končí u většiny prostým vyúčtováním přiklepnuté dotace. A to
v tom lepším případě. Uvítali bychom nějaký orgán, složený ze zástupců sdružení a jednotlivců, který
by třeba pod záštitou kulturní komise
obce rozděloval nabízené protislužby
obci. A to tak, abychom využívali naší
kultury a nevkládali nutně další prostředky do nákupu kultury z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Nebudu jmenovat konkrétně,
ale ruku na srdce, milá obdarovaná
sdružení a jednotlivci, kolikrát jste
v loňském roce navštívili představitele obce s nabídkou spolupráce, která
neměla znamenat jen další finanční
zátěž pro obecní rozpočet?
Věřím, že mé řádky poslouží k zamyšlení jak osloveným žadatelům o
pomoc obce, tak také členům zastupitelstva před rozhodováním o tom,
které aktivity a jakým způsobem
podpoříme.
JUDr. Jana Zemánková

Jak se do lesa volá...
V loňském roce jsme si na zastupitelstvu schválili pravidla, podle kterých přidělujeme dotace dobrovolným
sdružením občanů a jednotlivcům.
Obecně řečeno, jsme ochotni dotovat na území naší obce ty aktivity,
které jsou nějakým způsobem schopny ovlivnit kvalitu života buď celé
obce nebo určité vymezené skupiny
občanů, kterou jsme se rozhodli podporovat. Je však třeba si uvědomit, že
to není jen přímá finanční pomoc,
co obec aktivním jedincům a skupinám poskytuje. Je to nejrůznější
materiální pomoc i duševní aktivity,
které vytváří podmínky pro klidný
a vyvážený život občanů na území
naší obce. Logicky by mělo jít o takovou pomoc, která jedné skupině
pomůže naplnit její aktivity a jinou
skupinu nebude negativně ovlivňovat, případně dokonce obtěžovat. Je
důležité, aby si všichni žadatelé uvědomili, že finanční pomoc je pouze
jednou z možností. Nepřímou pomo-

Podpora obce nejmenším
Zastupitelstvo Obce Bořetice
dne 15.4.2008 na veřejném zasedání schválilo vedením obce navržený
bod, že obec bude hradit za každé
novorozeně narozené v nemocnici
matce s trvalým pobytem v obci Bořetice poplatek ve výši 60,- Kč denně
po celou dobu pobytu novorozence

v nemocnici. Částka bude proplacena těm maminkám, které přinesou stvrzenku o zaplacení. Při vítání
občánků do života na obecním úřadě dostanou dar v podobě šeku na
2000,- Kč.
Obec Bořetice tak zvyšuje svůj
podíl příspěvku mladým rodinám s

dětmi. Zastupitelstvo obce již dříve
odsouhlasilo na svém zasedání pomoc mladým rodinám. Děti do věku
šesti let jsou osvobozeni od poplatku
ve výši 400,- Kč za svoz komunálního odpadu.
Václav Surman,
starosta

Vedení obce nezapomíná ani na seniory
Od února začala pomoc s donáškou obědů obce těm seniorům,
kterým dělá potíže si pro obědy docházet. Vedení obce navrhlo pomoc
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v tom, že jim bude zajišťovat rozvoz
obědů pracovníky obce a tuto službu
nebude seniorům zpoplatňovat to
znamená, že rozvoz jde na účet obce.

K dnešnímu dni tuto bezplatnou
službu využívá sedm seniorů.
Václav Surman,
starosta
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Majitelům volně pobíhajících psů
Jelikož se hromadí stížnosti od občanů na volné pobíhání psů, žádáme majitele, aby si psy uzavřeli v prostorách
svého domu či dvora. Pokud obec nechá psa odchytnout
a následně odvézt do útulku, tento převoz a poplatky spo-

jené s tím bude hradit majitel psa. Jedná se o vysoké částky
- převoz cca 5 000,- Kč, 1 měsíc v útulku cca 3 000,- Kč.
Věříme, že nás pochopíte a svého psa zabezpečíte
tak, aby volně nepobíhal po obci.

Zpráva o bezpečnostní situaci
v obci Bořetice v roce 2007

MASÁŽE

Na území obce Bořetice bylo obvodním oddělením Policie České republiky Velké Pavlovice v roce 2007 šetřeno
celkem:
- 19 trestních činů
Z toho bylo objasněno:
- 13 trestných činů
což činí: 68,4 % objasněnosti trestné činnosti.
V nápadu trestné činnosti převládá kriminalita v oblasti krádeží vloupáním do rodinných domků, motorových
vozidel, krádeží motorových vozidel a krádeží železných
i neželezných kovů. Za účelem eliminace nápadu trestné
činnosti je úzce spolupracováno se službou kriminální policie Břeclav.
- 70 přestupků
Z toho šetřeno: - 11 proti občanskému soužití
- 3 proti majetku
- 53 v dopravě
- 3 řidiči pro požití alkoholických nápojů.
Ve srovnání s rokem 2006 došlo k nárůstu nápadu
trestné činnosti o 3 skutky.

Zpráva Komise
pro projednávání přestupků
obce Bořetice za rok 2007
V naší obci bylo v roce 2007 projednáno celkem 6 přestupků.
Z toho: 2 postoupeny podle § 55/3 zák. o přestupcích
3 v příkazním řízení vyřízeno pokutou
1 projednání bez uložení opatření.
Z toho: 4 přestupky proti občanskému soužití.
V roce 2007 byly uloženy pokuty ve výši 3 000,--Kč.

Lucie Procházková, DiS.
Bořetice čp. 170, 691 08
(přízemí kulturního domu v Bořeticích)
KLASICKÁ MASÁŽ
MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY
LYMFOVEN, MYOSTIMULÁTOR,
VACU BAŇKY
TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ NOHOU
TRADIČNÍ THAJSKÁ MASÁŽ OLEJOVÁ
CHAMPI - INDICKÁ MASÁŽ HLAVY
LYMFATICKÉ MASÁŽE

Objednávky telefonicky denně
od 18:00 hodin: 606 349 120
Pondělí: 18:00 hodin - 21:00 hodin
Úterý: 16:00 hodin - 21:00 hodin
Středa: 19:00 hodin - 21:00 hodin
Čtvrtek: 16:00 hodin - 21:00 hodin
Pátek: 14:00 hodin - 21:00 hodin
Sobota: 13:00 hodin - 21:00 hodin

Pochvala panu starostovi Surmanovi
V první řadě bychom Vám, pane starosto, chtěli poděkovat za krásný přístup k lidem. Udělali jste nám velkou radost,
když jste nechal zaměstnanci obecního úřadu prořezat stromy „sakury“. Ulehčil jste nám moc práce s úklidem květů a na
podzim s hrabáním velkého množství listí. Pochvala není jenom od nás, ale doufáme, že to ocení i další občané bydlící
v ulici „za humny u Jednoty“. Pane starosto, přejeme Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.
Milan a Marie Kadlecovi
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Bořetické rybníky a tůně v roce 2007
V lokalitě dvou nově vybudovaných rybníků a dvou tůní v okolí Trkmanky bylo provedeno v průběhu roku
2007 několik základních biologických
pozorování. Pozorování se zaměřila
hlavně na skutečnost, jak se vybudování mokřadů projevilo ve druhovém
složení fauny a flóry, která se v této
lokalitě vyskytovala před zbudováním
mokřadů a po jejich výstavbě.
Na úvod je potřeba zmínit, že
krajina v uvedené lokalitě, která byla
krajinou čistě zemědělského polního
charakteru, se výstavbou přeměnila
na území s množstvím vody – rybníky a mokřady.
Zatímco pod pojmem rybník většinou víme, co si máme představit, s
pojmem mokřad naše představivost
mívá často potíž.
Jako mokřad můžeme označit tu
část zemského povrchu, na které se
vyskytují specifické rostliny (a potažmo i ostatní organismy), které ke
svému životu potřebují přímý vliv
povrchové, minimálně však podzemní vody.
Vztah lidí a mokřadů se během
staletí změnil. Lidé v minulosti často
hlásali: „Mokřad je určen k tomu, aby
byl odvodněn, vysušen a přeorán“. Jak
říkali, tak také konali.
Mistry meliorací byli Američané
– jako příklad uveďme gigantickou
akci vysušování floridských mokřadů
(tzv. Everglades). Poté, co se lidem
podařilo notný díl mokřadů vysušit,
začaly se objevovat problémy, které
donutily obrátit dosavadní názory
technicistní a ke krátkodobému zisku
orientované společnosti o 180 stupňů: „Mokřady nesmíme likvidovat,
je nutno je pěkně zpátky restaurovat
a spíše hledět u každého potůčku založit rybníček“. Vrchol revitalizačních
snah byl opět dosažen v Americe Everglades začaly opět žít, i když za
cenu mnoha desítek milionů dolarů.
Dnes už ve vyspělém světě nikdo
nepochybuje o užitečnosti mokřadů
(u nás to bohužel zatím není pravidlem).
Proč jsou mokřady tak důležité?
Nejjednodušeji řečeno, hostí takostrana 8

vé rostliny a živočichy, kteří by bez
mokřadů vyhynuli. Navíc se v nich
vyskytují mnohé vzácné druhy, vzácné právě dnes, z důvodu dřívějšího
masivního ničení mokřadů.
Mokřady plní v krajině mnoho
rozličných funkcí:
Mokřad má funkci akumulátoru:
hromadí se v něm organický i anorganický materiál. Akumulační funkce znásobuje svůj význam především
v době rozsáhlého odlesnění každé
kulturní krajiny. Vezměme si, jak vypadají řeky, když hodně prší - jsou to
proudy žlutavě kalné vody. Pokud by
byly nivy bohaté na mokřady (přesně
jak bývalo v dávnější minulosti), byly
by záplavové vody podstatně čistější.
Důležitá je také funkce filtrační: při současné výměře orné půdy
jsou značné a velmi nežádoucí splachy hnojiv a obecně agrochemikálií.
Mokřad podél toku (je-li ovšem spolu s oním tokem v přirozeném vývoji) dovede díky výskytu mohutnějších
a rychle rostoucích bylin i dřevin tyto
materiály účinně zachytit a transformovat v neškodnou organickou hmotu, kterou také efektivně akumuluje.
Postupnými rozkladnými pochody
se pak organické částice mohou pomalu uvolňovat do povodí, kde dále
sytí energetické potřeby ostatních
ekosystémů.
Mokřad má také nezbytnou funkci pro péči o vodu, je to jakýsi dobrý
vodohospodář, přirozená „přehrada“.
Vytváří velkou efektivní vsakovací
plochu, kudy může voda dále pronikat do hlubších podzemních zásobníků, čili aquiferů; díky velkému obsahu organo-minerálního sedimentu
má velkou zadržovací schopnost pro
vodu a v době déletrvajícího sucha
tak zajišťuje stabilní odtok na určité
hodnotě.
V neposlední řadě mají mokřady
význam pro vyrovnávání místního
klimatu. Voda má velkou tepelnou kapacitu a díky tomu se v parných dnech
jejím odparem významné množství
tepelné energie spotřebovává (okolí
se tak ochlazuje; mimochodem mokřadní porost v létě transpiruje („vypa-

ří“) 4l vody z metru čtverečního a na
výpar 1l vody je potřeba energie 0,7
kWh!), naopak v zimě může vzduch
oteplovat (jistě znáte páru nad řekami
při silných mrazech).
A teď již k vlastnímu pozorování
bořetické lokality:
Za nejdůležitější faktor nové stavby bylo možné od začátku roku 2007
považovat množství vody v průběhu
roku. Vodní díla jsou totiž z největší
části zásobena spodní vodou.
Po zimě byly hladiny všech čtyř
vodních nádrží na uspokojivé výši,
což způsobil fakt, že hladina podzemní vody v jarních měsících vždy
bývá poměrně vysoká.
Ve dvou velkých rybnících během
léta došlo k určitému poklesu hladiny, ale vzhledem k hloubce rybníků
tato ztráta neměla žádný podstatný
vliv na vodní ekosystém.
U dvou menších nádrží však došlo během roku k velkým výkyvům
ve vodních hladinách.
Koncem jara, s příchodem teplého
počasí a vysokých teplot, došlo k tomu,
že malá tůň v blízkosti železniční trati
ztratila vodu. A to do takové míry, že
dno nádrže zůstalo zcela obnaženo.
Dno se vlivem střídajících dešťů a veder měnilo z charakteru bahnitého až
do charakteru vyschlé bahnité krusty,
která ve vrcholném létě šla zcela přejít
suchou nohou. S příchodem podzimu, v měsíci listopadu, došlo k opětovnému nástupu vody, což vydrželo
do konce kalendářního roku.
Podobná situace nastala v tůni
ukryté v hájku, směrem na Kobylí.
Rozdíl spočíval v tom, že ke ztrátě vody došlo trochu později – až
v průběhu měsíců července a srpna.
A navíc ztráta vody nebyla tak citelná,
dno zůstalo po celou dobu bahnité,
s vodou udržující se v proláklinách.
Je tedy vidět, že hladina vody ve
dvou menších tůních dosti kolísá
a obě tůně si i v budoucnosti asi zachovají podobnou vlastnost.
Ovšem na podobný režim je připraveno si přivyknout mnoho druhů
organismů. Takže je zde možnost, že
by na těchto místech v budoucnosti
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došlo k vytvoření určitého typu periodických tůní. Podobně, jako se to
stalo např. v lužních lesích, kde taky
dochází k velkému kolísání hladin
během roku, a také dokonce k vysychání přes léto.
Z hlediska flóry došlo k jevu, kdy
se ke klasickým polním plodinám
a plevelům přidaly rostliny vlhkomilné, které vyžadují zvýšené množství
vody. Ve vodách a jejich nejbližším
okolí se usadily rostliny pobřežní
nebo rostliny zcela vodní.
Bylo zajímavé pozorovat, jak vlhké holé břehy nově vybudovaného
díla postupně začaly zarůstat pobřežními rostlinami. Jednalo se hlavně o
břeh rybníka podél železniční tratě.
Již v průběhu jara zarostl tento břeh
množstvím rákosů.
Ostatní sušší břehy kolem obou
rybníků byly podrobeny péči členů
místního rybářského spolku, která
spočívala v sečení plevelných rostlin.
Na takto udržovaných místech byla
také na jaře vysazena další stromovitá zeleň.
Vodní hladina byla celkem brzy
osídlena rdesnem obojživelným. Místa
přechodu mezi vodou a břehy obsadily např. čistec bahenní, celík obrovský,
kamyšník přímořský, karbinec evropský, kyprej vrbice, mydlice lékařská,
orobinec širolistý, pryskyřník lítý a již
zmíněný rákos obecný.
Další vlhkomilné rostliny, které
by se zde bez vody jistě nevyskytovaly, byly např. mydlice lékařská, oman
britský, podběl lékařský, přeslička

rolní, sadec konopáč (ukazatel vlhkosti), vrbovka chlupatá a v neposlední řadě vrby – vrba křehká, vrba
bílá, vrba jíva.
Celkem v okolí rybníků bylo pozorováno cca 150 druhů rostlin.
Původní fauna, která byla charakteristická pro pole a remízy, byla obohacena o druhy, které voda přilákala
z okolí – mnohdy i vzdáleného. Pomineme-li mnohé bezobratlé, tak se
hlavně jednalo o vodní ptáky a obojživelníky.
Například jeden z prvních návštěvníků byla čejka chocholatá, která dříve běžně hnízdila na loukách,
ale dnes se zřídka objevuje na bahnech rybníků a na polích.
Posléze přibyli i jiní zástupci ptačí třídy: např. kachna divoká, která
se zde na podzim a koncem mírné
zimy vyskytovala až v třicetihlavých
hejnech. Také labuť velká byla viděna
nad rybníky, spíše se ale zatím jednalo o průzkumné lety. Volavka popelavá byla častým návštěvníkem. Často
bylo možné pozorovat její přelety nad
obcí směrem k polím za vesnicí, kde
často vyhledává potravu. Od čápa ji
za letu dobře pozná i nezkušený pozorovatel podle prohnutého krku.
V hejnu kachen se skrývala i zrzohlávka rudozobá, která je dokonce
podle vyhlášky 395/1992 Sb. vedena
jako silně ohrožený druh. Její sameček
se pozná podle rezavé hlavy s rudým
zobákem. Další, podle vyhlášky silně
ohrožené druhy, které se zde vyskytují, jsou křepelka polní (polní pták, ná-
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padný voláním „pět peněz“) a kvakoš
noční – pták podobný menší volavce,
který nejblíže hnízdí v Lednicko – valtickém areálu, a který k nám přiletěl asi
z těchto míst. Mezi druhy ohrožené, zde
se vyskytující, můžeme řadit vodního
ptáka potápku roháče, který se pozná
podle menších „růžků“ na hlavě a také
nám známou vlaštovku obecnou, která
je také ve vyhlášce zmíněna.
Drobnou zajímavostí může být
i to, že v hejnu kachen bylo možné
občas zahlédnout kachničku mandarinskou, což není zcela běžné. Jedná
se totiž o východoasijský druh a ve
střední Evropě se vyskytují pouze
ojedinělé exempláře, zřejmě ulétlé
z chovů.
Zástupci obojživelníků, kteří byly
pozorováni, jsou např. tyto: ropucha
zelená, ropucha obecná, skokan zelený. Všechny druhy obojživelníků
jsou u nás chráněné.
Závěrem lze říci, že v novém prostředí bořetických rybníků našlo domov mnoho druhů rostlin i živočichů.
Je předpoklad, že jejich počet se bude
během let zvyšovat. A pokud nedojde
k nepředvídatelným událostem, nebo
neuváženým zásahům do samotných
vodních ploch, vodní masy nebo okolí, je velká pravděpodobnost, že se zde
ustálí poměrně rovnovážný a stabilní
ekosystém, jenž bude mít dobré podmínky jak pro rozmanité organismy,
tak i pro člověka – hlavně z hlediska rekreačního, částečně užitkového
a v neposlední řadě estetického.
Radim Šebesta

POZVÁNKA
Členové kulturní komise si Vás srdečně dovolují pozvat na

2. BUCHTOBRANÍ
s ochutnávkou nejrozmanitějších druhů pečiva,
které se uskuteční 18. května v 16 : 00 hodin v přísálí kulturního domu.
Tuto neděli zároveň vystoupí žáci a děti ZŠ a MŠ se svým již tradičním
ZÁVĚREČNÝMVYSTOUPENÍM.
Program začne v 15:00 hodin v kulturním domě.
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Zpráva o obecní knihovně
- V prosinci roku 2007 proběhla v knihovně burza vyřazených knih. Setkala se s velkou odezvou a byla prodána
polovina vyřazených titulů. Vyřazeno bylo 530 knih.
- Každých čtrnáct dní v úterý se v knihovně schází čtenářský kroužek.
- V hodnocení neprofesionálních knihoven za rok 2007
jsme se umístili na předních místech a obdrželi pochvalu.
Zvýšil se nám počet čtenářů, výpůjček knih a časopisů,
a také návštěvníků internetu.
- V lednu 2008 jsme přivezli z Břeclavi výměnný fond
v počtu 200 knih. Z beletrií pro dospělé jsou to například
tyto knihy: Rebečin příběh, Nástrahy osudu, Nuda v Brně,
Egypťanky, Srdce v Atlantidě, Pilátova žena, Všechny mé
domovy, Alchymista, Řeka bohů. Pro děti: Šmoulové, Dívka na koštěti, Malý bílý koníček, Asterix, Správná pětka,
Krteček, Letopisy Narnie, Sandokan a jiné. Také naučné
knihy: Zábavná výuka angličtiny, Zvířata, Hry do kapsy,
Encyklopedie, Bylinky, Ruční práce, Psychologie a mnoho
dalších zajímavých titulů.
- Celý březen probíhaly různé akce pod názvem „Internet – výhoda pro znevýhodněné“. Každé pondělí a úterý od

8.30 do11.00 probíhali kurzy na
počítači pro úplné začátečníky,
seniory a maminky na mateřské dovolené. Protože byl o tyto
kurzy velký zájem, knihovna je
bude pořádat i nadále ve stejné
dny a hodiny. Jste všichni srdečně zváni.
- Proběhly také besedy s dětmi naší školy z 1. až 5. ročníku na téma „Čteme nahlas“. Děti v knihovně četly a plnily úkoly související s knihou. Byly všechny moc šikovné,
zvláště děti z první třídy.
- Obecní knihovna má také internetové stránky, jejichž
odkaz je i na obecních stránkách.
Internetové stránky knihovny jsou www.knihovnaboretice.wz.cz.
- Knihovna má v plánu další akce, o kterých budete
informováni na internetových stránkách, nebo obecním
rozhlasem.
Na všechny návštěvníky se těší knihovnice
Lenka Grůzová

O radostech a strastech misionáře
Možná jste si všimli, a možná ani
ne, že se naše vlast pomalu stává misijním územím. Přitom začátkem
roku vysílali na Českém rozhlase pořad o sv. Janu Nepomuku Neumannovi (1811-1860), rodákovi z Prachatic, který pro nadbytek kněží odešel
jako misionář do Ameriky a stal se
biskupem a průkopníkem školství
v USA. Jako biskup v sobě nezapřel
misionářského ducha. Nejvíce času
a energie věnoval vizitacím farností.
Každou vizitaci proměnil na tří až
čtyřdenní duchovní obnovu. Obdivuhodně mnoho vykonal pro věřící
tím, že za osm let biskupského působení vybudoval 80 kostelů.
A dnes, o 150 let později, se situace změnila tak, že k nám přicházejí
misionáři z Polska. Na internetových
stránkách www.biskupstvi.cz si v seznamu farností můžete přečíst, že
v Blučině je farářem Lukasz Szendzielorz, u minoritů v Brně Leslaw Mazurowski, v Čejkovicích Grzegorz Zych
a v Řečkovicích Jacek Kruczek. Poslední dva jmenovaní jsou nám dobře
známí kamarádi našeho pana faráře
strana 10

P. Andrzeje. U nás jsme si zvykli nazývat ho po našem otcem Ondřejem,
nebo otcem Ondrou.
Pan biskup jej ustanovil pro farnost Kobylí. V Bořeticích a na Vrbici byl jmenován administrátorem
excurrendo, to znamená, že farnost
spravuje na dálku.
Dosud jsme si mysleli, že kněz má
dost času na své ovečky, ale s ubývajícím množstvím kněží jim přibývá
práce. V minulosti sloužil kněz v jedné
farnosti, dnes má tři i více. Bez podstatné pomoci laiků nemůže vyplnit
všechny požadavky a přání věřících,
jak na to byli zvyklí dříve. A navíc, na
rozdíl od českého kněze, musí takový
misionář mít ještě pomocníky na přípravu všeho, co vyžaduje psaný i mluvený projev. Málokdo si asi uvědomí,
kolik to zabere času. Náš pan farář by
taky moc rád přivítal nové pomocníky, kteří by přišli s novými iniciativami a novými nápady k oživení života
farnosti. Hledá se především ochotný
pan kostelník.
Samostatnou kapitolou jsou opravy. Aby se vůbec mohl nastěhovat,

nechal otec Ondřej na kobylské faře
nejdříve opravit byt. Půl roku od nastěhování měl v bytě klid, zato teď už
víc jak 5 měsíců organizuje rozsáhlou
opravu vlhkého přízemí fary, odevzdaně snáší všechen pracovní ruch
a nepořádek a těší se, až bude moct
přestěhovat všechny listiny do nové
kanceláře a archivu. Také děti se těší,
až se otevře jejich staro-nová třída.
U nás v Bořeticích pokračuje
v práci na opravách kostela. Je jisté,
že bez spolupráce s obcemi Bořetice
a Kobylí by se žádná z těchto prací
nemohla podařit, nebo aspoň ne v takovém rozsahu. Ani na Vrbici nelení
a po částečné opravě fary plánuje co
nejdříve začít s opravou presbytáře,
střechy a omítky kostela.
Otec Ondřej si své soukromí chrání, ale pozornému uchu přece neujde,
že by se rád sešel se svými spolubratry, kteří slouží v Bolívii, Anglii, Německu či Rakousku, a že jeho rodiče
prožívají lítost, že jejich synové jsou
tak daleko od domova (starší bratr
Petr žije se svou rodinou ve Vídni).
Obzvláště tatínek se zpočátku nemo-
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hl smířit s tím, že nemá pokračovatele v zavedeném řemesle. Že jeho
láskou je cestování a hory, například
domácí Tatry, kde rád lyžuje, ale asi
nejvíc se mu líbily hory ve Švýcarsku,
které navštívil ještě jako novokněz.
U nás máme sice jen hory Kraví, kde
se zatím nelyžuje, ale kde je krásný
nový hotel a kam také občas rád zajde na jídlo.
Papež Benedikt XVI. nám 13. dubna ve svém listu napsal, že misionáři přináší do jiných zemí vždy něco
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osobitého, originálního, a také něco
ze své země. Protože je náš otec Ondřej zvyklý na to, že v Polsku je mládež
hybnou silou církve, dává zelenou
především mladým a dětem. Tak
vznikla myšlenka setkávání mládeže k uctění naší patronky sv. Anny
s názvem AnnaFest. Letos bude jeho
2. ročník. Kobylští s ním zase realizovali jiný nápad, a sice velmi zdařilý
ples tří farností. Všem plesajícím se
moc líbil, i když otec Ondřej později
prozradil, že to byl první ples, které-
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ho se zúčastnil. Druhý ročník bude
v Bořeticích 17. ledna 2009.
Těšíme se, že v některém z příštích
vydání BL bude otec Ondřej odpovídat na naše dotazy.
Závěrem je možné připomenout,
že v dubnu proběhl týden modliteb
za kněžská a řeholní povolání. Kdo
má upřímnou touhu současnou situaci nedostatku českých kněží změnit,
může si tento jeden týden rozšířit na
celý rok.
www.boretice-farnost.cz

Zemědělské družstvo hodnotilo dosažené výsledky
V pátek 25. dubna hodnotili členové družstva výsledky hospodaření
za uplynulý kalendářní rok. Bylo to
hodnocení, které konstatovalo, že
družstvo dosáhlo za šestnáct let od
rozdělení druhý nejlepší hospodářský
výsledek. Již řadu let se naše družstvo
řadí svými ekonomickými výsledky
mezi přední zemědělská družstva nejenom na našem okrese.
V současné době hospodaříme
na výměře o něco málo vyšší než 500
hektarů a zaměstnáváme 18 stálých
pracovníků. Členů máme celkem 65.
Hlavním výrobním zaměřením je
produkce drůbežích brojlerů v objemu asi 2 tisíce tun za rok. Celkem
je v jednotlivých turnusech odchováváno 140 tisíc kusů, za rok je vyskladněno sedm turnusů. Dnes tuto
výrobu zabezpečuje v nepřetržitém
provozu pět zaměstnanců. Jenom
pro srovnání, před asi dvaceti lety
pracovalo u kuřat 28 zaměstnanců
a zástav činil asi 100 tisíc kusů. Také
v tomto je, mimo jiné, onen v úvodu uváděný úspěch v hospodaření
družstva.
V rostlinné výrobě družstvo
pěstuje obiloviny včetně kukuřice na
zrno, slunečnici a sóju. V uplynulém
kalendářním roce došlo k nárůstu
nákupních cen všech rostlinných
komodit. Ale při tom všem je třeba
zdůraznit, že již před třiceti lety prodávalo družstvo pšenici v ceně od
3 do 4 tisíc korun za tunu, takže není
třeba vidět v růstu cen nic mimořádného.
Je skutečností, že nejvíce profitují

na zvyšování cen potravin především
obchodní řetězce, potom částečně i
zpracovatelský průmysl a zemědělec
je vždy až na konci. Jenom pro dokreslení této skutečnosti jeden fakt.
Před asi dvaceti roky prodávalo družstvo živá brojlerová kuřata na porážku za 21 až 22,- Kč za jeden kilogram
živé váhy. Dnes je prodává za cenu
24,- Kč za jeden kilogram a srovnáme-li nárůst cen krmiv, jednodenních kuřat, energií i pracovních nákladů, tak docházíme ke skutečnosti,
že drůbež je nyní dokonce mírně pod
hranicí rentability.
Členové družstva se na své členské
schůzi také zabývali tím, jak chtějí do
budoucna rozšířit své podnikání. Byl
schválen investiční záměr v oblasti
bioenergetiky, kterým by v příštích
letech měla být výstavba bioplynové
stanice. Dále bylo rozhodnuto o realizaci studie přestavby části správní
budovy na penzion s kapacitou 30
lůžek. Tím přispěje družstvo k naplnění neustále se zvyšující poptávky
po kvalitních službách v oblasti agroturistiky. Realizací svých záměrů
přispěje družstvo částečně i k řešení
zaměstnanosti v obci.
Budoucí úspěchy družstva se jistě
odrazí na spolupráci s obcí a podpoře
společenského života a budou-li o to
stát i ostatní podnikatelé tak na další
vzájemné spolupráci.
Chcete prodat pozemek
Zemědělské družstvo Bořetice i nadále vykupuje pozemky v celém katastru obce. Družstvo hradí úřední
cenu pozemku se všemi příplatky,

dále hradí veškeré poplatky spojené
s vypracováním kupní smlouvy, náklady na znalecký posudek i poplatky
spojené se zápisem do katastru nemovitostí.
Pokud jsme porovnali výši nákupní ceny, placenou družstvem
v posledním období s jinými „zájemci“, kteří také nakupují pozemky, zpravidla je cena zaplacená družstvem vyšší. Další platební podmínky zájemcům
sdělíme nejlépe osobně přímo v kanceláři družstva. (telefonické spojení ústředna: 519430106, 731156974).
UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, chceme vás
všechny prostřednictvím obecního
„ZPRAVODAJE“ upozornit na velmi
závažný problém, kterým bylo konání „člověka“.
O co konkrétně šlo? Jistý zájemce o zakoupení pozemku v katastru
naší obce navštívil domov důchodců
v Břeclavi, kde „dojednal“ prodej pozemků s jedním nejmenovaným důchodcem. Připravil kupní smlouvu
a mělo dojít k podpisu za účasti notáře. To vše se odehrálo bez vědomí
rodiny dotyčného důchodce.
Uvědomte si prosím, že staří lidé
mnohdy ani nevědí, co podepisují
a k čemu všemu by mohlo dojít.
Jsou prostě mezi námi bohužel
i takoví, kteří se ve vlastním zájmu
neštítí ničeho a něco samozřejmého,
jako je prostá lidská slušnost nebo
morálka, je jim cizí.
Jan Kadlec,
předseda ZD Bořetice
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Karneval
Aby v letošní sezóně plesů nepřišly zkrátka ani děti, uspořádal pro ně
obecní úřad s TJ Sokolem Bořetice a
ostatními sponzory veselý karneval.
V neděli 10. února si tak mohly
naše ratolesti užívat nabitý program
plný soutěží, tance a různorodé zábavy, který pro ně spolu s občerstvením
připravily, zorganizovaly a zrealizovaly členky kulturní komise . Zvlášť
ing. Lenka Bukovská se celé odpoled-

ne starala o to, aby se přítomné masky ani chvilku nenudily a zapojovala
je do nejroztodivnějších společenských her.
Všechny děti dostaly u vchodu na
posilněnou balíček s dobrotami, a pak
už se mohly radostně oddat rozjařenému skotačení v sále, kde se to jen
hemžilo nejrozmanitějšími maskami.
Nechyběla také tombola, plná samých
hodnotných a nápaditých cen.

Nejmilejším díkem za vytvoření
kouzelné atmosféry byly pořadatelům, rodičům, babičkám a dědečkům
rozzářené pohledy spokojených dětí.
Alexandra Cimbálková

Putovní výstava fotografií
V pátek, 4. dubna se sešli příznivci Modrých hor na vernisáži výstavy amatérských fotografů z Bořetic a okolních obcí
s tématikou vinařské přírody, sklepů i krojů. Výstavu připravily kulturní nadšenkyně z Velkých Pavlovic Karolína Bártová a Věra Procingerová pro Sdružení obcí Modré hory. Prezentuje se na ní 8 autorů svými postřehy z blízkého okolí.
Vernisáže se zúčastnilo na 80 hostů, mezi nimi byli i někteří autoři, starostové a dokonce i členové obecního zastupitelstva z obce Veselí u Přelouče se starostou Oldřichem Valentou v čele, kteří výstavu hodnotili jako zajímavý počin
k prezentaci obce. V programu vystoupil náš chrámový sbor Deo gratias, žáci ze základní školy v krásných krojích
a několik básní o víně a naší krajině přednesl sám básník Oldřich Damborský. Jediným nedostatkem organizační přípravy bylo, že hosté vernisáže si na závěr připili bílým vínem, když námětu výstavy a jejímu názvu by slušelo spíš víno červené. Z Bořetic putuje výstava po 20. dubnu do vedlejšího Kobylí.
JUDr. Jana Zemánková

Hasičský ples

Dne 16. 2. 2008 se v kulturním
domě uskutečnil hasičský ples. Byla
tak vzkříšena tradice, která v Bořeticích v minulosti existovala, ale byla
bohužel přerušena, protože přestal
fungovat tehdejší hasičský sbor. Uspořádat ples bylo jedním z cílů našeho
SDH už od roku 2002, kdy byl sbor
obnoven. Nicméně pro tento krok se
nám nedostávalo odvahy, a proto byl
tento záměr po několik let odkládán.
V letošním roce, který je pro náš sbor
významný tím, že si připomínáme
110 let od vzniku hasičů v Bořeticích,
jsme se rozhodli ples uspořádat. Přistrana 12

tom jsme trochu zariskovali a místo
tradiční „dechovky“ jsme jako hudební doprovod vybrali břeclavskou
kapelu The Teachers. Ale naše obavy,
že Bořečáci jsou konzervativní a na
ples kde není dechovka nepřijdou,
byly na ěstí mylné. Ples měl velmi
dobrou úroveň, návštěvnost se pohybovala kolem 140 lidí a kapela prodlužovala pro velký zájem obecenstva
původně dohodnutou dobu hraní o
hodinu. Parket byl, především v pozdějších hodinách, neustále zaplněn.
Naše pozvání přijal také pan starosta
Václav Surman
s manželkou.
Mne osobně
velmi potěšilo,
že přišli bývalí
bořetičtí hasiči, kteří věnovali i ceny do
tomboly. Přijeli nás podpořit
také dobrovolní hasiči a hasičky z Kobylí, se kterými

máme tradičně velmi dobré vztahy.
Chci velmi poděkovat obci Bořetice za zapůjčení sálu, všem dárcům
tomboly a také členkám a členům
sboru za práci a dobrou organizaci
plesu. Především chci ale poděkovat
vám všem, kteří jste se plesu zúčastnili a vytvořili skvělou atmosféru.
Doufám, že hasičský ples byl pro
vás zajímavou alternativou k plesům
tradičním a věřím, že se sejdeme
i příští rok.
Ing. Jiří Michna,
náměstek starosty SDH
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AnnaFest je setkání pro všechny mladé duchem. Zváni jsou tedy nejen náctiletí, i když ti především. A je to proto, že
si každý může v programu vybrat to, co vyhovuje právě jemu. Některé loňské přednášky zajímaly spíš dospělé, rovněž
koncert roztančil i starší ročníky. Ti, kteří se zúčastnili, říkají, že se jim dodnes vybavuje nezapomenutelně kouzelná
atmosféra noční adorace.
Tak přijďte! Aspoň na chvilku.
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ZŠ a MŠ Němčičky, která se zapojila do projektu

BRÝLE PRO AFRIKU,
žádá všechny, kteří mají doma nepotřebné, staré
dioptrické brýle,
aby je přinesli na sběrné místo a tímto podpořili
prospěšnou aktivitu Knihovny Kroměřížska.
Sběrné místo dioprických brýlí ve vaší obci je
v prodejně potravin Kadlecová a Šebestová.
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Obecní ples
V sobotu 12. ledna 2008 ožil kulturní dům příjemnou atmosférou
plesu, pořádaného zástupci obce
a obecním úřadem s přispěním podnikatelů.
O milé přivítání hostů se postarali
členové kulturní komise, kteří každou
dámu obdarovali květinou. K dobré

náladě a spokojenosti všech přispíval
nejen široký repertoár dechové kapely Bílovčanka, ale také pestrá tombola, kterou věnovali z větší části podnikatelé z naší obce a okolí. Nejvíce
pozornosti si zřejmě užili živí kapříci
v akváriu, kteří byli jednou z mnoha
zajímavých cen.

Ples se stejně jako všechny ostatní v letošní sezóně nadmíru vydařil,
všem zúčastněným i dárcům tomboly
za to patří velké poděkování. Teď už
nezbývá, než se těšit na sezónu následující…
Alexandra Cimbálková

Uchovejme dědictví předků
Naši moudří předkové vybudovali, převážně v minulém století, pod
strání vinorodé Kraví hory soubor
staveb sklepů a lisoven. Na tom by
nebylo nic zvláštního, protože Bořetice jsou odedávna ve středu vinařské oblasti a k vinohradům sklepy neodmyslitelně patří. Zvláštnost
a unikátnost staveb pod Kraví horou spočívá v tom, že jsou hloubené
ve stráni ve dvou a místy i více řadách nad sebou.
Dokud sklepy sloužily potřebám
bořetických malovinařů bylo vše
v pořádku a kromě pár sousedských
nedorozumění, která se vyřešila
tam, kde vznikla - u vína a při víně,
o naší raritě svět věděl pramálo.
S rozvojem vinařství a vinohradnictví na přelomu devadesátých let
minulého století výroba vína v kravihorských sklepech roste. S rostoucí výrobou je třeba zajistit také
rostoucí odbyt. Začíná se rozvíjet vinařská turistika, řada vinařů a vinohradníků si na těchto komoditách
založila živnost pro sebe a své blízké. Výstavba a budování pod Kraví horou byla vždycky tak trochu
živelná, to je zřejmé na venkovním
vzhledu lisoven i na jejich velikosti.
V poslední době byly některé sklepy přebudovány na vinárny, schopné pojmout desítky ochutnávky
chtivých turistů a potencionálních
budoucích odběratelů a z lisoven
se různými zdařilými i méně zdařilými stavebními úpravami staly
penziony. Řady vinařských turistů
na jedné straně šíří dobré jméno
našeho vinařství a zvláštnost našeho sklepního uskupení, na druhé
straně tito návštěvníci mají lidské

potřeby, které musí při návštěvě
v této lokalitě uspokojovat.
V souvislosti se zřízením vodovodu v obci tehdejší vedení obce
udělalo bohulibý počin a zavedlo
pitnou vodu i do oblasti sklepů.
Tento a všechny již uvedené faktory ovlivňují režim i množství povrchových vod. K potůčku dešťových
vod, které protekly z kopce dolů,
přibyly potoky odpadních vod,
které vlivem lidové tvořivosti při
budování končí v lepším případě
v jímkách na vyvážení. V tom horším v různých trativodech prosakujících někam do nitra Kraví hory,
nebo prostě pomalu tekou stružkami kolem zpevněných komunikací
a tím pádem taktéž pomalu prosakují někam do nitra Kraví hory.
Popsaná tvořivost a rozkvět Kravích hor dospěly do určitého stadia
a hora zvedla varovný prst v podobě
nedávné havárie, jejíž viník je někde mezi intenzívně hospodařícími
majiteli sklepů a jejich předky. Je samozřejmé, že pokud se do ochrany
toho, co naši otcové vybudovali, ne-

vloží instituce, která má zájem udržet a ochránit celý komplex, jednotliví vinaři se jen těžko domluví, kdo
a co by měl pro záchranu unikátního
horního a dolního frejdu udělat, natož kdyby měli navržená ozdravná
opatření hradit z vlastní kapsy.
Buďme k té naší Kraví hoře
ohleduplní a přestaňme ji špikovat
kutáním křížem krážem a zatěžovat „monstrstavbami“, které by se
vyjímaly na úplně jiných místech.
Nedopusťme, aby nám Kraví hora
vrátila všechno, co jsme při jejím
okupování udělali špatně a aby nám
názorně dala najevo to, co všichni
dobře víme - že pánem na Kraví
hoře je příroda, která nedopustí,
aby se její roli snažil potlačit pro své
zviditelnění a zisk jednotlivec nebo
skupina. Snažme se, abychom budoucím generacím zanechali ukázku rozumného hospodaření a budování pod Kraví horou a nesnažme
se přebudovat dědictví našich otců
na novodobý „Kraviland“.
JUDr. Jana Zemánková,
místostarostka
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OBEC BOŘETICE
pořádá pod záštitou europoslance Petra Duchoně mezinárodní fotbalový turnaj

obec Bořetice

OPEN
o pohár Svobodné spolkové republiky KRAVÍ HORA
za účasti mužstev

BOLKOVA JEDENÁCTKA
FC EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR (Lucembursko)
FC ZASTOUPENÍ ČR PŘI EU (Brusel)
FC MINISTERSTVO FINANCÍ
STARÁ GARDA CELTIC BOŘETICE
sobota 17. května od 10.30 hodin
na fotbalovém stadionu Celtic Bořetice
předzápas: Markrabství Lašské – Kraví hora a Modré hory
Čestný výkop provede starosta obce Bořetice VÁCLAV SURMAN
V průběhu turnaje zazpívají:
FROSO TARASIDU, AŤKA BEDNÁŘOVÁ, BOB FRÍDL, RADEK RETTEGY,
JOŽKA ČERNÝ, JIŘÍ HELÁN a další
Spoluúčinkují MAŽORETKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOŘETICE
Moderuje WALDEMAR PLCH
Jako čestní hosté se zúčastní:
JOSEF MASOPUST (držitel Zlatého míče v roce 1962)
KAREL KROUPA (nejlepší československý fotbalista v roce 1978) a další

BOŘETICKÝ KOTEL

(soutěž ve vaření guláše se uskuteční v průběhu turnaje)

OCHUTNÁVKA VÍN Z KRAVÍ HORY
Poděkování mediálním a realizačním partnerům

obec Čeladná

strana 16

DUBEN 2008

ČÍSLO 1

BOŘETICKÉ LISTY

strana 17

BOŘETICKÉ LISTY

ČÍSLO 1

DUBEN 2008

Akce, které nás v nejbližší době čekají
a na které Vás všechny srdečně zveme:
sobota 10. května 2008

Cyklistické putování - Vinařské turistické stezky Modré hory,
začátek je v 9:00 hodin.

sobota 17. května 2008

Bořetice OPEN 2008 - Mezinárodní fotbalový turnaj začátek je
v 10:30 hodin. Za účasti Bolkova jedenáctka, FC Evropský účetní dvůr (Lucembursko), FC Zastoupení ČR při EU (Brusel), FC
Ministerstvo financí, Stará garda Celtic Bořetice, Markrabství
Lašské. V průběhu turnaje zazpívají: Froso Tarasidu, Aťka Bednářová, Bob Frídl, Radek Rettegy, Jožka Černý a další.

neděle 18. května 2008

Buchtobraní – ochutnávka buchet – příjem a výstava buchet od
13:00 hodin, ochutnávka od 16:00 hodin.
Akademie – vystoupení základní a mateřské školy - začátek je
v 15:00 hodin.

sobota 31. května 2008

5. ročník Den vína, začátek ve 14:00 hodin.

sobota 28. června 2008

Cyklistické putování Krajem André, začátek v 9:00 hodin

neděle 29. června 2008

Uliční turnaj ve fotbale o pohár starosty obce, soutěž o nejlepší
guláš

sobota 5. července 2008

Tenisový turnaj O pohár starosty obce

neděle 6. července 2008

Fotbalové utkání o pohár - memoriál Bohumila Fridricha

sobota 19. července 2008

Rocková letní noc - pořádá místní sdružení ODS Bořetice.

sobota 26. července 2008

Annafest

neděle 27. července 2008

Pouť ke sv. Anně
Bližší informace na www.boretice.cz.
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ZŠ a MŠ
-

Děti mateřské školy předvedly krásné předtančení na obecním plese.
Naši nejmladší školáci dostali první vysvědčení. Samé jedničky pomohl předat pan starosta
K zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání přišlo letos 12 dětí.
Žáci 2., 3., 4. a 5. ročníku se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže Cvrček a Klokánek. Nejúspěšnější řešitelkou
z naší školy byla Natálie Popovská s maximálním počtem možných bodů.
- Mateřská škola přivítala ve svých prostorách při zápisu 11 nových dětí.
- Těšíme se na: novou zahradu pro mateřskou školu, výlety, Den dětí a další akce a samozřejmě na prázdniny.
- Zveme Vás na závěrečné vystoupení žáků a dětí naší školy – 18. 5. 2008.
Mgr. Marie Hamalová

Pololetní vysvědčení

Zápis do 1. ročníku
Země obléká jarní kabát
a už se jí nechce spát.
Ptáci zpívají, květiny kvetou,
do sítě pavoučí mušky se pletou.
Ondřej Kocourek

Z prací našich žáků:

Jaro máme všichni rádi.
Sluníčko nás bude hřát.
Budeme se všichni koupat,
budeme se radovat!
Rozkvetou i kytičky,
začnou létat včeličky.
Iva Pazderková

Hurá, je tu jaro!
Když je jaro, bývá teplo,
jarní větříček přináší i deštíček,
vezmeme si deštníček.
Simona Valová
Zase bude jaro,
na jaro sluníčko vždy hřálo.
A bylo ráno,
zas byl den,
sluníčko hřálo,
zas bylo hej.
Kristýna Machačová
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Písničky jara
Ofrankované vlaštovky krájí ocelovou oblohu
dirigent Vítr taktovkou paliček jív rozmáchle
řídí orchestr remízků, Vesna, druhá po Bohu,
nasypává náhle místo ledu do duší cukrkandle.
Na tympány tůní buší křídla divokých hus
a housle tvého těla rozechvívám melodií dotyků,
Březen v potrhané hřívě sněhu dal se v klus
před sametovým bičem paprsků není úniku.
Jdeme vedle sebe, poučeni z nálezů a ztrát
Nápověda srdce trhá partituru zklamání na kousky,
Louka rozprostírá před námi své zelené ubrousky
a borovice nad námi rozvlnila svůj majestát.
Vlnící se Pálava, ta pradávná prapodstata ženy,
nám kyne vlasci kavylu, jež jsou postříbřeny....
Oldřich Damborský

Prorezavělé břehy Trkmanky
Vlasce kavylu se ve stráni vlní
havrani odtáhli jak spráskaní psi,
hebký vánek se prohání vsí
a sametové duše touhou plní.
Prorezavělými břehy Trkmanky
prosvítá smaragd zeleně,
diamantové srdce je jívou pleněné
pampelišky vyrostly z kolébky.
Obézní mračna táhnou oblohou
ty vedle mne, štíhlá jak proutek ,
já s tebou jako zamilovaný floutek
máme celé dvojsečné jaro u nohou.........
Oldřich Damborský
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Komorné

Listy z jara

Vlaštovky jsou černé komorné
s bílou krajkou pod krkem,
lednové dny byly úmorné
a tak vánek vzal březen útokem.

Chloupky osení
v podpaží krajiny
rezavě rezonují
s cáry bílých mračen,
i nehezká
se v krásku promění,
když jsi přeháňkami
lásky zmáčen.
A tak to má být
neboť láska je slepá
a sametová
najde si svůj holobyt,
když srdce slastně tepá,
a vymýšlí slova
cukrová.

A napnul zlatou tětivu slunce
se sametovým šípem toužení,
zlost už visela na poslední strunce
a milenci věděli, že jsou si souzeni.
Oldřich Damborský

Předjaří
Přišlo jaro brzy
v únoru kvetla jíva
meze v měděné rzi,
Pálava ňadro skal
v mlze skrývá.
Přišlo jaro nenadále
zvonky sněženek ,
na stéblech korále
mechových divoženek.
Krajky ledu rozplynulé
zůstalo jen tělo
vlnící se řeky, umanuté.
A zpívat by se chtělo.
Oldřich Damborský

Oldřich Damborský

Tulácký březen
Ještě má košili
ze špinavých cárů sněhu,
ale botky sešívané stébly
zeleného osení.
Ještě má nahé paže větvoví,
ale v prstech touhu
rašících jív.
Ještě má ocelové oči mraků,
ale v koutku úst probleskuje
šibalský úsměv slunce
po dívce Vesně.
Oldřich Damborský
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Komáři a jejich význam
RNDr. Oldřich Šebesta
Význam komárů je i u nás mimořádný a to jak z hlediska hospodářského, tak především zdravotnického. V době kalamit mohou působit škody na zvěři, znemožňují práci ve volné přírodě, negativně mohou ovlivnit turistický ruch apod.
Přímo mohou člověku škodit například:
1. Při přemnožení obtěžují člověka již svými životními projevy. Po proběhlých komářích kalamitách lidé reagují podrážděně nejen na přítomnost skutečnou, ale často i domnělou (zvýšený výskyt více či méně podobných, ale neškodných druhů hmyzu).
2. Sají krev a vyvolávají při tom nepříjemné kožní reakce.
3. Jsou schopni přenášet nemoci
4. Nepřímo mohou zapříčinit zranění lidí tažnou zvěří zneklidňovanou komáry
Komáři jako přenašeči nákaz
I v podmínkách jižní Moravy mohou komáři přenášet některá onemocnění. V dřívějších dobách zde byl pozorován výskyt malárie. Přenašečem zde
bylo několik druhů anofelů (Anopheles
maculipennis s. l.). Jednalo se obvykle
o malárii třídenní (terciána) vyvolanou
prvokem Plasmodium vivax. V našich
podmínkách mělo onemocnění zpravidla mírný průběh a vyskytovalo se
zde většinou sporadicky. Někdy bylo
označováno jako „hodonka“. Malárie měla na našem území endemický
charakter (trvalý, ne zavlečené případy), byl však v minulosti proměnlivý.
Až do druhé poloviny 19. století se
jednalo o onemocnění celkem běžné,
postihující především chudší vrstvy,
s možností občasných menších epidemií. Od konce 19. století však výskyt
malárie výrazně klesl a ve 20. století se
malárie vyskytovala zřídka. K očekávanému vzplanutí epidemie nedošlo ani
po 1. světové válce. Po 2. světové válce
byl však vzestup onemocnění zřetelný.
V roce 1946 bylo hlášeno 84 případů,
nejvíce v Hodoníně, Lanžhotě a Břeclavi, výskyt však byl nepochybně mnohem vyšší, většina případů však nebyla
zachycena. V dalších letech onemocnění postupně ustupovalo a posledních 5
případů bylo hlášeno v roce 1950. Od
té doby zde nebyl hlášen žádný nový
případ malárie.
Z bakteriálních patogenů je zajímavý záchyt původce lymské borreliozy (Borrelia afzelii) z Ae. vexans a Cx.
pipiens. V epidemiologii této nemoci
však nehrají komáři patrně žádnou roli
(na rozdíl od klíštěte Ixodes ricinus).
Rovněž přenos tularemii (Francisella
tularensis) komáry nebyl na jižní Mostrana 22

ravě dosud prokázán.
Komáři jsou však přenašečem některých arbovirů.
Virus Ťahyňa
Virus Ťahyňa je řazen do skupiny
Kalifornia (Bynyaviridae). Hlavními
přenašeči tohoto viru jsou kalamitní
komáři rodu Aedes, zejména Ae. vexans, méně Ae. cinereus. Virus Ťanyňa
vyvolává u člověka onemocnění zvané
„valtická horečka“. Postihuje nejčastěji
děti, ale i neimunní dospělé osoby. Objevuje se především v létě a má charakter chřipkovitého onemocnění, které
obvykle trvá několik dnů. Častý nález
protilátek u obyvatel žijících v blízkosti
soutoku Moravy a Dyje ukazuje na vysoký výskyt tohoto viru v oblasti.
Virus West Nile
Virus West Nile je řazen do skupiny
japonské encefalitidy (Flavoviridae).
Tento virus cirkuluje v přírodě především mezi vodními a koloniálními ptáky a je přenášen komáry hlavně rodu
Culex. Do povědomí lidí se dostal v poslední době lidí především v důsledku
jeho zavlečení do severní Ameriky. Na
jižní Moravě byl opakovaně izolován
z komára Cx pipiens, předtím na západním Slovensku z druhu Oc. cantans.
U člověka může vyvolat vážné horečnaté onemocnění, někdy provázené zánětem mozku (západonilská horečka).
Výskyt tohoto onemocnění však nebyl
v ČR zatím prokázán.
Virus Sindbis
Virus Sindbis vyvolává u člověka
horečnaté onemocnění. Na území ČR
nebyl zatím prokázán, Byl však zjištěn
v lužních lesích v okolí Malacek na Slovensku. Na jižní Moravu by mohl být
zavlečen vodními ptáky. Hlavním přenašečem jsou komáři rodu Culex

Z komárů byly na jižní Moravě izolovány i další druhy virů, nebyla však u
nich prokázána patogenita
Zvláště v posledních měsících se začalo, převážně zásluhou medií, hovořit
o nebezpečí šíření dirofilariozy v ČR
a možnosti jejího přenosu na člověka.
Původcem tohoto onemocnění jsou
cizopasní „červi“ (hlístice) především
druhy Dirofilaria immitis a D. repens.
Řadíme je do zajímavé skupiny, nazývané podle tvaru těla jako filarie (vlasovci). Dospělí vlasovci cizopasí v těle
savců a ptáků. Samičky produkují drobounké larvičky (mikrofilarie), které
se uvolňují do krve. S krví jsou nasáty
krevsajícím hmyzem a přenášeny na
další hostitele. V teplých oblastech se
můžeme setkat s několika druhy, které
cizopasí i u člověka. Známa je například Wuchereria bancrofti, napadající
lymfatické systém. U člověka mohou
způsobit zvětšování částí těla (nejčastěji
končetin) do obrovských rozměrů (elefantiáza). Nepatrné larvičky se objevují
v krvi v noci (Filaria nocturna) a jsou
přenášeny komáry. V našich zeměpisných šířkách se však žádné lidské filarie
nevyskytují. Dirofilaria immitis (vlasovec psí) je cizopasníkem psů, vlků,
lišek koček a dalších šelem. Samičky
jsou dlouhé 20 – 30 cm a široké 0,14 až
0,2 mm (samečci jsou poněkud menší).
Vyvíjejí se v podkožním vazivu odkud
mohou migrovat do jiných orgánů.
Mikrofilarie jsou velké 0,2 – 0,3mm x
0,007 mm. Přenašečem jsou komáři.
U obdobných hostitelů se můžeme setkat i dalším druhem – Dirofilaria repens. Dirofilarie se vyskytují prakticky
po celém světa. Ojediněle mohou být
přeneseny i na člověka, kde se usidlují
nejčastěji v podkožním vazivu a nepů-
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sobí zpravidla žádné potíže. V případě plicní formy mohou způsobit kašel
a bolesti na hrudi. Oční forma je vzácná, nález v jiných orgánech (srdce,
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břišní dutina) zcela ojedinělý. Výskyt
dirofilatriózy u člověka je jen sporadický. Nálezy jsou hlášeny i z Evropy
(Francie, Itálie, Nizozemí ...). I když ne-
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lze možnost přenosu na člověka zcela
vyloučit, představuje toto onemocnění
u nás pro člověka zatím jen zanedbatelné nebezpečí.

Komáři - ochrana
RNDr. Oldřich Šebesta
Boj proti komárům můžeme vést na dvou úrovních. Jednak je to individuální ochrana jedince před samičkami tohoto
obtížného hmyzu, dále to jsou rozsáhlejší akce směřující k omezení výskytu komárů v celé oblasti.
Způsoby omezování výskytu komárů:
•
likvidace líhnišť
•
hubení komářích larev
•
použití insekticidních přípravků
proti létajícím komárům
Individuální ochrana může zahrnovat:
•
přizpůsobení chování a zvyklostí člověka okolnostem
•
mechanická ochrana obydlí
•
osobní ochrana pomocí repelentních přípravků
•
ochrana obytných místností zařízeními na odpuzování hmyzu
Tradičním způsobem boje proti
komárům spočívá v likvidaci jejich líhnišť. Líhniště bývají obvykle vysoušena,
obdobného efektu však můžeme za jistých okolností dosáhnout naopak i trvalým zaplavením lokality (vodní dílo
Nové Mlýny). I když jsou tato opatření obvykle účinná a vedou k trvalému
snížení výskytu komárů, není možné
je použít vždy. Dochází zde k hrubému
zásahu do přírody což může vést k porušení křehké rovnováhy s negativním
dopadem na krajinu.
Objev insekticidních přípravků
(především DDT) odstartoval v celosvětovém měřítku mohutnou ofenzívu
proti komárům. Po počátečních dílčích
úspěších nastaly problémy způsobené
kumulací tohoto přípravku v přírodě
v důsledku jeho pomalého rozpadu.
Nadměrné používání DDD způsobilo
vážné a dlouhodobé poškození životního prostředí. Současné insekticidy
vyráběné na bázi syntetických pyretroidů jsou mnohem šetrnější. V přírodě
se rychle rozkládají a zatěžují životní
prostředí minimálně. Jejich účinnost
je však krátká a trvá zpravidla jen několik dnů. Lze je použít proti dospělým
komárům. V případě letecké aplikace
však nastávají problémy především v
lesním porostu. Přípravek je zachyco-

ván korunami stromů, zatímco imaga
komárů se ukrývají v nejnižším patře,
kde je pro ně vhodnější mikroklima.
Přesto mají insekticidy v boji proti komárům své místo. Své opodstatnění
nacházejí především v ochraně omezených ploch (pracoviště, otevřené sportovní a kulturní areály, kempy, apod.) v
době přemnožení pak formou bariérových postřiků v ochraně obytné zóny.
Použití larvicidních přípravků je v
současné době nejperspektivnější. Současné moderní larvicidní přípravky
jsou biologické prostředky využívající
schopnosti baktérie Basillus thuringiensis produkovat látku schopnou zabíjet hmyz. Bacillus thuringiensis patří
mezi sporulující baktérie, to znamená,
že na konci svého životního cyklu vytváří odolné spory, které přečkávají
nevhodné životní podmínky. Současně s tvorbou spór syntetizují bakterie
i zvláštní bílkovinu schopnou zabíjet
hmyz a tím připravovat zdroj výživy pro
klíčící spóry. Během evoluce se vytvořila celá řada kmenů, z nichž každý zabíjí
jen určitou úzkou skupinu hmyzu. Bílkovina se s potravou dostává do zažívacího traktu hmyzu, kde se rozpouští.
Účinkem trávící proteázy se bílkovina
stává toxická. Pro přípravu preparátů
k hubení larev komárů se používá var.
israelensis, která usmrcuje pouze larvy
komárů, pro jiné živočichy je neškodná. Larvicidní přípravky se připravují
v různých aplikačních formách, jako
jsou vodné roztoky, různé typy granulí
apod. Přípravek však působí pouze na
stádia, která přijímají potravu. Neúčinkuje tedy na vajíčka a kukly; v případě
přítomnosti larev 4. stádia je výsledek
problematický. Použití přípravku musí
být proto přesně načasováno. Vhodná
doba pro aplikaci může trvat v letních
měsících jen několik dnů.

V době kalamitního výskytu komárů, by lidé měli omezit vycházky,
nebo práci v oblastech se zvýšeným
výskytem komárů. Jedná se především
o lužní les, ale i prostory v jeho blízkosti, především navečer, nebo za podmračeného, dusného počasí. Dobrou
ochranou obydlí, i když často opomíjenou, jsou ochranné sítě bránící vletování hmyzu
Velmi důležitým způsobem ochrany
osob je použití repelentních přípravků.
K dispozici je celá řada preparátů, které
se navzájem liší druhem a koncentrací
účinné látky a aplikační formou. Jako
účinná složka se používá již více než
50 let především N,N-dietyltoluamid
(DETA), často v kombinaci s dalšími
látkami, v posledních letech je DETA
nahrazován přípravkem IR 3535 od
firmy Merck (chemicky: 3-N-butylacetoamino-propionát). Účinnost obou
přípravků je srovnatelná. Aplikačních
forem je několik. Roztoky jsou nejlevnější, obtížně se však aplikují na oděv,
snadnou aplikací se vyznačují spreje.
Gely nelze aplikovat na oděv, při aplikaci na pokožku jsou nejvhodnější krémy, ubrousky jsou zvláště vhodné na
cesty. Existují i přípravky k impregnaci
oděvu.
Vyšší koncentrace účinné látky zaručuje vyšší a delší účinnost, u citlivých
lidí a malých dětí však představují vyšší riziko podráždění kůže. U kojenců
je lépe repelenty nepoužívat.
Stále populárnější se stávají v poslední době zařízení na odpuzování
hmyzu. Odpařováním účinné látky se
brání naletování hmyzu do místnosti. Většina má zároveň i insekticidní
účinky a komáry v místnosti ukryté
usmrcuje. Občas se objevují i odpuzovače akustické. Účinek těchto přístrojů však nebyl zatím prokázán.
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www.stavebniny-vajbar.cz

NABÍZÍ
YTONG, KERATHERM,
STAVEBNÍ MATERIÁL POROTHERM,
SUPERTHERM, PORFIX

STŘEŠNÍ KRYTINY BRAMAC, BETA, TONDACH, ROVA
STŘEŠNÍ OKNA VELUX
ORSIL, ROCK WOOL,
STAVEBNÍ IZOLACE ISOVER,
POLYSTYREN

SÁDROKARTONY KNAUF
OBKLADY A DLAŽBY CHKZ, RAKO, H. BŘÍZA
KOMÍNOVÝ SYSTÉM SCHIEDEL
PROFILY A BETONÁŘSKOU OCEL
KANALIZAČNÍ A ODVODŇOVACÍ SYSTÉMY
DŘEVAŘSKÉ VÝROBKY OKNA, DVEŘE, STŘEŠNÍ LATĚ
STAVEBNÍ NÁŘADÍ
PROBARVENÉ OMÍTKY CAPAROL
FASÁDNÍ BARVY A LAZURY CAPAROL
Další sortiment zboží je možno si vybrat v našich prodejnách. Stálým zákazníkům poskytujeme slevy.
Zakoupené zboží Vám dovezeme. Zajistíme výhodný úvěr. Poradenská služba.

Prodejna Bořetice:
tel./fax: 519 430 108
e-mail: boretice@stavebniny-vajbar.cz
Otevírací doba:
Po–Pá 7.00–16.00 hod.
So
7.00–11.00 hod.
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Prodejna Podivín:
tel./fax: 519 344 263
e-mail: podivin@stavebniny-vajbar.cz
Otevírací doba:
Po–Pá 7.00–16.00 hod.
So
7.00–11.00 hod.
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Statistika pohybu obyvatelstva
v obci Bořetice v roce 2007
Přivítali jsme nové občánky naší obce:
Celkem 11 dětí z toho 5 děvčat a 6 chlapců:
Anna Marie Újhelyiová, čp. 352
Dominik Doležal, čp. 421
David Húdek, čp. 488
Jakub Vrbovský, čp. 178
Tereza Kuchyňková, čp. 74
Kristýna Babáčková, čp. 422
Adéla Folerová, čp. 306
Tomáš Matejovič, čp. 310
Richard Ševčík, čp. 24
Šimon Buchta, čp. 210
Sofie Ručkayová, čp. 71

Rozloučili jsme se z těmito občany:
Božena Osičková, čp. 401
Josef Studýnka, čp. 235
Bedřiška Kadlecová, čp. 292
Marie Varadínková, čp. 17
Josef Pekařík, čp. 382
Anežka Švástová, čp. 117
Emil Kupka, čp. 383
Marie Komárková, čp. 420
Josef Grůza, čp. 221
Během roku 2007 se z naší obce odstěhovalo 14 občanů a
přistěhovalo se 25 občanů. Celkem je tedy v naší obci o 11
občanů více oproti roku 2006.

Celkem bylo uzavřeno: 14 sňatků
K 1. 1. 2007 v obci Bořetice celkem 1 319 občanů.
K 1. 1. 2008 v obci Bořetice celkem 1 330 občanů.
Nejstarší občankou obce je paní Karolína Jachimová – 101 let.
Nejstarším občanem obce je pan Antonín Lůbal – 94 let.

Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli
na vydávání Bořetických listů:
Ludmila Hercogová Přerov
Veronika Šustrová Žďár nad Sázavou
Marie Vyhňáková Blučina
Ludmila Procházková Praha
Metoděj Pazderka Hodonín
Jindřiška Kadlecová Bořetice
Manželé Horňákovi Bořetice
Blahoslav Hajmon Břeclav

za
za
za
za
za
za
za
za 1

500,--Kč
200,--Kč
300,--Kč
200,--Kč
500,--Kč
200,--Kč
200,--Kč
000,--Kč
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Společenská kronika
Narozeni:
leden 2008
Milada Náležinská
únor 2008
Nicolas Otáhal
Jakub Steiner
Michal Huslík
Natálie Janglová
březen 2008
Lukáš Buchta

Z našeho středu navždy odešli:
únor 2008
Marian Mazůrek
březen 2008
František Šťavík

Jubilanti:
Jubilanti 75 let:
leden 2008
Josef Šafařík
únor 2008
Bohumila Bystřická
březen 2008
Marie Šťavíková

Jubilanti 85 let:
leden 2008
Marie Padalíková
březen 2008
Cyril Lebeda
Všem jubilantům
blahopřejeme.

Jubilanti 80 let:
leden 2008
Marie Podéšťová
březen 2008
Alenka Újezdská
Václav Vyhňák
Břetislav Jakubec

Pište nám!
Příspěvky do Bořetických listů posílejte na adresu: zpravodaj@boretice.cz .
Uzávěrka příštího čísla je 10. července 2008.
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Fotogalerie

Vítání občánků

Farní ples

Obecní ples

Hasičský ples

Koncert - Podblanický smíšený sbor
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Fotogalerie

Degustace vín

Výstava vín

Co zanechala vichřice Ema
Bořetické listy č.1/2008
Vychází nepravidelně. Vydává Obec Bořetice, IČO: 283037. Registrováno MK ČR E 11 764.
Redakční rada: Václav Surman, JUDr. Jana Zemánková, Mgr. Marie Hamalová, Zdeňka Marešová,
Jana Procházková, Anna Cimbálková, Lucie Procházková.
Příspěvky a náměty posílejte na email: zpravodaj@boretice.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.Výtisk zdarma.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
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