Srpen 2013

ČÍSLO 2

Bořetické

BOŘETICKÉ LISTY

listy

Srpen 2013
Číslo 2

1. stárek Michal Kadlec
2. stárek Tomáš Mikulica
3. stárek Michal Punčochář

1. stárka Jolana Škrancová
2. stárka Michaela Glozová
3. stárka Adéla Škrancová

Foto: M. Krásný

strana 1

BOŘETICKÉ LISTY

ČÍSLO 2

Fotogalerie

Křest knihy „Bořetice v proměnách času“, kmotrou Evou Pilarovou
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Úvodník

Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
vítejte na stránkách Bořetických listů.
Máme za sebou první polovinu letošního roku, která byla pro nás velmi
náročná. Počasí bylo nevyzpytatelné,
do konce června deštivo a takřka bez
sluníčka, ale druhá polovina měsíce
července nám zase přinesla nebývale vysoké teploty, které se přes den
šplhaly k neuvěřitelným 40 stupňům
a v noci neklesaly pod 20 stupňů.
V tomto období obrovských veder
se konaly v obci tři největší kulturní
akce. První sjezd rodáků obce Bořetice, pouť ke sv. Anně a tradiční tři dny
trvající hody. Připravit sjezd rodáků
obce Bořetice a vydání knihy „Bořetice v proměnách času“ zabralo spoustu času hlavně po práci a o sobotách
a nedělích.
Minulost je jistá, protože se na ni
nedá nic změnit. Ale na budoucnosti
je nejkrásnější právě to, že si ji můžeme tvořit sami. Je důležité ohlédnout
se zpět do minulosti, kterou můžeme
zhodnotit a poučit se z ní. A stejně
tak je důležité dívat se dopředu a mít
jasně vytýčené cíle, kterých chceme
dosáhnout. Je bezpochyby, že obec
prošla svým vývojem. Vývoj obce
jsme se pro vás pokusili z dostupných
historických pramenů zachytit a zdokumentovat spolu s autory výstavy
a knihy „Bořetice v proměnách času“
v jeden ucelený celek.
Naše kořeny jsou velmi důležité,

z historie můžeme čerpat mnoho
cenných informací i pro dnešní moderní uspěchanou dobu.
Bořetice jsou obec, která má svou historii, bohaté lidové tradice a pracovité
lidi. Chceme, aby tento trend pokračoval a chceme i v dnešní době pro
naši obec a naše občany to nejlepší.
Myslím, že nejen občané obce, ale
hlavně rodáci, kteří do obce přijíždějí
nepravidelně, vidí změny, které obec
mění tak, aby se nám všem tady žilo
co nejlépe.
Děkuji tímto radním a zastupitelům
za to, že pomohli uskutečnit myšlenku 1. sjezdu rodáků obce a vydání
knihy „Bořetice v proměnách času“.
Dále děkuji pracovníkům obce, kulturní komisi, přípravnému výboru,
občanským sdružením, hasičům,
kravihorcům, myslivcům, rybářům,
leteckému klubu Kraví hora, mužáckému sboru Svodničan, ženskému
sboru Bořečanky, učitelskému sboru
základní a mateřské školy, TJ Sokol
a chrámovému sboru Deo Gratias.
Zvláštní poděkování patří všem autorům knihy „Bořetice v proměnách
času“ v čele s šéfredaktorem knihy
PhDr. Emilem Kordiovským, Marii
Režné, která připravila v budově staré
školy výstavku ručních prací, výšivek
našich občanek a občanů. Mgr. Daně
Růžičkové a Ing. Petru Zemánkovi za
přípravu výstavy fotografií. Zpěvačce
Evě Pilarové, která přijala naše pozvání, stala se kmotrou knihy a zazpívala naživo několik svých krásných
písní, dlužno podotknout, že zcela
nezištně.
Musím poděkovat i všem sponzorům, kteří nám na vydání této knihy
finančně přispěli.
Občanů a rodáků se sešlo víc než
500 a podle dopisů a ohlasů byl celý
program i knižní počin jedinečný
a neopakovatelný. Po této první kladné zkušenosti bychom chtěli, aby
se sjezd rodáků konal každých pět
let. Takže již teď vítejte na 2. sjezdu
v roce 2018.
Přestože fotografií a historických dokumentů o obci, ale i o životě občanů

obce máme hodně, je to pořád málo.
Vyzývám občany, kteří mají jakékoliv
starší, ale i novější fotografie, aby nám
je zapůjčili. My si fotografie oskenujeme, elektronicky uložíme a zase je
vrátíme zpět majiteli. Např. chceme
fotografiemi zdokumentovat všechny
stárky a hody konané v obci od roku
1920 až do roku 1990.
Výstava fotografií a historických dokumentů bude v kulturním domě
otevřena od 12. 8. 2013 do 12. 9.
2013, vždy pondělí až pátek od 7 do
15 hodin. Na zvláštní přání i v jinou
dobu.
V obci se nezastavily ani investiční
akce, vybudovali jme novou vozovku k novým rodinným domků,
v ulici Pod bytovkami. Na ulici
Hlavní jsme na příjezdu do obce
osadili ostrůvky a pásy kolem vozovky zelení. Dále jsme vysadili
nové stromořadí kolem asfaltové
cesty od stavebnin, až po již vysazenou alej v trati Pod kopcama. Děkuji
občanům, kterým není tato výsadba
lhostejná a pomáhají nám ji v tyto
extrémně horké a suché dny zalévat.
Zvláště děkuji hasičům, kteří několikrát vyjeli s hasičským autem (cisternou) a výsadbu zeleně a stromků
zalili. Vzrostlých náletů jsme se zbavili, zatím cca poloviny v trati zvané
Rasovna. Dále jsme získali dotaci na
výsadbu zeleně, stromků kolem parkoviště pod Vinckovým náměstím
v Kravích horách. Dotaci 2 500 000 Kč
s 10% spoluúčastí jsme získali na
zametací vůz. Od příštího roku budeme s tímto vozem nejen zametat
a udržovat obec v čistotě, ale i veškerou zeleň zalévat. Poprvé jsme museli i získanou dotaci na zateplení
a výměnu kotlů a otopného systému v KD ve výši 2 000 000 Kč vrátit.
Naše spoluúčast po výsledku výběrového řízení byla pořád vysoká.
Zkusíme podat žádost o dotaci na
tuto akci v další výzvě.
Přeji dětem krásnou druhou polovinu prázdnin a Vám všem hodně sil
do druhé poloviny roku.
Václav Surman, starosta
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Zprávy z jednání orgánů obce
Z usnesení
XVIII. mimořádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. dubna 2013
Zastupitelstvo bere na vědomí:
ad 5) zprávu z jednání kontrolního výboru – platby za
vodu ve sklepech, rozdíl mezi částkou za vodu uhrazenou obcí a vybranou od vlastníků sklepů se snížil po
zaplombování vodoměrů ve sklepech,
ad 10) Návštěvní řád areálu na rybnících.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
ad 8a) projednání podání žádosti na Jihomoravský kraj,
o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem u KD
Bořetice,
ad 8b) projednání podání žádosti na Jihomoravský kraj,
o bezúplatný převod pozemků „Cyklostezky Bořetice,
II. etapa“.
ad 18a) projednání inventarizace za rok 2012 a projednání
„Zprávy o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2012“
včetně „Doplnění Inventarizace majetku a Zprávy
o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek
a závazků podle stavu ke dni 31. 12. 2012“.
ad 18b) projednání Rozhodnutí č. 11102813-SFŽP od
OPŽP o poskytnutí dotace na akci „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice
včetně výměny zdroje vytápění“ a schválení podmínek
pro vrácení dotace,
ad 7a) prodej pozemku p.č. st. 1084, k.ú. Bořetice, o výměře 9 m2 Svobodné spolkové republice Kraví hora
Bořetice za cenu 80 Kč za l m2 s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, včetně
daně z převodu nemovitostí, vznikne-li Obci Bořetice
daňová povinnost,
ad 7b) prodej pozemků p.č. st. 1049, o výměře 15 m2, a p.č.
st. 1050, o výměře 16 m2, oba v k.ú. Bořetice, manželům Miladě a Františkovi Dufkovým, bytem Bořetice
č.p. 159, za cenu 80 Kč za 1 m2 s tím, že kupující hradí
veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí včetně daně z převodu nemovitostí, vznikne-li Obci Bořetice daňová povinnost,
ad 8) bezúplatný převod pozemků p.č. 133/161, o výměře
15 m2, v hodnotě 300 Kč; p.č. 133/162, o výměře 3 m2,
v hodnotě 150 Kč; p.č. 133/163, o výměře 7 m2, v hodnotě 140 Kč; p.č. 1760/3, o výměře 502 m2, v hodnotě
10 040 Kč; p.č. 2584/59, o výměře 128 m2, v hodnotě
6 420,48 Kč; p.č. 2584/79, o výměře 80 m2, v hodnotě
4 000 Kč; vše k.ú. Bořetice, od Obce Bořetice Jihomoravskému kraji, poplatek za návrh na vklad hradí obdarovaný Jihomoravský kraj. Dále Zastupitelstvo obce
Bořetice schvaluje znění „Darovací smlouvy“ na výše
uvedené pozemky tak, jak byla předložena a podpis
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této „Darovací smlouvy“,
ad 8a) podání žádosti na Jihomoravský kraj o bezúplatný převod pozemků pod chodníkem u KD Bořetice dle geometrického plánu č. 905-81/2012, jedná se
o pozemky p.č. 2495/19, o výměře 38 m2, p.č. 2498/11,
o výměře 107 m2, p.č. 2498/12, o výměře 28 m2, všechny v k. ú. Bořetice u Hustopečí,
ad 8b) podání žádosti na Jihomoravský kraj o bezúplatný převod pozemků pod cyklostezkou „Cyklostezky
Bořetice, II. etapa“ dle geometrického plánu č. 9011272/2012, jedná se pozemky p.č. 2498/14, o výměře
379 m2; 2498/15, o výměře 5 m2; 2498/16, o výměře
15 m2, všechny v k.ú. Bořetice u Hustopečí
ad 9) zahájení prací na výkupu pozemku p.č. st. 20/2,
o výměře 6 m2, k.ú. Bořetice, za cenu 80 Kč za l m2
(pozemek pod budovou knihovny) od manželů Anny
a Josefa Parolkových, bytem Bořetice č.p. 96, s tím, že
pověřuje Radu obce Bořetice jednáním o výmazu exekuce z uvedeného pozemku. Po odstranění této, případně jiných závad, z pozemku bude předložen výkup
ke schválení zastupitelstvu obce,
ad 11) revokaci usnesení k bodu 3 z mimořádného XVII.
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 12. 3. 2013, týkajícího se schválení znění
kupní smlouvy s firmou EVT Stavby, s.r.o., se sídlem
V Zahrádkách 3, Svitavy, na prodej pozemků „Panské“
pro výstavbu staveb pro bydlení nebo veřejně prospěšných staveb tak, že revokace se schvaluje a kupní
smlouva se schvaluje v původním navrhovaném znění
bez doplňků schválených revokovaným usnesením,
ad 12) hospodářský výsledek Základní školy a Mateřské
školy Bořetice, okres Břeclav, příspěvkové organizace,
za rok 2012, a to kladný hospodářský výsledek ve výši
95 551,88 Kč, a dále Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje tímto kladným výsledkem ve výši 95 551,81 Kč
uhradit ztrátu z roku 2011 ve stejné výši,
ad 13) roční členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ČR ve výši l 500 Kč,
ad 15) dotaci TJ Sokol Bořetice ve výši 77 000 Kč na sportovní vybavení hráčů a vybavení areálu a zajištění základních sportovních potřeb především pro mladé
hráče, dle předloženého seznamu dokladů z roku 2012.
Přidělenou dotací bude umořena půjčka ve stejné výši
splatná k 30. 11. 2013,
ad 15b) prominutí penále na žádost TJ Sokol ve výši
4 658,50 Kč k dnešnímu dni z půjčky splatné ke dni
30. 11. 2012 s tím, že k nevrácení půjčky v termínu došlo dlouhodobou nemocí předsedy TJ Sokol Bořetice,
ad 15c) neschvaluje se příspěvek ve výši 25 000 Kč, protože
poskytnutí je součástí smlouvy uzavřené mezi TJ Sokol
Bořetice a Obcí Bořetice,
ad l6) úhradu faktur v celkové výši 84 820 Kč firmě Transbeton s.r.o. Slovenské nám. 1177/9, Brno – havárie
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sklepa v areálu sklepů „Pod Kraví horou“ a přeúčtování
této částky majiteli sklepa panu Milanu Bízovi, bytem
Bořetice č.p. 273,
ad 17a) rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 1/2013 se zvýšením na straně příjmů a výdajů ve výši 775 800 Kč –
viz příloha, s tím, že částka 675 400 Kč, kterou obec získá realizací kupní smlouvy s firmou EVT Stavby, s.r.o.,
Svitavy, za prodej pozemků „Panské“, bude v letošním
roce použita na výstavbu silnice kolem novostaveb
Pod bytovkami, a s tím, že obec požádá o úvěr ve výši
600 000 Kč se splatností do 30. 11. 2014 na dofinancování této komunikace, úvěr bude zapojen do rozpočtu
obce ihned po schválení uzavření této úvěrové smlouvy
Zastupitelstvem obce Bořetice. Další změny ve výdajové části oproti navrhovanému opatření: paragraf „6409
– Rezerva“ se ponížil o částku 106 000 Kč, která se přesunula na paragraf 3639 pol. 6121 org. 43 v částce 6 000
Kč (měření tlaku v plynovodu „Pod bytovkami“), na
paragraf 2321 pol. 5363 se přesunula částka 100 000 Kč
(pokuta ČIŽP – vypouštění odpadních vod); zvýšení
paragrafu 3636 pol. 5329 org. 813 o částku 147 700 Kč
(příspěvek DSO Modré Hory), snížení paragrafu
2143 pol. 5222 o částku 147 700 Kč (příspěvek DSO
Modré Hory), zvýšení paragrafu 3419 pol. 5222 o částku 77 000 (dotace TJ Sokol Bořetice), snížení paragrafu 3419 pol. 5629 o částku 77 000 Kč (půjčka TJ Sokol
Bořetice).
Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje pořízení úvěru
ve výši 600 000 Kč a pověřuje starostu obce k zahájení jednání ve věci pořízení úvěru. Úvěr bude čerpán
v červenci 2013. Úvěr bude splácen v období leden
2014 až listopad 2014.
ad 17b) rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 8/2012,
schválené Radou obce Bořetice č. 54, dne 26.11.2012,
zvýšení na straně příjmů a výdajů v celkové částce
1 215 000 Kč,
ad 18a) Zprávu o výsledku řádné inventarizace majetku,
pohledávek a závazků podle stavu k 31. 12. 2012 včetně
„Doplnění Inventarizace majetku a Zprávy o výsledku
řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků
podle stavu ke dni 31. 12. 2012 ze dne 15. 4. 2013“,
ad 18b) schvaluje tento postup: Ministerstvo životního
prostředí rozhodlo Rozhodnutím č.11102813-SFŽP
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu
v rámci Operační programu Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR poskytnout Obci Bořetice dotaci na
akci „Snížení energetické náročnosti objektu obecního
úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění“ ve výši 1 864 106 Kč, spoluúčast obce 207 124 Kč,
nezpůsobilé výdaje 768 870 Kč, celkové výdaje na projekt 2 840 100 Kč. V případě, že vítězná firma ve výběrovém řízení na dodavatele přesáhne celkové výdaje
včetně DPH na projekt o více než 15 %, pověřuje Zastupitelstvo obce Bořetice starostu obce pana Václava
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Surmana přidělenou dotaci vrátit OPŽP (finanční podíl zadavatele překročil jeho možnosti ).

Z Usnesení
XIX. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 25. 6. 2013
Zastupitelstvo bere na vědomí:
ad 15a) nabídky dofinancování projektu „Bořetice – komunikace Pod bytovkami“ – Česká spořitelna, a.s.,
a Komerční banka, a.s.,
ad 20a) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2013
Obce Bořetice, schválené Radou obce Bořetice dne
14. 5. 2013, viz písemná příloha.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
ad 7a) prodej pozemku p.č. st. 989, k.ú. Bořetice, o výměře
27 m2, Emilii a Františkovi Sýkorovým, Bořetice č.p.
324, za cenu 80 Kč za l m2 s tím, že veškeré náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující, včetně
daně z převodu nemovitostí, vznikne-li Obci Bořetice
daňová povinnost,
ad 8) výkup pozemků p.č. 2666/1, o výměře 1 000 m2; p.č.
2666/2, o výměře 2 248 m2; p.č. 2667, o výměře 688
m2; p.č. 2668 o výměře 2 525 m2, vše původ PK, v k.ú.
Němčičky u Hustopečí od paní Jaroslavy Slámové, Bořetice č.p. 180, pro vybudování svodného příkopu pro
odvodnění Kravích hor, za cenu 10 Kč za 1 m2 s tím, že
veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí kromě daně z převodu nemovitostí hradí kupující Obec
Bořetice,
ad 9) směnu pozemků p.č. st. 714/2, o výměře 74 m2, ve
vlastnictví Obce Bořetice za pozemky ZD Bořetice p.č.
4325, 4327, 4392/l, 4393/l, 4297, 428l, vše k. ú. Bořetice u Hustopečí, znění směnné smlouvy mezi Obcí
Bořetice a ZD Bořetice – pozemek p.č. st. 714/2 ve
vlastnictví Obce Bořetice za pozemky ZD Bořetice p.č.
4325, 4327, 4392/l, 4393/l, 4297, 428l, vše k.ú. Bořetice
u Hustopečí – viz přiložený návrh smlouvy a podpis
této smlouvy,
ad 10) podání žádosti na Státní pozemkový fond o bezúplatný převod pozemků p.č. st. 408 (pod ovčárnou),
o výměře 128 m2, p.č. st. 479 (pod stájemi), o výměře
550 m2, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí,
ad 11) plán společných zařízení v pozemkových úpravách
v k.ú. Velké Pavlovice,
ad 12) výsledek výběrového řízení „Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice, včetně výměny zdroje vytápění“. Protože výsledek
výběrového řízení nesplnil podmínku danou XVIII.
veřejným zasedáním Zastupitelstva obce ze dne
16. 4. 2013, výběrové řízení se ruší a dotace bude vrácena poskytovateli,
ad 12a) znění Dodatku smlouvy č. 1334/I/1 ke Smlouvě
o dílo č. 1334/I ze dne 27. 3. 2013, s firmou DABONA
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s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou,
na projekt „Inovace pro zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ
obce Bořetice“ a schvaluje podpis tohoto dodatku,
ad 13a) Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje závěrečný
účet Obce Bořetice za rok 2012 vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením s výhradou a přijímá tato
nápravná opatření ke zjištěným nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce:
- rozpočtové opatření č. 8/2012, schválené Radou
obce Bořetice, dne 26. 11. 2012, schválilo na svém zasedání Zastupitelstvo obce Bořetice dne 16. 4. 2013:
- na zveřejňovaných záměrech týkajících se nemovitého majetku bude vždy vyznačen správně údaj
podle zvláštního zákona (zákon o katastru nemovitostí), termín: trvale,
- rozhodování o uzavírání nových nájemních smluv
bude prováděno Radou obce Bořetice, termín: trvale,
- doplnění inventarizace majetku a správy o výsledku řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků podle stavu ke 31. 12. 2012 o inventuru účtu
číslo 281 – krátkodobé úvěry,
- byl podepsán dodatek ke smlouvě o dílo ze dne
30. 7. 2012 na dodání dřevěné sochy, kde byla prodloužena lhůta konečného vyúčtování díla, a to do
30. 6. 2013. Dále bylo do tohoto data provedeno
doúčtování účtu 389 d.č. 900033 ze dne 1. 6. 2013,
- byl proveden přepočet opravných položek účtu 194
k odběratelům a jejich oprava byla provedena dokladem č. 900034 ze dne 1. 6. 2013,
- 20. února 2013 byl zveřejněn dodatek č. 1 na akci
„Cyklostezka Bořetice – II. etapa“ s firmou MARKUSBERG, spol. s r. o., Frýdek-Místek, na profilu
zadavatele, jak ukládá § 147a odst. 1 písm. a) a odst.
2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
- inventurní soupisy k datu 31. 12. 2012 byly doplněny o předepsané náležitosti, např. seznam příloh,
- pracovníci obce budou věnovat zvýšenou pozornost uvádění správných aktuálních dat na uzavřených smlouvách, termín: trvale.
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ad 13b) účetní závěrku Obce Bořetice a PO za rok 2012,
ad 15a) výsledek výběrového řízení na poskytnutí úvěru
na akci „Bořetice – komunikace Pod bytovkami“ – vítězem se stala Česká spořitelna, a.s.,
ad 15b) Zastupitelstvo obce Bořetice schvaluje uzavření
Smlouvy o úvěru č. 10821/13/LCD, na základě které se
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, zaváže poskytnout
obci úvěr na financování projektu „Bořetice – komunikace Pod bytovkami“,
ad 16) žádost J-SDH Bořetice o zakoupení osobního automobilu Opel Zafira od paní Bc. Aleny Újezdské,
Bořetice č.p. 28 na splátky, celková cena 50 000 Kč.
V roce 2013 bude uhrazeno 20 000 Kč a v roce 2014
bude uhrazeno 30 000 Kč,
ad 16a) příspěvek TJ Sokol Bořetice, oddíl kopané na práci
s mládeží ve výši 20 000 Kč včetně přiložené smlouvy
a podpisu smlouvy,
ad l6b) půjčku SDH Bořetice na práci s mládeží ve výši
10 000 Kč s vrácením do 30. 11. 2013. Smlouva bude
zpracována dle předchozích smluv o podobných půjčkách obce,
ad 17a) zakoupení bojleru do školní jídelny v ceně cca
10 000 Kč,
ad 17b) zakoupení termohlavic do základní školy v ceně
cca 7 000 Kč,
ad 17c) zakoupení škrabky brambor do školní jídelny
v ceně 22 400 Kč,
ad 18) příspěvek Římskokatolické farnosti Bořetice na
opravu kostela sv. Anny v Bořeticích v částce 300 000
včetně písemného návrhu smlouvy a podpisu smlouvy
– viz písemná příloha,
ad 19) zakoupení komunálního stroje Crossjet v ceně
222 000 Kč na leasing, znění leasingové smlouvy
a podpis leasingové smlouvy 1221807811 s firmou
UniCredit. Akontace je 66 600 Kč a splátka 4 317 Kč
měsíčně. Do konce roku 2013 bude uhrazeno celkem
92 502 Kč,
ad 20b) rozpočtové opatření Obec Bořetice č. 3/2013, zvýšení na straně příjmů i výdajů v celkové částce 825 200 Kč.
zpracovala JUDr. Jana Zemánková

Zpráva o činnosti obecní knihovny
Měsíc duben v knihovně žil velkým očekáváním 1. noci knihoven
s Andersenem. Jednalo se o celostátní
akci, která probíhá již 15 let, a to vždy
začátkem dubna. Letos tento datum
vyšel na pátek 5. dubna a sobotu
6. dubna.
Začátek akce byl tedy v pátek v 19
hodin . Děti byly vybrány na základě
zásluh. To znamená častá návštěvnost
knihovny a největší počet přečtených
strana 8

knih. Zúčastnilo se osm dětí, které si
s sebou přinesly spacáky a karimatky.
V 19 hodin to vypuklo. Děti řešily
různé zábavné kvízy, rébusy spojené
s osobou norského pohádkáře Hanse
Christiana Andersena.
Ve 20 hodin náhle někdo zaklepal
na dveře a on to byl slavný pohádkář H. Ch. Andersen, který přijel až
z Norska podívat se do naší knihovny. V přítmí jen za světla svíčky roz-

právěl s dětmi o svém životě a jeho
pohádkách. Děti měly připraveny
mnoho všetečných otázek, na které
spisovatel odpovídal.
Nakonec nám přečetl svou oblíbenou pohádku Divoké labutě. Ještě
se s námi nezapomněl vyfotit a podepsat se.
Po odchodu pana spisovatele jsme
si četli i nadále jeho krásné, i když někdy smutné pohádky.

Srpen 2013
Povečeřeli jsme a šli spát. Po probuzení následovala snídaně z vlastních zdrojů a poté jsme si zahráli
hry. Rodiče si děti vyzvedli. Dětem se
akce líbila a těší se zase na příští rok.
O této akci a jiných věcech týkající se knihovny si můžete přečíst na
webových stránkách www.knihovnaboretice.webk.cz. Nově jsou na stránce přidány ankety, on-line katalog,
kde si můžete najít knihy, které máme
v knihovně. Jednou měsíčně probíhá
aktualizace těchto stránek.
O historii knihovny si můžete přečíst v nové knize o Bořeticích
s názvem ,,Bořeticev proměnách
času“.
Přes prázdniny zůstává stejná vý-

ČÍSLO 2
půjční doba, jen někdy bude zavřeno
z důvodů jednodenní dovolené.
Přijďte si vybrat nějakou pěknou
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knihu či časopis. Na vaši návštěvu se
těší a pěkné léto přeje
knihovnice Lenka Grůzová

A máme to za sebou!
Ptáte se co, no přece největší
letošní kulturní akci – historicky
První sjezd bořetických rodáků. Na
rozsahem obrovskou akci jsme se
začali připravovat více než před rokem. Bylo potřeba vyřešit a zajistit
program, servis akce, informování
rodáků v České republice i daleko
v zahraničí.
Nejdřív však bylo nutné sestavit
redakční radu, která měla za úkol
do sjezdu připravit publikaci o Bořeticích, kde by byly uvedeny jak
historicky a geograficky zajímavé
věci, tak alespoň v kostce současný
život u nás na dědině. Zadání bylo,
aby knížka byla zajímavá pro všechny, kdo mají k Bořeticím nějaký
vztah, aby nebyla rozsahem velká,
aby byla čtivá i pro řadové občany
a rodáky.
Oslovili jsme proto jak profesionály, tak i ty naše občany a rodáky, kteří se o historii a současný
život v Bořeticích zajímají. Nebyla
to práce jednoduchá, jak se zmínil vedoucí redaktor PhDr. Emil
Kordiovský, který už má takových
knížek na kontě hodně, protože ne
každý, kdo umí o naší obci poutavě
vyprávět, umí své vyprávění dát do
publikovatelné podoby. Problémy
byly také se získáním fotografií, a to
jak do knihy, tak také na připravo-

vanou výstavu a také s jejich úpravou a skenováním, aby byly pro náš
účel použitelné. Mravenčí práce se
doufám vyplatila, knížka sice nakonec má asi dvojnásobný rozsah, než
jsme předpokládali, spoustu fotografického materiálu jsme získali,
a jak vyplývá z reakcí návštěvníků,
spousta fotek i různých pamětnických historek je ještě mezi občany
a příznivci naší obce. Budeme samozřejmě jak fotodokumentaci, tak
i literární počiny pamětníků dále
shromažďovat a možná za pár let,
na příštím srazu rodáků zveřejníme
další fotografie, případně vydáme
publikaci, ve které budou další zajímavosti, které se do první knihy
o Bořeticích nevešly.
To vše bude ale záležet na tom,
zda se na obci sejde ta správná parta nadšenců, která bude myšlenku
sjezdů rodáků a případné další pokračování vydávání publikací o Bořeticích podporovat.
Troufám si tvrdit, že hlavního
programu sjezdu i doprovodných
programů školy, farníků i zájmových sdružení v naší obci se zúčastnilo víc než 500 příznivců Bořetic,
jen kolovým vláčkem, který jsme
pro návštěvníky obce zajistili, se
v sobotu svezlo víc než 250 dospělých a dětí. Skoro každý návštěvník

si se zájmem prohlédl, jak dnes vypadá škola, do které kdysi chodil,
také výstavku ručních prací, krojových součástí i oblékání a vysvlékání kroje, které měla na starosti paní
Maruška Režná, si návštěvníci prohlédli jistě se zájmem, a důstojnou
tečkou sjezdu byla nedělní tradiční
pouť ke svaté Anně v parku u kostela, hojně navštívená jako každý rok.
V zázemí akce bylo nutné zajistit občerstvení, jednak pro účinkující a jednak pro návštěvníky
sjezdu, protože sjezdový víkend byl
i podle dlouhodobých sledování
nejteplejším víkendem s teplotami
šplhajícími i pro nás z jihu Moravy,
do závratných výšek. Vždyť teplota
na slunci dosahovala i 60 stupňů!
Dík patří všem pořadatelům
i účinkujícím, že v těchto tropech
neodjeli k vodě, ale sjezdu v Bořeticích se aktivně účastnili, dík patří
i všem sponzorům i návštěvníkům,
kteří snad byli povětšině spokojeni a odcházeli obohaceni o setkání
s rodáky i o zajímavosti ze života
v Bořeticích. Nezbývá nám než si
přát, aby obecní orgány za pár let
našly odvahu a shromáždily potřebné materiální i finanční zabezpečení pro další sjezd rodáků.
Jana Zemánková
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Dopis rodačky z Bořetic
Vážený pane starosto,
posílám Vám srdečný pozdrav.
Vrátila jsem se z rodných Bořetic se
spoustou dojmů a zážitků. Jak přichází léta, tak přichází touha spatřit
místa svého dětství a mládí. Moc
jsem se těšila, že se sejdu se svými
vrstevníky, ale až na pár jedinců
jsem nikoho nepoznala. Bylo to
úsměvný, jak jsme se poznávali.
V pátek v sále ta velká spousta
fotek a různých dokumentů – moc
zajímavé.
V sobotu také hezká prohlídka
kostela, fary, školy. Prochodila jsem
s bratrem hřbitov. Všude pořádek,
radost pohledět.
Jízda vláčkem – to bylo něco.
Komentátor nás úsměvně o všem
informoval. Prostě zážitek.
Nádherná knížka o Bořeticích
se spoustou fotografií. Jsem ráda, že
jsou v ní i moji rodiče. Všem, kdo ji
připravili, velký dík.
Zlatým hřebem byla nedělní
pouť. Všechno pečlivě připraveno.

Ozdobou byly tři páry mladých
v nádherných krojích. Důstojný
průběh od samého začátku, kdy šel
průvod s vzácným hostem p. biskupem. I farář, jak vše vtipně komentoval.
Pane starosto,
velký dík vám a všem, kdo toto

Fotografie z akce
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třídenní připravili. Bylo to velká
starost, hodně práce, ale všechno
proběhlo ke spokojenosti nás rodáků.
Přeji Vám vše dobré a ještě jednou díky!
Emílie Drápalová
Křenovice 31. 7. 2013

Srpen 2013

ČÍSLO 2

BOŘETICKÉ LISTY

Přehled dotací, příspěvků v letech 2006–2012
Organizace, spolky, OS,

2006

Rybářské sdružení Bořetice

5 000,00 25 000,00 25 000,00

Myslivecké sdružení Bořetice

2007

20 000,00

2008

2009

2010

2011

2012

celkem
55 000,00

7 000,00

27 000,00

Římskokatolická farnost

300 000,00 50 000,00 300 000,00 170 000,00

TJ Sokol Bořetice

217 980,00 170 000,00 173 600,00 160 000,00 200 000,00 45 000,00 227 699,99 1 194 279,99

SSR Kraví hora Bořetice

100 000,00

9 000,00

Mužácký sbor Svodničan

30 000,00

2 142,00

Sbor Deo Gratias

50 000,00

OS Dobromysl

27 610,50

Oldřich Damborský

820 000,00

5 000,00
25 35,00

3 590,00

114 000,00
9 101,00

47 368,00

50 000,00 30 000,00

130 000,00

2 252,00

29 862,50

5 000,00

Svaz Včelařů z.o.

5 000,00
3 000,00

Remedia Plus Břeclav

3 000,00
5 000,00

SDH Bořetice
CELKEM

5 000,00
23000,00

23 000,00

722 980,00 288 752,50 513 387,00 393 590,00 239 101,00 45 000,00 250 699,99 2 453 510,49

Sklepní uličky vyprávějí příběhy
Ve vinařských obcích jižní Moravy je mnoho areálů sklepů, pro
které se podle vzoru z Rakouska
začíná vžívat výraz sklepní uličky.
V posledních letech míří v rámci
vinařské turistiky do těchto kolonií vinných sklepů stále více
turistů, pro které je nutno mimo
vzorky dobrého vína připravit
i kvalitní informace o navštívené
lokalitě, historii obce, regionu a vinařství. Toto si vzala za úkol Centrála cestovního ruchu jižní Moravy se sídlem v Brně, ve spolupráci
s destinační agenturou Weinviertel
Tourismus z Dolního Rakouska.
Pro certifikaci a pilotní projekt
byly vybrány čtyři lokality nejlépe zachovalých, nejhodnotnějších
a nejlépe vybavených areálů sklepů
u nás a v Rakousku. V podoblasti Znojemské je to sklepní ulička
v ovci Nový Šaldorf-Sedlešovice,
v Mikulovské podoblasti obec
Pavlov, ve Velkopavlovické podob-

lasti obec Bořetice s areálem sklepů pod Kravíma horama a v podoblasti Slovácké obec Prušánky
s areálem sklepů Nechory. V rámci projektu bude poskytnuta těmto
vybraným sklepním uličkám marketingová podpora, a to zejména formou vytvoření internetové
stránky, zpracování přehledu akcí,
pořádaných v těchto sklepních
uličkách, vydáním tištěné mapy
sklepních uliček a průvodce po
těchto uličkách a propagačního
letáku pro všechny tyto sklepní
uličky.
Jako doplňkové aktivity se
v rámci projektu uskuteční certifikace sklepních uliček, školení
akreditovaných průvodců těmito
uličkami a vytvoření čtyř místních
lokálních expozic o historii místa
a vinařství. Všechny tyto uvedené
výstupy budou součástí mediální
a propagační kampaně zaměřené
jednak na podporu vinařské tu-

ristiky ve sklepních uličkách (jedna v každé vinařské podoblasti),
kterým bude poskytnuta veškerá
podpora výše popsaného projektu na podporu vinařské turistiky a také na začlenění vybraných
akcí do programu Zemské výstavy
„Chléb a víno“ pořádané v Dolním
Rakousku.
Expozice bude umístěna do
vytipovaných a vhodných objektů
a jejich okolí. V Bořeticích je to
sídlo prezidenta a vlády této samozvané vinařské republiky Kraví
hora. Vzhledem k malému prostoru se instalace soustředila na
graficky pojednané závěsné panely
a panely v okolí sklepa. Ve sklepě
je malá expozice drobného vinařského nářadí a vedle sousedního
sklepa formanský vůz připravený
pro vinobraní v minulosti. V případě, že se uskuteční nádstavba
lisovny, bude expozice rozšířena.
Václav Petrásek
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Zprávy a perličky z odpadového hospodářství
Správný manažer musí svoji zprávu začínat tím, že pochválí
spolupracovníky, nejlépe ty nejníže
postavené.
Chválím proto snahu občanů
sbírat vršky z plastových lahví, aby
mohly být použity k finanční výpomoci pro nemocnou Terezku
z Vrbice.
To, že každý pátý občan pytel
s plasty nezaváže a připraví pro pracovníky OÚ dvakrát víc práce než
měl on sám, už tolik chvályhodné
není. Tuto drobnost však lehce vyřešíme.
Chci poukázat na to, že ve tříděném plastovém odpadu se stále více
objevují PVC, plasty z automobilů
nebo trubky.
Žádné plasty z auta a žádné
PVC!!! Všechny do směsného odpadu.
Rovněž z instalačních trubek
pouze úzké na čistou vodu, které ale
nesmí být spojené nebo zakončené
kovem.
Kov vůbec do plastů nepatří!
Ani kovové ucho na kbelíku , ani
hračky s kovovými třeba jen několikagramovými součástkami. Doufám, že alespoň část občanů tato
přísná pravidla pochopí.
Kovové osy a plastové části na
hračce – náklaďáku jsou v poměru
1 ku 50. Poměr nákladů mezi hračkou
bez kovu a s kovem je 0 ku 1,60 Kč

za kilogram.
V běžném životě lidé nerozeznávají, že v konečném důsledku je
ztráta viditelných hotových peněz
a zvýšení neviditelných nákladů
jedno a to samé.
Kdyby na stole opuštěné kanceláře OÚ občan nalezl osm desetikorun, dám prst na levé ruce za to, že
99 % Bořečáků by si je nevzalo.
Zvýšit vlastní leností náklady na
odpad o 80 Kč už mnoha lidem tolik nevadí.
Ten, kdo hodil do směsného
odpadu 13. 6. dva pytle stavebního lepidla, dluží obci 80 Kč. Tímto
ho vyzývám, aby dluh srovnal. Je
to hřích, který si sám odpustit nemůže, protože nebyl spáchaný proti
bohu, ale na lidech-spoluobčanech.
Někteří lidé jsou úklidní zase
jenom doma. Když narazí na zavřená vrata sběrného dvora, vysypou svých 10 kg kosatcových listů
viditelně vedle brány. Chci věřit, že
to byla chromá babička, která se už
nechtěla belhat s kárkou podruhé
nebo vysypat listy o 5–6 metrů dál
do trávy, kde by neviditelně v klidu
setlely, už bylo nad její síly.
Podobné je to se „zásilkou“
10 kusů tmavohnědých sedmiček
v kontejneru na čiré tabulové sklo.
Nemůžeme z toho vinit firmu se
zářivou vinětou na sklenicích. Asi
je tam neuložila. A pokud ano, chci

věřit, že to bylo naposledy.
Pro děti z MŠ a ze ZŠ děláváme
exkurze na sběrném dvoře. Můžeme se chválit tím, že „mateřáci“ už
vědí, že do papíru nepatří plastové
pytlíky ani polystyren, které krabice ukrývají. Že školáci už vědí, že
PVC, tedy vše gumové, do plastů
nepatří. A že rozeznají netkanou
textilii, která do plastů také nepatří,
od PE folie.
Několik občanů, školou již nepovinných, však každý týden přesvědčuje o tom, že to ještě neví.
Chápu.
Když oni chodili do školy, netkané textilie ještě nebyly. Ale PVC
se i v zaostalém socialismu používalo od 60. let minulého století.
Dokonce jsme ho v republice pro
ostatní svět pomáhali objevit.
Bořetické listy pro tyto uživatele
sběrného dvora včas uveřejní datum příštího „školení“ o odpadech
pro MŠ a ZŠ.
Částečně beru vinu i na sebe.
Cedule, které upozorňovaly na
to, co do kterého kontejneru nepatří, vzaly za své. Ty jsem zatím neobnovil, protože byly drahé. Ale najdu
levnější způsob a pro podzimní sezónu bude vše v pořádku.
Pak už zbude jenom číst a chtít
třídit.
Ing. Petr Zemánek

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOŘETICE
vás všechny srdečně zve na již osmý ročník

BOŘETICKÉ HASIČSKÉ SOUTĚŽE
v požárním útoku družstev.
Soutěž se bude konat dne 7. září 2013 na letišti Leteckého klubu Kraví hora,
začátek v 13.00.
Občerstvení zajištěno.
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Oldřich Damborský
Osiřely sklepy na Hlinikách
Vyznání
Vlní se lán obilí jako tvé oblé boky,
vlčí máky podobny tvým malinovým rtům,
potulných vrabčáků pozvala jsi celou kohortu,
stůj, Vteřino, a ty kukačko, nepočítej roky!
ten slamák slunce dej si zvesela do týla u Země této.
A duhou sepni zelené šaty remízků, moje krásné Léto...

Letní romance
Horký vzduch se tetelí nad silnicí,
unavený asfaltér si stírá z čela pot,
s popěvkem Carmen si zpíváš do gavot,
jdeš v květovaných šatech zářivá a snící.
Je lehké být mladým, když je vám dvacet pět.
Však smích je vždycky mladý, i když je vám osmdesát šest.

Tradiční krojované hody
Vyšívané košile, černé boty, písničky a víno,
to jsou jen hodovní sváteční rekvizity,
zelené búdy, mája, jsou jen rekvizity, že i ty
se smíchem radost promísíš, a není tvou vinou,
že se někdo nebaví, neboť závrať je stavem duše,
tak si zacifruj verbuňk, měj se rád, jednoduše...

U hodové máje
Tak už se modrý portugal zastrčí za máju
a turkynisko se naháže na májový věnec
a plná bečka se vykulí pod máju, každý je pěvec,
mužské oči se s krásnýma děvčicama laskajů.
A třepetá se praporek se světýlkem v černočerné tmě.
Sólo má vteřina s věčností, Bože, dej radosti i mně.

U bořetických rybníků
Vyskakují rybky nad hladinu jako létající,
letka labutí právě přistává, ševelí rákosí,
divoké kachny o ložnici s baldachýnem neprosí,
jen je najdeš na břehu v zeleni sladce spící.
Pes trhá vodítkem, jsme schouleni v objetí na lavičce.
A život se najednou podobá prima žertovné hříčce.

Teklo vínko téměř říčním proudem
v altáncích se povídaly bájné zkazky,
ve sklepech zpívaly skřivánčí hlásky
radost prýštila skoro každým oudem.
A holku na klín brali i ti stříbrovlasí
s rty jako čerstvé maliny za svítání.
ach, kde jsou všichni ti dobrosrdeční páni,
co měli jako štít vtip a uměli bonton tasit.
Moudrost je být soucitný v pravou chvíli
a být výřečný ještě neznamená být mluvka,
ach, kde jsou ta čmeláččí jasná bodrá slůvka?
Čas je vzal a některé zavál do tisíce mílí
tam na nebe, tam skleničkou veltlínku si ťukají
a v dlaních utajovaný smích potměšile tutlají...

Už dozrává portugal
Už dozrává modrý portugal Jana Skácela
jeho studánka čistá je zrcadlem hvězd.
Kam, lásko, mám tě v lesních tišinách vést?
Povětří je jasné a čisté, objímá naše těla.
Stezkou mezi lví hřívou vinohradů
jdeme až ke kříži, co má trnovou korunu
z vinných keřů, slunce si lebedí v modrém trůnu,
jdeme k polním ptákům na poradu.
Neboť oni nesejí, nesklízí a přece žijí,
pod hebkými křídly malou kapesní symfonii,
stačí pár zrnek, zobnout z mělké kaluže.
Díváme se z Kravích hor k Bílým Karpatům,
tak mít jasno v mysli, v duši květnou sonátu,
přece vznést se srdce k nebeským výšinám může...
Sonet o předhodovním zpívání
Tak jsme se sešli zase po roce
vzývači hořkosladkých táhlých písniček,
třebaže o dvou kůrkách je náš chlebíček,
pozvedneme se duchem i srdcem.
Tak třeba tú, co pro černého myslivce
opustila děvčica svého dlouholetého frajíra,
a přesto ho měla ráda, i když srdce zapírá
z lásky zůstaly jen suché puklé jadřince.
A světýlko na máji se v černočerné tmě blikotá,
ach, ještě je čas na konec tunelu, jen užít života,
v ústech se převaluje šampionovo šedé rulandské.
Vyšívaná košile září jako barevné polní kvítí,
vyzpívat se ze všech smutének, není zbytí,
usmát se nad každým cizím i svým pokleskem...
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Rybářské sdružení Bořetice
RS Bořetice má v současné době
kolem 50 členů, vybudováno nejnutnější zázemí a docela slušně zarybněnou vodu, jsme dokonce jedním z mála soukromých rybářských
sdružení, které poskytuje 50% slevu
z ceny členství i povolenky důchodcům a dětem dokonce 75%. Byť
jsme vznikli v lednu 2005 a začali
rybníky intenzivněji zarybňovat
od roku 2007, chytit 80cm kapra
nebo štiku přes 90 cm není dnes již
žádnou výjimkou. Obec nám věnovala na každý rybník zastřešené
posezení a několik laviček, které
slouží k odpočinku pro návštěvníky nejen z řad místních občanů,
ale i pro vyznavače cykloturistiky,
pro něž se Bořetice stávají oblíbeným cílem vyjížděk. Přestože jsme
soukromým rybářským sdružením,
umožňujeme po zakoupení hostenky rybolov i nečlenům RS Bořetice.
Další tradiční akcí, kterou otvíráme rybník veřejnosti, jsou rybářské závody, které mají dvě části
– pro děti a pro dospělé. A protože
se závody konají u nás v Bořeticích,
musejí být v něčem výjimečné. Ty
naše se konají jako součást oslav
Mezinárodního dne dětí v naší
obci. Děti neplatí žádné startovné,
zdarma dostanou občerstvení a po
rozdělení cen vítězům obou kategorií následuje losování startovních
čísel, na které si každé dítě odnese

některý z pěkných dárků a letos
i podepsaná DVD Jakuba Vágnera,
které pro ně připravujeme ve spolupráci se sponzory a OÚ. Pokud někoho zarazilo slůvko kategorií, tak
to je ta naše specialita, svátek dětí
se týká i těch nejmenších, a ti mají
u nás svou vlastní kategorii, kdy jim
mohou rodiče téměř stoprocentně
asistovat. Sice nevyhrávají žádné
extra ceny, ale mají svátek, tak proč
by si nemohli vyrazit na ryby a ještě si odnést nějaký dárek. Letos se
nám podařilo oslovit pana Martina
Lyera, který nám dodal nejen různé společenské hry, puzzle, Gormity, brontosaury a hračky z firmy
Bonaparte, ale i podepsaná DVD
z výpravy do Austrálie od jeho přítele Jakuba Vágnera.
Závody dospělých
jsou již „normální“
a nebývá při nich nouze o různá překvapení.
To největší jsme zažili při těch letošních,
když dvě hodiny před
koncem se dostala do
čela, s kaprem rovných
60 cm jediná závodnice,
čelící mužské přesile.
Nejlepší na tom bylo,
že jí byla nejčerstvější
členka našeho sdružení paní Irena Dufková
z Bořetic, která propad-

la kouzlu rybaření teprve před necelými třemi měsíci. A kdo nakonec
vyhrál? Samozřejmě, že naše jediná
zástupkyně něžného pohlaví, která
ještě stačila své vítězství potvrdit
těsně před závěrečným hvizdem, na
chlup stejným šedesáti centimetrovým kaprem.
Závěrem děkuji všem sponzorům i pořadatelům, bez nichž bychom závody, hlavně dětskou část
nebyli v takové podobě, v jaké ji
pořádáme, schopni zajistit. Zvlášť
bych chtěl poděkovat rozhodčím,
kteří u dospělých fungovali i v dešti a svá stanoviště neopustili, ani
ve chvíli, kdy jak se říká, doslova
„spadlo nebe“.
Karel Zálešák
předseda RS Bořetice

Pozvánka
Kulturní komise obce Bořetice, SDH Bořetice a Svobodná spolková republika Kraví hora Bořetice
Vás všechny srdečně zvou na

13. ročník BĚHU ZA BOŘETICKÝM BURČÁKEM A BĚHU BOŘETICEMI
A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VETERÁNŮ V SILNIČNÍM BĚHU,
které se konají v sobotu 12. října 2013.
Start nejmenších špuntů je ve 14 hodin na sóle u kulturního domu.
Start hlavního závodu je v 15.45 hodin.
Občerstvení a pěkné dárky všem účastníkům zajištěny.
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Tenisový klub Bořetice 2012
Ve druhém roce činnosti Tenisový
klub Bořetice 2012 nezahálel a pokračoval v činnosti, ke které byl založen.
Po sportovní stránce tenisový klub
pořádal několik turnajů. V zimním
období to byl „Zimní turnaj mistrů“
ve čtyřhře, který se uskutečnil koncem ledna v Kurdějově. Za účasti
sedmi tenisových párů, které hrály
mezi sebou každý s každým, zvítězil
pár Jiří Chytil a Jan Bradávka z Popic.
Poslední den v červnu byl uspořádán tradiční „Letní turnaj mistrů“.
V letošním ročníku byla změněna
pravidla. Z dvouher se staly čtyřhry
a turnaj byl určen především pro seniory a domácí hráče. Při přípravě
organizátoři udělili pár výjimek, ale
na kvalitě hry to nebylo znát. Z deseti dvojic vyšli vítězně Milan Herůfek
s Lukášem Galouskem. O týden
později, první sobotu v červenci,
klub uspořádal turnaj ve dvouhrách
„Big Head Open“, určený především
pro naši tenisovou mládež. Vítězství
v turnaji si odnesl Jaromír Grůza.
V měsících dubnu až červnu tenisový
klub zajistil trenéra pro výuku tenisu. K trénování bylo zapsáno 10 dětí
a 8 dospělých, kteří pilovali tenisové
umění každý čtvrtek.
V letošním roce jsme uzavřeli s obcí,
která má pozemky a budovu starých

šaten ve vlastnictví, smlouvu o pronájmu víceúčelového hřiště, budovy
starých šaten a přilehlého pozemku.
Areál víceúčelového hřiště udržujeme tak, aby nedělal obci ostudu.
V letošním roce jsme nechali vyčistit
hrací plochu specializovanou firmou,
dále jsme položili zámkovou dlažbu
mezi šatnami a hřištěm. Tyto práce
jsme financovali z vlastních zdrojů.
Při přípravě pokládky zámkové dlažby nám vyšla vstříc obec, která zapůjčila nakladače a traktor s vlečkou. Při
přípravách jednotlivých turnajů jsou
pořádány brigády na údržbu areálu.
Jelikož se o tenis stále větší zájem,
máme v úmyslu naše hřiště rozšířit.
V této rozšířené části by byla postavena tréninkovou tenisová zeď a hřiště na streetball. Projekt na rozšíření
hřiště je zpracován, v srpnu podáme
žádost o dotaci.
Zimní turnaj mistrů
1. místo: Jiří Chytil a Jan Bradávka
2. místo: Milan Herůfek a Oldřich
Pelikán
3. místo: Roman Pláteník a Zdeněk
Stehlík

Zdeněk Tomek, Petr Michna 3
Milan Herůfek, Lukáš Galousek 6
3. místo:
Zdeněk Tomek, Petr Michna
Leoš Horák, Jarmil Bezděk

6
2

Finále:
David Cvingráf, Roman Tkadlec 2
Milan Herůfek, Lukáš Galousek 6
Big Head Open
Semifinále:
Marek Herůfek
Pavel Odstrčil

5
7

Michal Bureš
Jaromír Grůza

3
6

o 3. místo:
Marek Herůfek
Michal Bureš

6
3

Finále:
Pavel Odstrčil
Jaromír Grůza

2
6

Za tenisový klub Bořetice 2012
Ing. Petr Machač a Milan Herůfek

Letní turnaj mistrů
Semifinále:
David Cvingráf, Roman Tkadlec 6
Leoš Horák, Jarmil Bezděk
3

Úspěchy naší žákyně v karate
Eliška Škrancová – žákyně 5. třídy vybojovala na Mistrovství ČR v karate ve své
kategorii 3. místo. Získala zde svůj první pohár. Na Otevřeném mistrovství Moravy
a Slezska dosáhla ještě o stupínek výše – a to stříbrné medaile. Ve finále těsně podlehla soupeřce z Ukrajiny. Ráda bych Elišce, dnes už naší absolventce, poděkovala
za výbornou reprezentaci školy i Bořetic. Zároveň přeji hodně zdaru v další sportovní kariéře a také dobré studijní výsledky na 2. stupni v ZŠ Kobylí.
Mgr. Ivana Machačová, ř.š.

KNIHU „BOŘETICE V PROMĚNÁCH ČASU“ MŮŽETE ZAKOUPIT V PRACOVNÍ DNY NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BOŘETICÍCH. ZASÍLÁME I POŠTOU.
INFO: obec@boretice.cz, 519 430 103.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ A HISTORICKÝCH DOKUMENTŮ V KULTURNÍM
DOMĚ V BOŘETICÍCH PROBÍHÁ V PRACOVNÍ DNY DO 12. 9. 2013.
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Stání na chodnících
Stále se vyskytuje v obci nešvar
stání automobilů na chodníku.
Na chodníku jako komunikaci
pro pěší je stání zakázáno, a to dokonce i zastavení, např. za účelem
vyložení nákladu.
Ještě horším zvykem je podélné
stání na chodníku jedním předním
a jedním zadním kolem. Neznám

důvody tohoto blbého zvyku, ale
pokud je to strach o odření svého
miláčka vyhýbajícím se vozidlem,
pak si dovoluji upozornit, že svých
pár korun kladete před zdraví dětí,
možná i svých. V takových případech objíždí vozidlo stojící auto
menším obloukem a většinou rychleji než auto zcela stojící na vozovce.

Vejde-li za takto zcela blbě zaparkovaným autem malé dítě do
vozovky, nebezpečí jeho sražení se
zdvojnásobuje.
A pokud je tam značka zákaz
stání, porušuje naráz předpisy dva.
Věřím, že si upozornění vezmete k srdci a počet takových řidičů se
bude stále zmenšovat.

Rasovna
Rasovna neboli zvířecí hřbitov bylo místo na obecním pozemku, které sloužilo k ukládání těl uhynulých
velkých hospodářských zvířat. Pozemek musel být prostorný a daleko od obce.
Rasovny se zřizovaly za císaře Josefa II (1780–1789).
Do té doby musel každý hospodář svá uhynulá zvířata
zakopávat do země sám. Již dávno před tím naši předci
odpozorovali, že pokud se uhynulým zvířatům nevěnovala dostatečná pozornost, hrozilo rozšíření infekčních
chorob přenosných na člověka, které mu mohli přinést
i smrt. V Bořeticích bylo určeno místo na Tálkách za
kostelem, na svahu směrem k dnešní železnici. Obecní
správa následně místo osázela třešňovými stromy. Dočasně ubytovaná jízdní vojska v obci musela mít i své
dočasné cvičiště – Raitschulle (zkomoleno na rajtšurňa,

rajčurňa). V Bořeticích bylo právě na tomto zvířecím
hřbitově.
O rasovny obcí se staral vrchností a obcemi placený
pracovník – pohodný, ras. Měl zpravidla na starosti více
obcí. Do Bořetic zajížděl ras z Velkých Pavlovic. Musel
držet pár koní a lehký oplechovaný vůz. V rasovnách
měl povoleno sklízet seno a v obcích odchytávat toulavé
psy.
Po roce 1939 se zde již uhynulá zvířata (kadavéry)
neukládala. Německá moc zřizovala oblastní kafilérie,
kde se z kadavérů využívala kůže a zbytek se uvařil. Z
převařené hmoty se vyráběla masokostní moučka pro
výkrm zvířat, jejíž široké používání ochromila až epidemie „šílených krav“ na začátku tohoto století.
Stanislav Pazderka, Olomouc

Rasovna II
Vedení obce připraví Rasovnu
k účelu, ke kterému byla zřízena
v roce 1781 (k pochovávání uhynulých domácích zvířat). V tomto století to budou pouze domácí mazlíčci
psi a kočky.
Tato myšlenka vznikla již v roce
2009, kdy jsme nálety zarostlou Rasovnu začali obecní pracovníci postupně upravovat. Rasovna nebyla
zemědělsky využívaná desítky let.
V té době si na tomto místě děti postavily z vyřazených zbytků materiálu nevzhlednou boudu. Nebylo to
nic neobvyklého, protože zemljanky
a búdy si v Rasovně stavěly již za
mého mládí děti, moji vrstevníci
z Chalúpek, protože Rasovna byla
v jejich rajónu. My z dědiny jsme
zemljanky stavěly zase na Příhoně.
Občas, když se děti z těchto částí
obce nepohodly, vypravily trestnou
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výpravu a zemljanky si vzájemně
ničily. Tím také budování těchto přístřešků většinou končilo...
Kdy je pes starý
Stáří pro psa začíná kolem jeho
osmého roku. I když se hranice stáří
pro každé plemeno liší, platí, že čím
větší plemeno, tím kratšího věku se
dožívá. Kromě této věkové hranice
určují délku času, který má pes vyměřen, také po předcích zděděné
dispozice, vrozené i získané choroby,
úrazy a způsob, jakým jsme podobné situace řešili, a v neposlední řadě
denní režim včetně výchovy a výživy,
kterou jsme psovi poskytovali.
Psi trpí stejně jako lidé řadou chorob, kterým jsme si navykli říkat „civilizační“ a které moderní veterinární
medicína dokáže mnohdy úspěšně
léčit. Všichni jsme však smrtelní

a jednou přijde nevyhnutelná chvíle,
kdy pes zemře. Z hlediska majitele
je ještě horší situace, kdy musí sám
rozhodnout o bytí či nebytí svého psa
ve chvíli, kdy jeho utrpení bude větší
než radost ze života.
Najít tu správnou chvíli pro rozhodnutí o dalším osudu psa je těžké,
ale určitě patří k chovatelství stejně
jako k životu smrt. Už když si psa poprvé přivedeme domů, měli bychom
mít na paměti, že psí život bývá kratší
než lidský a že jednou můžeme před
podobným rozhodnutím s velkou
pravděpodobností stát. Veterinář
nám určitě poradí v tom, zda je možné psa léčit nebo vyléčit, nakolik jsou
účinné medikamenty tlumící bolest,
zda choroba psa může ohrozit členy
naší domácnosti apod., ale ostatní je
jen a jen na nás. Jen my posoudíme,
nakolik se vlivem bolesti nebo stáří
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změnila psovi povaha a jak to mění
např. jeho snášenlivost vůči malým
dětem, pokud je máme doma nebo
nás navštěvují. Ale i když jeho nemoc nikoho neohrozí, je na našem
uvážení, necháme-li psa trpět, nebo
mu dopřejeme bezbolestný odchod
ze světa.
Nečekejte, že Rasovna bude ponuré místo s mramorovými náhrobky a s cedulkou zakazující vstup
psům. Na úpravu pozemku Rasovny
o velikosti 4 960 m2 zpracovává projekt zahradní architekt. Úprava hrobu bude spočívat v tom, že majitel
každého pohřbeného zvířete nechá
hrob osadit dle návrhu zahradního
architekta. A jediné omezení týkající
se živých psích návštěvníků se týká
toho, aby psi nevykonávali svou potřebu na mladé rostliny, neboť ty by
tak došly úhony.
Hroby budou mít rozměry max.
metr čtvereční, a to s parkovou
úpravou – nikoliv s náhrobky, pro-
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tože po naplnění kapacity Rasovny,
tedy po dokončení parku a dosázení
všech dřevin, musí splynout s okolní
přírodou.
Všichni jsme smrtelní. Na bolest ze ztráty oblíbeného zvířete radí
chovatelé mít zvířata dvě, ve vhodném věkovém odstupu. Každý, kdo
navštíví Rasovnu, bude mít kde zavzpomínat…
V roce 2011 jsme pokáceli vzrostlý strom u sóla, který měl

uprostřed rozštěp a odborníci nařídili jeho odstranění. V tu chvíli byla
myšlenka na světě a úkol pro řezbáře
Josefa Indru z V. Bílovic zněl vytvořit dřevěnou sochu, na které budou
vyobrazena v Rasovně pochovaná
zvířata.
Protože ne všem dřevěná socha
umístněná v Rasovně vyobrazená
zvířata připomíná popíšu vyobrazení zvířat níže.
Václav Surman, starosta

Popis dřevěné sochy umístněné v lokalitě rasovna znázorňující
pochovaná zvířata.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

větší koňské kopyto
chomout znázorňující tažná zvířata
hlavy rasů
koňská hříva
hlava berana
kravská hlava
kozí hlava
vepřový krupón
hovězí kůže

6

7

4

9

5

8

3

2

1
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Buchtobraní

Den dětí s Policií ČR

Den Země

Tradiční exkurze našich páťáků v Praze

Ukončení školního roku

Výlet žáků ZŠ

Zámek Milotice 25. 6. 2013

Závěrečné vystoupení – tradiční školní akademie
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Základní škola a Mateřská škola Bořetice,
okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300; tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz, www.zsmjos.cz
BOŘETICE – NÁŠ DOMOV
To byl název celoročního projektu v ZŠ a MŠ Bořetice.
Cílem bylo, aby se žáci dozvěděli více o historii, tradicích, slavných rodácích Bořetic. Abychom zjistili, kde
jsou naše kořeny a náš domov. V tomto duchu probíhaly ve školním roce 2012/2013 všechny tradiční akce
(naše malé slavnosti). Páťáci v krojích připravili pro
naše budoucí prvňáčky tradiční zápis, všichni jsme zpí-

vali lidové písničky, v předmětech výchovného zaměření se malovaly kroje, vyráběly se plakáty pro turisty,
psalo se o historii a důležitých místech v obci. Vyvrcholením bylo tradiční závěrečné vystoupení v kulturním
domě v neděli 9. 6. 2013.
Všem dětem, rodičům, paní učitelkám a čtenářům BL
přeji krásné léto a veselé hody
Mgr. Ivana Machačová, ředitelka školy

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ: „JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY A TRADIC“
MOTTO MŠ: „NECHŤ VŠECHNO PLYNE, BUDIŽ NÁSILÍ VZDÁLENO VĚCEM“.

Stručné informace o MŠ
Děti v naší mateřské škole jsou rozděleny do dvou heterogenních skupin – tříd, což je v dnešní době běžná záležitost. Zvláštností naší MŠ
je ale propojenost těchto tříd, což
znamená, že se děti mohou volně
pohybovat v obou třídách, a to podle předem daných pravidel. Otevřený prostor dává dětem možnost
zvolit si aktivitu, kamaráda, místo
dle svých potřeb a zájmů. Tato for-

ma práce je náročná převážně pro
učitelky a vyžaduje jejich úzkou
spolupráci, zodpovědnost a promyšlenou tvorbu nabízených činností.
Mimo běžné aktivity nabízíme:
adaptační program pro nastupující
děti, hraní na flétnu, keramické dílny, cvičení rodičů a dětí, grafomotorické psaní, seznamování s němčinou a taneční aktivity (zaměřené
vždy na jinou oblast).
Jarní a letní aktivity v MŠ: doprav-

ní hry a beseda s policií, oslava
dne dětí, výlet do Velkých Pavlovic
(pekárna a hřiště), focení, sázení
stromků, pasování školáků, školní
akademie s hodovým pásmem, výlet do Milotického zámku, návštěva
hasičů, zahradní slavnost aneb rozloučení se školním rokem, návštěva
divadelního představení v muzeu
loutek v Radosti, poslední zpívání
našim kuchařkám.
Bc. Radomíra Mainclová, ved. uč. MŠ

1. TŘÍDA

Umím číst, psát, počítat do 20.
Mám ráda učení i školu. Paní učitelka je hodná. (K.L.) Líbilo se mi
malování, pracování a tvoření a líbí
se mi všechno. (P.S.) Nejlepší byl
výlet do Ekocentra ve Velkých Pavlovicích, spadla mi tam do rybníka
kšiltovka. Mám rád obědy a počítání. (D.C.) Nejlepší bylo vysvědčení,
dostali jsme samé jedničky. Paní
učitelka byla ráda. (N.M.) Mně se

líbilo úplně všechno, nejvíc výlety
a malování. (D.B.) Nejraději mám
kreslení. (E.M.) Líbil se mi výlet
a lovení v rybníku. (M.M.) Mám
rád malování a počítání. (S.O.) V
první třídě se mi nejvíc líbilo psaní, počítání a čtení. (A.H.) Nejlepší
bylo počítání, čtení, psaní, prvouka,
výtvarka, tělocvik, angličtina, němčina. (K.K.) Líbil se mi výlet, učení
a pohádky. (N.Ch.)

Daleko široko. Moc se mně to nepodařilo. Musím se ještě hodně učit.
Petr Mrázek měl srandovní písničku. Dobré bylo, že nikdo neměl nula
bodů. Paní učitelka rozdávala body
spravedlivě a to se mi líbilo.
David Cvingráf

Každý rok soutěžíme ve zpěvu. Je
to někdy pěkná švanda. Já jsem sice
nevyhrál, ale vůbec mně to nevadí.
Učili jsme se srandovní písničku –
Krávy, krávy, jak si vlastně povídáte.
Moc jsme se nasmáli. Už se těším na
příští rok.
Miloš Vala

První třída je z hlediska celoživotního přístupu ke vzdělávání velmi
důležitá. Naši „prvňáci“ jsou velice
šikovní, učí se lehce a rádi. Že pro
ně byl první rok v základní škole
dobrým startem, vyplývá z jejich
vět:
V první třídě se mi líbilo všechno.
Nechyběla jsem ani hodinu. (T.P.)

3. TŘÍDA
Jak jsme zpívali v soutěži Bořetický
slavíček
Celý rok jsme se učili spoustu písniček a ve středu jsme měli soutěž
Bořetický slavíček. Já jsem zpíval
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Na počest sjezdu rodáků jsme vyhlásili soutěž ve zpěvu Bořetický slavíček. Moc jsme se styděli zpívat, ale
zvládli jsme to. Největší sranda byla,
když paní učitelka Vajbarová přečetla výsledky a zjistili jsme, že ve druhé třídě vyhrála Viktorka Valová a ve
třetí třídě Magda Valová – sesterské
vítězství. Moc se těším na příští rok.
Eliška Andrlíková

Výsledky soutěže Bořetický slavíček
2. třída

3. třída

1. Viktorie Valová

1. Magdalena Valová

2. Ema Petrásková

2. Eliška Andrlíková

3. Lucie Buchtová

3. Kateřina Folerová

ÚSPĚŠNÁ OLYMPIÁDA V KOBYLÍ
Po úspěchu našeho družstva v turnaji ve vybíjené se
sportovcům z řad čtvrťáků a páťáků podařilo opět
skvěle reprezentovat bořetickou školu na olympiádě. Obě sportovní akce se konaly v areálu ZŠ Kobylí.

JAK SE DAŘILO NA
OLYMPIÁDĚ ČTVRŤÁKŮM
Na olympiádě se sešli žáci z Brumovic, Vrbice, Kobylí a Bořetic. Atletické závody začaly zapalováním olympijského ohně a hymnou. Sportovci
byli rozděleni podle tříd a ještě na
chlapce a dívky. Během závodu absolvovali šest disciplín. Vrcholem
sportovního zápolení byl štafetový

Srpen 2013

Z olympiády jsme přivezli čtyři zlaté, čtyři stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Srdečně gratulujeme sportovcům naší
školy k vynikajícím sportovním výkonům!
Bc. Jana Michnová, Mgr. Markéta Poláková,
třídní učitelky 4. a 5. třídy

běh. Už se těšíme na příští školní
rok, protože věříme, že si letošní
sportovní úspěchy ještě zlepšíme.
Martin Šperl, 4. třída
V pátek 14. 6. jsme jeli vlakem do
Kobylí na olympijské hry. Na atletické závody jsme se všichni moc
těšili. Z naší 4. třídy byli na olympiádu nominováni – Kryštof Petrásek,
Stanik Pazderka, David Mazal, Da-

vid Matějovič, Honza Štefan a Danielka Dofková. Já – Tereza Šnajdrová
a Martin Šperl jsme všem bořetickým závodníkům fandili. Já jsem
dostala za úkol celou akci fotografovat. Skupiny sportovců se postupně
vystřídali na šesti stanovištích. Poslední disciplínou byla štafeta, při
které si Standa, Honza a Kryštof doběhli pro stříbrnou medaili.
Tereza Šnajdrová, 4. třída

VÝKONY SPORTOVCŮ ZE 4. TŘÍDY Z OLYMPIÁDY V KOBYLÍ
NOMINOVANÍ
CHLAPCI – 4.
TŘÍDA

HOD
DO
DÁLKY

SKOK
DO
DÁLKY

BĚH 60
m

SKOK
Z MÍSTA

HOD
NA CÍL
(body)

BĚH
200 m

MEDAILOVÉ
UMÍSTĚNÍ

Kryštof Petrásek

21,30

-------

9,67

170

160

33,05

ZLATÁ
MEDAILE:
BĚH 60 m, HOD NA
CÍL, BĚH NA 200 m
BRONZOVÁ MEDAILE SKOK Z MÍSTA

Stanislav Pazderka

20,85

244

10,38

144

90

36,68

STŘÍBRNÁ MEDAILE:
SKOK DO DÁLKY

David Mazal

23,90

190

11,03

143

150

------

STŘÍBRNÁ MEDAILE:
HOD NA CÍL

David Matějovič

------

------

-----

-----

-----

40,58

Jan Štefan

------

-------

-----

-----

------

38,85

10,30

225

12, 26

141

30

-----

N O M I N O VA NÁ
DÍVKA – 4. TŘÍDA
Daniela Dofková

ŠTAFETA 3 × 200 m – Stanislav Pazderka, Jan Štefan, Kryštof Petrásek – STŘÍBRNÁ MEDAILE.
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PÁŤÁCI O KROJOVANÉ ŠKOLNÍ AKADEMII
Letošní školní akademie byla připravena v duchu
tradičních bořetických hodů. My žáci 5. třídy jako
garanti této akce jsme měli spoustu práce s přípravou. Program zahájily děti z mateřské školy. Předvedly stavění máje, vrtěnou, zpívání ,,mužáků“ a také
předhodovní úklid malých hospodyněk. My školáci
jsme nastupovali krojovaným průvodem přes celý
sál. Poté následovalo vystoupení ,,přespoláků“, ukázka zavádky a Moravské besedy. Program pokračoval
proslovem ředitelky školy Ivany Machačové, pana
starosty Václava Surmana a zástupce školské rady Jiřího Michny. Po ukončení školní akademie jsme si
mohli pochutnat na buchtách, které připravily bořetické hospodyňky.
Erik Hříba, 5. třída
Dne 9. 6. 2013 se konala školní akademie, na které jsme předváděli část bořetických hodů. Tradiční
hody trvají tři dny, ale my jsme museli zvládnout
ukázku hodů během asi půl hodiny. Hned po vystoupení mateřské školy, což bylo samozřejmě první,
hrála žačka 4. třídy Martina Sadílková ukolébavku na
klarinet. V průběhu vystoupení mohli diváci zhléd-

TRADIČNÍ EXKURZE PÁŤÁKŮ DO PRAHY
21. 6. jsme jeli do Prahy. Z Bořetic jsme odjížděli ve
4 hodiny ráno. Společně s námi jeli také žáci a učitelky
ze školy z Vrbice. Do Prahy jsme dorazili asi po třech
hodinách jízdy. První jsme šli do Senátu a potom jsme
navštívili Poslaneckou sněmovnu. Zde jsme dostali
zdarma občerstvení a spoustu dárečků. Kolem poledne
jsme dorazili na Pražský hrad, kde jsme viděli střídání
hradní stráže. Cestou na ministerstvo pro místní rozvoj
jsme se prošli po Karlově mostě. Na Staroměstském náměstí jsme se podívali na orloj. Dostali jsme také volno
na nákupy na tržnici. V 16:30 hod jsme se vraceli metrem k autobusu, který nás odvezl domů. Výlet do Prahy
byl super!
Stanislav Herzán, 5. třída
Dne 21. 6. 2013 páté třídy ZŠ Bořetice a Vrbice i s učitelkami vyjeli autobusem z Bořetic do Prahy. Cesta byla
dlouhá, jednou jsme zastavovali v motorestu. Všichni
žáci byli rozděleni po dvojicích k jedné paní učitelce.
Já a Danča jsme chodily po Praze s paní ředitelkou.
Hned po příjezdu do našeho hlavního města jsme šli
do Valdštejnské zahrady. Byli tam krásné sochy, dvě
fontány, keřové bludiště, vápencová stěna a čtyři výři.
Potom následovala prohlídka Valdštejnského paláce.
Tady nás doprovázela dcera paní učitelky Hamalové.
Slečna Nedbálková nám ukázala místnosti, kde se jen
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nout: stavění máje, vrtěnou, verbuňk, zavádku, sólo ,,osáci“ i Moravskou besedu.
Anna Marčeva, 5. třída
Školní akademie se konala 9. 6. 2013. Před akademií jsme
měli spoustu práce s její přípravou. Připravovali jsme poděkování všem učitelkám školy, představování svých spolužáků, chystali výzdobu kulturního domu, museli jsme
se vyfotit na tablo v krojích a museli jsme samozřejmě nacvičovat program. Program akademie zahájily děti z mateřské školy. Po nich jsme nastupovali my – žáci základní
školy. Celý program byl nacvičený v duchu bořetických
hodů. Na závěr akademie byli vyhlášeni výborní žáci.
Všem žákům předala paní ředitelka školní trika.
Petr Grůza, 5. třída
Dne 9. 6. 2013 jsme měli závěrečné vystoupení. Program
akademie zahájily děti z mateřské školy. Předvedly stavění
máje, zpívání ,,mužáků“ a předhodovní úklid hospodyněk.
Potom jsme vystupovali my – žáci základní školy. Náš program se také nesl v duchu tradičních bořetických hodů. Publikum si s námi mohlo zazpívat i zavádku. Závěr akademie
patřil hlavně nám – žákům 5. třídy. Byli vyhlášeni výborní
žáci – absolventi, všichni jsme obdrželi školní trička.
Daniela Laznicka, 5. třída

tak někdo nedostane. Byli jsme i v poslanecké restauraci,
kde jsme dostali pití a zmrzlinový pohár. Potom nás čekalo
vyšlapání hodně schodů, které nás zavedli na Pražský hrad,
kde jsme viděli výměnu hradní stráže. Naše putování Prahou
pokračovalo přes Karlův most. Bylo zde hodně stánků se suvenýry a malováním. Taky jsme obdivovali živé sochy. Další
zastávkou bylo ministerstvo pro místní rozvoj, kde nám dali
hodně dárečků a občerstvení. Na Staroměstském náměstí
jsme viděli orloj a nakoupili jsme si spoustu dárků. Potom
jsme se vydali k soše sv. Václava. Tím naše putování Prahou
skončilo. Metrem jsme odjeli k autobusu, který nás zavezl na
poslední zastávku našeho výletu k McDonaldovi. Do našich
milovaných Bořetic jsme se vrátili kolem 22. hodiny.
Kateřina Vomáčková, 5. třída
Po příjezdu do Prahy jsme se vydali do Valdštejnské zahrady. Bylo tam velké bludiště, ve kterém jsme hráli na honičku.
Následovala prohlídka Valdštejnského paláce, kde má sídlo
Senát. Moc se mi tam líbilo. Dostali jsme tady občerstvení
a dárečky. Další zastávkou bylo nádvoří Pražského hradu, kde
jsme viděli výměnu hradní stráže. Přes Karlův most jsme přišli na Staroměstské náměstí. Zde jsme navštívili ministerstvo
pro místní rozvoj. I zde bylo pro nás přichystáno pohoštění
a dárky. Během cesty na Václavské náměstí jsme se zastavili
na tržnici, kde jsme si nakoupili suvenýry a různé dobroty.
Po focení u sochy sv. Václava jsme nastoupili do metra, které
nás odvezlo k autobusu. Výlet do Prahy se mi moc líbil :-)
Eliška Škrancová, 5. třída
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Dne 21. 6. 2013 ve 4.00 hod ráno jsme vyjeli z Bořetic
směr Praha. První zastávka byla v 6.00 hod u motorestu
Melikana, kde si každý něco dal. Cesta byla pěkná a jelo
se nám dobře. Po osmé hodině jsme dojeli do Prahy a putovali do Senátu. U vchodu nás čekal turniket, kde jsme
museli odložit batohy a projít. V Senátu jsme měli exkurzi o tom, jak to Valdštejn všechno postavil. Byli jsme i na
jednání, kde zrovna za pultem seděl ministr zdravotnictví
Miloš Heger. Potom nás čekala cesta do Poslanecké sněmovny. Tam byla také stejně vysoká ostraha jako v Senátu.
V Poslanecké sněmovně jsme byli v jednací síni. Také jsme
tam šli do poslanecké restaurace. Naše cesta dále vedla na
Pražský hrad a podívali se na střídání stráží. Další zastáv-

kou bylo ministerstvo místního rozvoje, kde byl náměstek
ministra Kamila Janovského. Povídal nám o práci ministerstva, jaké věci v Bořeticích toto ministerstvo podpořilo.
Nakonec jsme dostali dárky a pan náměstek nám dal rébus
na složení. Dlouho nám to všem trvalo, až nakonec jsem
to já a paní ředitelka Machačová složili. Po ministerstvu
jsme se šli podívat na Staroměstský orloj. Mezitím jsme už
také mohli nakupovat suvenýry. Nákupy jsme udělali také
na Havelském tržišti. Na Václavském náměstí jsme se fotili
u koně a pak zamířili na metro, které nás odvezlo k našemu autobusu. Výlet do Prahy se mi velmi líbil. Těším se, až
se tam podívám zase.
Ondřej Popovský, 5. třída

BOŘETICKÝ SLAVÍČEK VE 4. A 5. TŘÍDĚ

kolo zpívání, protože konkurence zpěváků byla veliká.
Porotci byli žáci z nesoutěžící třídy. Medailistům z této
pěvecké soutěže gratulujeme!
Bc. Jana Michnová, Mgr. Markéta Poláková,
vyučující HV ve 4., 5. třídě

Vyvrcholením celoročního úsilí žáků v hodinách hudební výchovy jsou už tradičně třídní kola soutěží ve
zpěvu. Ve 4. a 5. třídě se pěvecká soutěž uskutečnila ve
čtvrtek 20. 6. O prvních třech místech rozhodlo až třetí
BOŘETICKÝ SLAVÍČEK 4. TŘÍDA
1. místo – Tereza Šnajdrová
2. místo – Daniela Dofková
3. místo – Martina Sadílková

BOŘETICKÝ SLAVÍČEK 5. TŘÍDA
1.místo – Kateřina Vomáčková
2.místo – Eliška Škrancová
3. místo – Ondřej Popovský

Antické Řecko na Kdousově
Letos bylo tématem druhého turnusu LDT Kdousov Antické Řecko.
Celotáborová hra byla inspirována
pověstí o Héraklovi a jeho plněním 12 úloh, které mu byly zadány
králem Eurystheem. Naproti staré
pověsti, my vedoucí jako bohové
Olympu jsme dětem dovolili pomoci Heráklovi s jeho úlohami.
Ve čtyřech dnech tak přinesly
kůži nemejského lva, zabily devítihlavou hydru, přinesly divokého
kance, našly laň se zlatými parohy,
zahnaly stymfalské ptáky, přivedly
vodu do chlévů, přinesly divokého
býka, lidožravé koně a našly pás královny Amazonek.
Pátý den byl věnován pravým
olympijským hrám, a to jak ve vodě,
tak na suchu. Děti se utkaly proti
sobě ve svých týmech Gladiátorů,
PCHáčů, Huba Buba a Mulťáků.
Soutěžily v lovení vajíček ze dna,
plavání pod vodou i na čas, na souši
potom proběhly soutěže dvojspřeží,
strana 24

soutěž trubačů, hod kyjem, skok do
dálky a mnohé další.
Jedno dopoledne bylo věnováno
také výuce řeckého lidu, a to v oblasti hvězdářství, léčitelství, hudbě
a poezii a pro ty nejmenší dílnička.
Děti si užily i večerního programu,
kdy jsme měli dvakrát letní kino
s promítáním pohádek, diskotéku,
nezbytný táborák, překročení řeky

Styx i vědomostní soutěže.
Největší odměnou pro nás vedoucí byly večerní nástupy v kostýmech, kdy každé dítě mělo svůj
vlastní krásný řecký šat, nad hlavami
jim vlály vlajky a v rukou držely své
týmové amfory, které si samy nazdobily. Tak i druhý turnus se vydařil
a příští rok zase na dva!
Anna Holásková
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Zpívání na multni
Jsem ročník 1922, takže se to mohlo stát někdy, když
jsem vyšel školu a už jsem se také poohlédal po děvčatech.
Já jsem také zpíval na multni s Bohušem Poláškem, který
si na multni našel nevěstu Anežku Springerovou. My jsme
většinou s Bohušem zpívali písničku:
Někde tam za mořem, loučí se s domovem,
černoušek své štěstí hledá.
Saxofon v ruce má, na dívku se dívá rád,
ji nespatří víc.
Však přijde čas, jo, jo, jo, vrátí se zas,
bude mít černoušek svou dívku rád.
Bude ji milovat, laskat a hřát, ó dívko má,
ó dívko, chci jen tebe milovat.
Půjdu, půjdu do nebe pro tebe rád...
Mělo to ještě nějaké pokračování, ale na to si už nevzpomínám.
Scházelo se nás tam hodně. Také starší nebo nastávající stárci zpívali svým děvčatům pěkné písničky. Mnohé
manželství také pocházelo z multně. Tam začínaly známosti, které v mnohých případech končily svatbou.
To jsme potom chodili zalykovat nebo zatahovat cestu
šátkem (turečákem) a přitom jsme jim hráli na harmoniku
a vybírali od svatebčanů peníze.
Když zalykovačka skončila, uvolnili jsme svatebčanům

cestu. To už šli z kostela domů. A nám, co jsme zalykovali,
zůstala další povinnost: propít v hospodě získané peníze.
Těch, co zalykovali, bylo v Bořeticích více. Nevěstám
se to nelíbilo, protože u zalykovačky musel ženich zaplatit
nevěstu, zejména když to byl přespolňák.
Vzpomínám si na zalykovačku Žofky Švejdové, která
si brala „baťováka“ ze Zlína. Tam jsme vybrali hodně, až se
na nás Žofka zlobila.
Já jsem potom Žofce přišel zahrát na harmoniku, ale
moc mě to nešlo. Moc jsme toho vypili. Hlavně že Žofka
byla šťastná.
Zalykovačky se prováděly téměř při každé svatbě.
Vždycky se našli známí svatebčanů, kteří zalykovačku
provedli.
Oldřich Jedlička
Formóza
Vesnička pro seniory
691 81 Brod nad Dyjí
P.S.
Ta zalykovačka měla takovou říkanku, která se při zalykování přečetla přespolnímu ženichovi, kterému jsme tím
dali na vědomí, že se vloupal do zahrady a tu nejkrásnější
růži utrhnul.
Poté naši pokladníci chodili od jednoho svatebčana ke
druhému a od všech vybírali „co kdo dá“. A k tomu všemu
hrála harmonika.

Strýc Pazderkuj vzpomínajů.../ kapitola 1. až 9./
Hodláme váženému čtenáři ve
28 kapitolkách po dobu celého
roku naservírovat jadrné, kořeněné, ale pravdivé příběhy, které se
udály kolem sklepů pod Kraví horou
Jak název napovídá, budů
vzpomínat strýc Pazderkuj nejen
na život v kvelbeném podzemí,
ale i na svou rodinu, věrné přátele a náhodné turisty. V případě, že
se navlas stejný příběh stal i vám,
nechte si to pro sebe, protože jde
o náhodu, která se v naší firmě objevuje tak jednou, maximálně dva
krát za........týden.

1. Příběh mullerový.
Tuto švýcarskou bílou odrůdu,
která je takřka bez kyselin, zná
asi každý. Druhé jméno Thurgau
nese z toho důvodu, že výborný
šlechtitel pan Muller byl fanatický
vyznavač Hitlera a tak demokra-

tičtí Švýcaři do názvu přidali jméno kantonu, kde odrůda spatřila
světlo světa. Toto víno je kolem
vánoc již technologicky hotové.
Přesto chuťově vnímavý člověk
v něm cítí jakýsi neklid, nescelené
frakce. Víno není ještě harmonické. Musí ležet ve dřevě, aby se uleželo a přitom dýchalo. Potřebuje
trochu kyslíku. Říkáme tomu školení vína.
Ale víno je nápoj společenský. Potřebuje lidskou společnost.
Proto je nutné s kamarády chodit
do sklepa a vínu zpívat. Dobrá nálada, zpěv a chlapské kamarádství
se ve sklepě zkoncentruje a přes
dřevo proniká do vína - sytí ho.
Když takové víno ochutnáte zjara,
voňavý buket na patře vám rozkvete a chce se zpívat a tancovat.
Víno se odvděčí za to, jak jste jej
po večerech až do rána dobře zaškolovali.

2. Příběh neuburgový
Kříženec sylvánu a veltlínu červeného znovu získává svoje staré
místo v popředí obliby. Všechny
moderní evropské odrůdy jsou
vlastně kříženci. Genetické analýzy také prozrazují, že u většiny
z nich v pozadí stojí prastarý Tramín. Vyležený Neuburg se odvděčí
květinovým buketem přecházejícím až do vůně lesních plodů.
Zrovna se světila kaplička sv.
Urbana. My s Fanošem jsme při
Neuburgu světili až do rána. Při
cestě dom, už za jasného světla, došla řeč na to, kdo z nás dělá
doma většího trůbu. U nové kapličky jsem řekl:
„Fanošu, to nemožeme nechat
enom tak. Včíl zvihnime dva prsty
pravej ruky a přísahejme. Přísaháme svatý Urbánku, že už víckrát
nebudeme dělat práce chlapa nestrana 25
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důstojné jako je umývání náčení,
podlahy a jiné blbosti. Věšání firháňků a co mě zvlášť žere - piglování prádla.“.
Po přísaze se nám oběma ulevilo. Bohužel to sv. Urbánek asi požaloval našim babám. Naštvaly se
a také přísahaly, že už nás nepotěší,
pokud se nepolepšíme. Vzdorovali
jsme jak u Stalingradu, ale po týdni jsme museli prohrát.

3. Příběh tramínový
To je pyšná odrůda. Málo rodí,
ale odvděčí se neopakovatelnou
zemitou příchutí, zlatožlutou barvou a kořenitou vůní. V našem regionu je to král vín.
Když ho tak jemně ulizuju, tak
si říkám : „ Bože, proč jsi nám to
víno dal? Vždyť s ním tělo nenasytíš, žízeň neuhasíš… Vyjdu před
sklep a pod Kravíma horama snad
tisíc lidí. Cimbálová muzika a já
vidím, jak se lidi drží kolem ramen, zpívají, tancují, jsou šťastní
a veselí .Tak si říkám : „Jestli si
nám to víno dal jen proto, aby byli
aspoň chvíli šťastní a veselí, tak ti
za to děkujem.“

4. Příběh
rýnskorýzlinkový
Tuto odrůdu všude nazývají
králem vín. A pěstuje se na celém
světě, ale nejlepší bývá v severně
vinařících zemích. Tu nádhernou
květnatou vůni do lípy či medu mu
dává nejen slunko, ale také noční
chlad a ranní mlhy.
Hned po revoluci byl u nás každý cizinec vzácný. Na vinárně pod
Kraví horou se ubytovalo deset
anglických studentů, že prý budou
naše děcka učit anglicky. Vůli měli,
odolnosti už méně. Jako vzácní
hosté byli každý večer ve sklepě.
Tak šli i kolem mého sklepa. Pozdravili a tak jsem odpověděl: „Tož
si poďte zavdat.“ Došli mezi bečky
a hned mě upozornili, že v Anglii
se z takových směšných koštovaček nepije.
„Tož si vemte ty na coca colu,
když jsou vám bližší.“ Většina nastrana 26
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šich lidí ve sklepě k vínu přivoní,
podívá se na barvu a na jiskru, aspoň z počátku pijí pomalu a vede
moudré řeči. Tito si anglicky ťukli
na zdraví a ten dvoudecák do sebe
kopli. Doplnil jsem rychle z koštýře a oni zase - „cheers“ a kopli do
sebe další a další.
„ No nic, aspoň půjdeme rychle dom.“ Pak mě napadlo, že je to
vlastně regulérní soutěž, kdo víc
vydrží. Vyhrála taková malá pihovatá holka. Ta pak tahala urostlé
kolegy ven, kde vesele blili v trní.
Když jsme se sešli s Fanošem, říkám mu, že mi to musí vysvětlit.
A udělal mi přednášku.
„Záleží na tréningu. Jako si
běžec běháním trénuje nohy, my
si pitím trénujeme játra. Samozřejmě, že při tom záleží i na tom,
jak poctivě a pravidelně pili tatínek, dědeček a všichni předci před
ním.“
„ Víš co, Fanošu? Včil si dáme
teho rýňáku budeme se říkat, že to
děláme pro svoje děcka. Co bysme
neudělali pro svoje děcka, né?“

5. Příběh Isabely
Má-li odrůda pěkné jméno,
hned vám lépe šmakuje. Isabela
musela být krásná děvčica, když
po ní nazvali odrůdu vína. Vždyť
isabely jsou i krásní plaví koně.
Po staletí žil ten strom mezi
lidmi před sklepem. Na lavičce
pod ním lidé sedávali při skleničce
vína. Bavili se o starostech i radostech. ta radost i smutek se vznášely
nad lavičkou a pak se vřezaly do
dřeva stromu. vřezaly se i šepoty
milenců. Přišel však čas a jeho dny
byly sečteny. Zjara se už nezazelenal. Umřel. A lidé stromu želeli.
Až do doby, kdy přišel strýc Jánoš,
huslár. Poťukal po kmeni, pokýval
hlavů a řekl :
„Neumřel. Dušu má furt živů.“
A z jeho kmene zrobil husle,
basu, klarinet,v iolu a aj ten cimbál
a vše pak dál mladým muzikantom. Ti šli poprvé hrát k té lavičce.
Hned po první notě se začali dít
divné věci. Lidi vstávali a poskako-
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vali do taktu, mladí i staří tancovali. Vrtěla se i tetička Andula a strýc
Metoš juchali jak za mlada. Roční
Jeníček si pobrukoval, malovaná
děvčata se vrtěla a šohaji - ruku
vrch, verbovali a zpívali. To jim
strom vracel to, co si do něj dlouhá
léta sami ukládali. Bylo to kouzelný, i když jsme tenkrát nepili isabelu ale veltlín s bílou burgundou.

6. Příběh muškátový
Muškát Ottonel dává jemná
a nejvíc aromatická vína. Necháš-li
mu zbytkový cukříček, děvčata se
budou olizovat. Takové ano víno.
Jednou ke mně do sklepa přijel starý generální ředitel banky se
stádečkem mladých úřednic. Holky, tak do dvacetipěti se chovaly
odtržitě. Nic se jim nelíbilo. Co asi
ten plesnivý ředitel očekával? Řekl
jsem si - schválně, jak se s tím matka příroda popere. Vedle do sklepa
přijelo mužstvo mladých ragbistů a tak jsem je pozval k sobě. Jak
přišli do sklepa, holkám zajiskřilo
v očích a odtažitost byla ta tam.
Tancovaly, ječely, skákaly po stolech, zkrátka pěkný podívání. Jedna z tanečnic začala ragbistovy
zkoušet tvrdost svalů a aby to měla
jednodušší, ten ihned svlékl tričko. Holka nelenila, svlékla halenku
a pochlubila se taky. Nakonec
z toho byl gruppenstriptýz. A já
jsem raději vyběhl ven, protože
jsem od přírody stydlivý. Venku
seděl generální ředitel a brečel.
Tak jsem si říkal: Vidíš ty trůbo! Tak to dopadne, když chceš
bojovat proti matce přírodě. Ty
máš postavení a peníze, ale to důležitější mají postavený tí ragbisti.

7. Příběh od Chardonay
Tento pyšný Burgunďan patří
k nejslavnějším bílým vínům na
světě. V našich podmínkách dosahuje plné, kořenité chuti a široké škály vůní od rozkvetlé louky,
křemene, mandlí až k dozrálému
ananasu. Právě severské kyselinky dodávají tomuto vínu jadrnost
a pikantnost.
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Kraví horou problém s vodou.
Každý kbelík se musel poctivě
nanosit na vážkách ze vzdálené
studně. Proto vodu nikdo jen tak
nevylil. Nejdříve v ní vypláchl koštovačky a úplně nakonec byla už
voda od červených kvasnic červená jak víno.
Ještě stále ale bylo škoda ji vylít.
Děda Cyril rozdělával před sklepem trochu malty a ředil jí právě
takovou vodou. V tom šli kolem
nějací Pražáci. S úžasem se zastavili a oslovili ho: „Proboha, pane,
vy dáváte víno do malty?“ „ Ná co
bych nemohl“, povídá děda ledabyle, aniž by koutkem huby cukl.
„Když vy, Pražáci, můžete dávat
vajca do Karlova mostu, tož co
bych já nemohl dát trochu vína na
vylepšení malty.“
A potěšen, že mu to sežrali, hleděl si svého. Tak se děda
Cyril stal slavným, protože vydupal s Pražákama.

8. Příběh vlašský
Ryzlink vlašský, zvaný vlašák,
je pozdní odrůda s lehkou kyselinkou, u nás velmi rozšířená. Necháme-li ho vyzrát, dostane buket
květnatý až do medu. Díky těmto
kyselinkám je to jadrné veselé vínko. Jsme rádi, že ho máme.
„Tých chlapů stvořil pán Bůh
enom proto, aby nám užírali nervy.“ To říkala moje žena přemýšlejíc, kde udělala výchovnou chybu.
Je totiž její přirozeností mě neustále poučovat.
Zde by redakce chtěla poznamenat, že je to
přirozeností všech žen.
Snad proto, že na rozdíl
od nás přesně ví, kolik
mají dětí a na stáří se nebojí rakoviny prostaty.
Svojí ženě ovšem
nejvíc hnu žlučí, když
se trochu líznu. Jsem
už smířený s tím, že to
pán Bůh tak zařídil, aby
naše ženy byly něco jako
andělíček strážníček, jinak bych za chvíli úplně
zpustnul.
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Proto všem mladým radím: Je
ti třicet a stále jsi svobodný? Pozor
na staromládenecký syndrom. Je
to nemoc plíživá a má málo znatelné symptomy. Ráno se oblékáš,
čichneš k ponožkám a řekneš si –
dnes ještě vydrží. Večer si vyslékáš
kalhoty, sešlapeš je do rožka a ráno
si je oblékneš. Hrnek od kávy se
také nemusí každý den umývat –
vždyť v něm zase bude kafe.
Ovšem máš-li ženu, ta tě nenásilným způsobem naučí dávat si na
stejné místo boty a špičkou k sobě,
věšet kalhoty na ramínko, postará
se, aby ses každý večer sprchoval,
i když jednou, dvakrát za měsíc by
to stačilo. Hlavně tě zbaví té největší starosti. Starosti o peníze.
Chlap totiž utrácí velké peníze za
blbosti – jako je nájem, jídlo, benzín, opravu střechy a podobně.
Kdežto každá žena ví, že utrácet se
má zodpovědně za důležitější věci,
jako jsou botičky, halenky, kadeřník, masáž, kosmetiky a diety. Nemusíš se bát, že ti peníze budou
plesnivět ve strožoku. Každý měsíc
pravidelně uděláš stojku.
Zkrátka to s námi ženy nemají
lehké a dá jim moc práce přetvořit nás k obrazu svému. A když se
jim to podaří, dospějí k libým pocitům, stejně jako když mi vychutnáváme archívní vlašák.

9. Příběh irsaiový
Dobře vyzrálý hrozen irsaiu je
snad nejchutnější ze všech. Gene-
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ticky nese v sobě starou a velmi
populární odrůdu Čabaňská perla,
nejranější odrůdy vůbec. Dnes se
irsai používá především na prodej
burčáků.
Pod Kraví horou a na cyklostezkách dnes vidím tisíce turistů.
Děda Cyril by řekl „
„ Dat každýmu z nich na hodinu motyku, měl bych po práci“.
Bylo pondělí ráno a pod Kraví horou ani nohy. Jenom Fanoš šel zamíchat rmut. Sklep měl otevřený
a náhodní cyklisti zvědavě nakoukli do sklípku. „Prosím vás,
pane, nemohli bychom ochutnat
toho vašeho pravého burčáku?“
„ Ale samo sebou“, odpověděl
mile Fanoš. „ Dyť je to eště taková šťávička. Snáď to ani alkohol
nemá.“
Neznalý člověk netuší, že cukr
alkohol bezpečně zamaskuje tak,
že se vám zdá, že pijete limonádu.
A za chvíli ho ucítíte v kolenou
i hlavě. Ale to už je pozdě. Po půl
hodině celá parta seděla na mezi
pod sklepem vůbec netušíc, jak
k té opici přišli. Šel jsem kolem.
Fanoš opřený na futra a se spokojeným výrazem.
Podívám se a ptám se : „Ná Fanošu, kde tí lidé vlastně spijů?“ „Ve
Věstonicích. Mají to už enom 40
kilometrů. Ale ten můj irsai odvedl
poctivů prácu, co?“
Autor I.P.
Redakčně upraveno.
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Hřebenové stezky
Za mého mládí jsme již jako děti musely rodičům
pomáhat. Ti menší například hlídali tažný dobytek,
než rodiče nažnou jatelinu nebo nalámou řepného
chrástu či kukuřičných odnoží. Když se jelo na
„futro“ (krmení) například na Trkmanska, trvala
cesta i půl hodiny. A to byl čas, kdy mě tatínek stále
něco vyprávěl. Mnohé věci jsem slyšel již několikrát,
ale když jsem jej na to upozornil, odpověděl, že je
lepší věc dvakrát slyšet než jednou číst.
Za dnešní ocelovou kůlnou nad Žlebama jsme
měli Široká a Úzká Trkmanska, Odměrky a Sekery.
A zde na vrcholu Trkmansk ukázal otec bičem na
komíny v dáli na obzoru a povídá: „To je Hodonín.
Kdybychom tady měli dalekohled, tak bys před
komíny viděl poddvorovský větrný mlýn. A před
tímto mlýnem jsou v údolí Čejkovice. Odtud přišli
Pazderci do Bořetic. Ale z Čejkovic pochází i moje
babička Miklíková. Za Starým Poddvorovem jsou ve
stejném směru již jen Dolní Bojanovice, pak už jsou
Lužice a Hodonín. Tudy vedla prastará hřebenová
stezka, po které chodili lidé již v předkřesťanské
době. Šli po ní jistě i naší věrozvěstové Cyril
a Metoděj. Hřebenová se jí říkalo proto, že vedla
po vrcholcích neboli hřebenech zdejších kopečků.
Všude byl původně hluboký les, jen jihozápadní
svahy měly stepní charakter. Jako naše Zázmoníky,
Veselý, němčické Zbavce či pavlovické Kamence.
Podobně tomu bylo ale i na jihozápadních svazích na
Vrbici, Čejkovicích a Starém Poddvorově. Teď jsou
zde všude vinohrady,“ povídá.
Výhodou hřebenových stezek byl výhled do
široké krajiny. Dnes jsou zde místo stezky většinou
polní cesty a silnice. V některých místech jsou však
cesty již rozorány. Například přes Šibeniční vrch
v Čejkovicích. Ale jezdilo se tudy jen s lehkým vozem.
Tažný dobytek by to měl s nákladem moc těžké.
S nákladem se jezdilo delšími, ale rovinatějšími
trasami, například na Čejč, Břeclav a Velké Bílovice.
Po stezce se původně náklad jen nosil na hřbetech
dobytka a nebo zádech. Po celé trase stezky byly na
viditelných vrcholcích posvátné stromy s pohanskými
symboly a bůžky. Ty byly za cyrilometodějské mise
spáleny na hranicích anebo pokud byly z kamene,
byly utopeny v hlubokých vodách jezírek. Protože
však měly orientační význam, nahradily je křesťanské
kříže, boží muka a kapličky.
Silnice z Vrbice je také původní hřebenová
stezka. U rozcestí dnešní silnice a polní cesty nad
Hrubýma Odměrama byl velký akát a na protější
straně kamenný křížek. Z jednoho akátu dnes zůstalo
jen akátové houští. Také na bývalém rozcestí silnice
a polní cesty, která vedla přes dnešní středisko
Zemědělského družstva Bořetice, býval také velký
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akát, na protější straně stál dřevěný křížek. I zde
zůstalo jen akátové houští, které se zlikvidovalo se
zrušením cesty. Pocestní přicházející od Vrbice
této cesty využívali při obcházení Bořetic. Každý
pocestný, který procházel přes vesnici, byl neustále
předmětem výslechu místních obyvatel – odkud jde,
co je u nich v obci nového, malé děti z chudších rodin
měly snahu si něco vyptat („vrangaly“).
Kdysi Bořetice začínaly z této strany u dnešního
Froliánka. Zde stával také velký strom a vedle něj
velký kámen (valoun). Za mého dětství zde byl už
jen asi 70 centimetrů vysoký pařez, do kterého jsme
jako kluci neustále zatloukali hřebíky, a nebo nám
posloužil jako cvičební nářadí (koza) k přeskakování.
Staří lidé, jak pařezu, tak kamene využívali ke
krátkému odpočinku. Kámen byl, podle vzpomínek
bratra Ivana, později zahrnut v příkopě při budování
kanalizace u vedlejšího domku Staně Frolicha číslo
260. Když zde Jánoškova rodina z čísla popisného
18 postavila kapličku jako poděkování Bohu za
ušetření před požárem, převzala tato kaplička
i orientační úlohu. Dominantní strom byl odstraněn
a nebo uhynul sám a nebyl znovu vysazen nový tak,
jak se běžně stávalo.
Stezka dále vedla Humnama, Jeryškem na Tálky
za kostelem, kde býval původně posvátný pohanský
háj. Dále pokračovala k Rasovně a odtud k dnešnímu
letišti a plechové boudě v meruňkovém sadu. Zde
vedla k zdaleka viditelné bílé kapličce s mohutnými
akáty na obzoru u Němčiček. V dobách větrných
mlýnů zde stával mlýn, stejně jako u bořetického
kostela a na Vrbici na Stráži. Cesta zde jde po
horizontu mezi meruňkovým sadem v němčických
Dlouhých (naproti penzionu, vinárny a sklepa
JZD) a vinicemi v Růžených k němčickým Novým
horám. Odtud stezka vedla po horizontu Kocůrek
a Kamenců k dnešní silniční zkratce na Hustopeče.
Asi po 50 metrech na vrcholu této silniční zkratky
odbočovala po horizontu pavlovických Bojanovsk
a dále až k dnešnímu kruhovému objezdu u Hustopeč.
Hřebenová stezka se samozřejmě větvila. Od
zmíněného vrcholu na silniční zkratce odbočovala
i doprava ve směru na Němčičky a Boleradice.
S dnešní silnicí do Pavlovic tvořila úzkou
pozemkovou trať, které jsme říkali za sloučeného
JZD Němčická Bojanovska, a měli jsme zde jako
v Kocůrkách zpočátku meruňkový sad. Tento
pozemek jsme spolu s pozemkovou tratí Kuntinov
uživatelsky směnili s JZD Boleradice. Tím se
zrušila i polní cesta (původní hřebenová stezka)
vedoucí k železnému křížku u křižovatky polní
cesty z Němčiček a silnice vedoucí po horizontu do
Boleradic. Ve Starém Poddvorově byla větev na Nový
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Poddvorov, Prušánky a Moravskou Novou Ves. Na
Vrbici byla významná větev po horizontu polní trati
Rovinky na Velké Bílovice.
U nás v Bořeticích byla snad nejstarší hřebenová
stezka tam, kde je dnes tak zvaná Veselská cesta. Dříve zde
ale úvoz nebyl. Od naší rozhledny této cestě Němčičáci
říkají Hradská, podle zdejší polní trati Hradské. Tato
cesta vede lesem k boleradickému hradišti a dále do
samotných Boleradic, kde jsou průkazné doklady
i o velkomoravském osídlení. Z této stezky byl také
nejschůdnější přístup k oppidu nad našimi Pratáčkami
neboli dnes vinicemi na terasách firmy StapletonSpringer. Oppidum ve střední Evropě byla trvalá
hradištní sídliště Keltů a prvotních Slovanů. Polní trať,
ve které byly obrysy oppida leteckým snímkováním
v nedávných letech objeveny, je již v katastru Kobylí,
říká se ji Lumperky. Po vyklučení zdejších vinic se zde
objevil na světlejším podkladě tmavší ovál o rozměrech
asi 180 × 120 metrů. Po urovnání zoraného pozemku
před novou výsadbou vinice, tyto obrysy podstatně
vynikly. Na místě samém jsem pak zjistil, že před
širokými vchody byly další zřejmě palisádové hradby
již jen s asi metrovými pravými a levými štěrbinami,
které limitovaly vstup pouze jedním koněm z každé
strany. Domnívám se proto, že šlo o velký obranný
systém, který byl chráněný ze tří stran prudkými svahy
(od Zázmoníků a ve směru od dřívějších bažin, močálů
a jezer, kde je dnes říčka Trkmanka). Schůdný přístup
k tomuto pozemku je dnes jen ze severní lesní strany,
tedy od Hradské cesty. V těchto místech jsou tmavší
pruhy, které naznačují, že zde bylo několik obranných
překážek v podobě hradeb a příkopů. Je ale také možné,
že místo osídlení bylo podstatně větší a že tyto tmavé
čáry jsou zbytky širších kruhů, jež zasahují do našich
Zázmoníků, Pratáček a okolních pozemků v Kobylí.
K nové připravované výsadbě vinohradu chybělo
jen několik dní. Posbíral jsem zde dvě zelinářské bedny
keramických střepů. Ve snaze oddálit připravovanou
výsadbu vinice, jsem na místo samé pozval ředitele
muzea v Mikulově. Ten byl ve funkci tehdy jen několik
dní a ochotně hned přijel. Výsadba vinice však nebyla
zastavena, protože kořenáče se nedají uschovat na
delší dobu, a tak podrobnější průzkum se na mnoho
let odkládá. Keramické střepy byly soustředěné
do jednoho místa, pocházely převážně z velkých
keramických nádob, které se používaly pravděpodobně
na uskladnění obilovin či vody. Velký pluh, kterým
se provádí orba před výsadbou vinice, zachytil jen
jejich vrchní části bez spodních částí nádob, takže
jsem nezjistil zda nádoby něco obsahovaly. V žádném
případě nešlo o nějaké odpadové střepy. Nádoby byly
vyrobeny převážně na hrnčířském kruhu, ale byly zde
i střepy, které neměly charakteristické znaky výroby na
hrnčířském kruhu, což může být vodítkem k zjištění
stáří zdejšího osídlení. I když je běžně dostupný jak
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v literatuře, tak na internetu přehled nákresů tvarů
různých archeologických keramických nádob, tvar
těchto nádob se specifickým tvarem uchycení jsem
nenašel.
Jak jsem již zmínil, na trase stezky je spousta
stromů, které měly funkci směrníků. Převážně
jde o lípy a akáty. V minulosti zde ale mohly být
i jiné druhy stromů. Lípu považujeme za náš
národní strom. Ale za národní je považují i Slovinci
a další národy na jihovýchod od nás. Osamocené
monumentální stromy často zasahují blesky, a proto
se jen zřídka dožívají vysokého věku. Pokud blesky
nestahuje v jejich blízkosti něco jiného (věž kostela).
Výsadba těchto stromů také podléhala módě. Tak
se začaly vysazovat i akáty. Akát byl do Evropy
přivezen z Ameriky kolem roku 1600 a byl zpočátku
vzácný. Akát není roznášen ani větrem ani ptáky či
jinými zvířaty. Akát tedy vždy musel vysadit člověk.
Má hlavní kůlový kořen, ale i vegetativní mělké
kořeny, ze kterých vyrůstají nové výhony. Používal
se hlavně ke zpevnění různých břehů, mezí a roklí
proti vodní erozi. Pokud se pod akátem neustále
tyto nové kořenové výrůstky nelikvidují, stává se
z něj pro blízké okolí invazní rostlina s hustým
neproniknutelným houštím. Stejně invazivní jsou
ale i švestky, slívy a višně, pokud se kořenové
výrůstky soustavně nelikvidují. Akát byl využíván
i v hornictví k výrobě klád, vodících těžební klece,
hodil se i a dalším specifickým výrobkům, jakým
bylo např. vinohradnické kolí.
Bořetice jsou vzdáleny asi jen 20 km od
velkomoravského centra v Mikulčicích, a tak
se místní obyvatelé jistě podíleli na zásobování
obyvatel tohoto centra. Přesto je mnoho nejasností
v otázkách zejména – proč a jak došlo k likvidaci tak
rozsáhlých ploch listnatých lesů na tomto území.
Vypalování neboli žďáření pro získání zemědělské
půdy není zcela přesvědčivé. Listnaté lesy nehoří,
proto bylo třeba stromy nejprve vykácet. Leteckým
snímkováním krajiny bylo na Hodonínsku zjištěno,
že se zde v daleké minulosti tavilo železo. Svědčí
o tom tisíce tmavších bodů na světlé půdě a byly
zjištěné zbytky strusky. S použitím dřevěného uhlí je
třeba k vytavení 1 kg železa kolem 100 kg dřevěného
uhlí, a množství jílu na stavbu malých pícek. Je proto
možné, že i v tomto prostoru se kdysi lidé živili i
touto výrobou. A stezky sloužily i k otrockému
obchodu s železem, neboť bylo jednodušší převážet
železnou rudu než převážet mnohonásobně větší
množství dřeva či uhlí. Možná, že to byli i Kelti,
Germáni a prvotní Slované z našeho blízkého
okolí, kteří vyráběli železo například pro Římany z
Carnuntumu, které je od nás vzdáleno jen asi pět
dní pěší cesty.
Staňa Pazderka, Bořetice
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Preventivní prohlídky v ordinaci praktického lékaře
V nedávné době jsme mohli v médiích zaregistrovat zprávu
o slavné herečce Angelině Jolie,
která si pro vysoké riziko nádoru
prsu v rodinné anamnéze nechala
odstranit prsní žlázy, čímž si jednoznačně snížila riziko výskytu
tohoto nádorového onemocnění
v budoucnosti.
V souvislosti nejen s tímto bych
ráda poukázala na význam preventivních prohlídek, které jsou
v naší populaci často podceňovány, a zaměřila tak naší pozornost
na preventivní program, který
funguje i v České republice. Sama
mohu ze své praxe uvést několik
příkladů, kdy se díky preventivní
prohlídce podařilo zachytit nádorové onemocnění v té nejčasnější
fázi, která je velice dobře léčitelná.
Co to tedy jsou preventivní
prohlídky ?
Dle zákona má pojištěnec každé dva roky možnost nechat si
provést preventivní prohlídku
u svého registrujícího praktického
lékaře. Tato preventivní prohlídka
je rozdílná od závodně preventivní prohlídky, na kterou odesílá zaměstnance zaměstnavatel a která
slouží k posouzení, zda je zaměstnanec schopen vykonávat určité
zaměstnání, zda toto zaměstnání
neohrožuje a nepoškozuje jeho
zdraví. Rozsah prohlídky závodně preventivní péče se tedy liší od
preventivní prohlídky.
Preventivní prohlídka, kterou
vykonává praktický lékař, u kterého je pojištěnec zaregistrován, je
bezplatná, a je určena k posouzení
a zhodnocení celkového zdravotního stavu, kondice, zhodnocení
eventuálního rizika civilizačních
a nádorových onemocnění, se zavedením eventuálních opatření,
ať již ve změně životního stylu,
či zahájení léčby, či naplánování
dalšího došetření v odborných
ambulancích.
Součástí každé preventivní
prohlídky je podrobné doplnění
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osobní a rodinné anamnézy se
zaměřením na změny, rizikové
faktory (kouření, alkohol) a profesní rizika, v rodinné anamnéze
je zvláštní důraz kladen na výskyt
kardiovaskulárních onemocnění,
hypertenze, cukrovky, poruchy
metabolismu tuků a nádorových
onemocnění, se zvážením eventuálního rizika pro daného člověka.
Další nedílnou částí každé
prohlídky je kompletní fyzikální
vyšetření – včetně měření krevního tlaku, poslechu srdce a dýchání, zjištění výškově hmotnostního
rozdílu – tzv. BMI (body mass index), orientační vyšetření zraku
a sluchu.
Z laboratorních vyšetření se
vždy provádí orientační vyšetření moči, dále v určitých daných
intervalech se provádí vyšetření krve – zejména hladiny cukru
(glykemie), cholesterolu a tuků,
event. další krevní odběry dle
uvážení lékaře a celkového zdravotního stavu dotyčné osoby. Od
40 let věku se v pravidelných intervalech provádí EKG (elektrokardiografické) vyšetření srdce.
Velký důraz je kladen na onkologickou prevenci, kdy se hodnotí
stav kůže – posouzení znamének,
s event. doporučením k podrobnějšímu vyšetření u dermatologa, dále screening kolorektálního karcinomu, u osob nad 50 let
– stanovení skrytého krvácení ve
stolici speciálním testem (tzv. OK
test, dříve psaníčko) se zvážením
event. provedení screeningové kolonoskopie.
U žen je důležitá
prevence nádorového onemocnění
prsů, která spočívá
v klinickém vyšetření a poučení
o samovyšetřování, od 45 let má
každá žena možnost
provedení
bezplatné mamografie ve dvou-

letých intervalech. Každá žena
by měla jednou ročně podstoupit i preventivní gynekologickou
prohlídku u svého gynekologa,
s vyšetřením cytologie děložního
čípku k včasnému záchytu nádorových změn na děložním čípku.
U mužů je důležité vyšetření prostaty, event. odeslání k urologickému vyšetření.
Každá preventivní prohlídka je
zároveň i příležitostí zkonzultovat svůj zdravotní stav, eventuální
otázky a nejasnosti se svým ošetřujícím lékařem a dohodnout se
na dalším řešení, či sledování.
Závěrem chci jen dodat, že cílem preventivní prohlídky určitě
není vyvolávat zbytečně strach
a obavy z onemocnění, abychom se
úzkostlivě sledovali a žili ve strachu, kdy se co u mě zjistí, na druhou stranu není správný ani druhý
extrém – zavírat oči před realitou
určitých rizik a onemocnění.
Cílem preventivní prohlídky je
uvědomění si i svého podílu zodpovědnosti na svém zdravotním
stavu, že i já sám mohu a mám
něco udělat pro své zdraví, pro
zlepšení své kondice, a tím i snížení eventuálního rizika civilizačních a nádorových onemocnění,
případně jejich záchyt v časném
léčitelném stadiu.
V případě zájmu o preventivní
prohlídku je dobré dohodnout si
termín osobně nebo telefonicky
se svým praktickým lékařem.
MUDr. Marcela Barnášová
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Kulinářské
okénko
Sójové maso s játry
Suroviny
1 sáček sojových kostek
asi 20 dkg vepřových jater
1 větší cibule
1 sáček zeleniny na čínu
1 rajče
sojová omáčka
worcester
2 lžíce kečupu
1 lžíce medu
koření na čínu
1 masox

Postup
Sojové kostky vsypeme do vroucí vody s masoxem a vaříme cca 15 minut.
Scedíme a vymačkáme z nich vodu. Na pánvi zpěníme cibulku nakrájenou
na půlměsíčky. Přidáme játra nakrájená na kostky a orestujeme. Dále přidáme sojové kostky, zeleninu na čínu a necháme orestovat. Zakápneme sojovkou a worcesterem, orestujeme a přilijeme vodu a necháme dusit 15–20 minut. Přidáme koření na čínu, rajče a trochu provaříme. Dále přidáme kečup
a med, chvilku ještě necháme provařit a můžeme podávat.

Ořechová bábovka s marmeládovým srdcem
Suroviny
Těsto: 150 g pískového cukru, 2 vejce, 1 prášek do pečiva, 250 g polohr.
mouky, 150 g vlašských ořechů, 1 nahrubo nastrouhané jablko, 1 dcl oleje, 0,5 dcl mléka, lžíce rumu, špetka
skořice, višňová marmeláda.
Tuk a kokos na vymazání a vysypání
formy.
Postup
Troubu si zapneme na 170 °C. Vymažeme tukem formu a vysypeme
kokosem.
V misce si ušleháme vejce s cukrem, přidáme mouku smíchanou s
práškem do pečiva, pomleté nebo
nastrouhané ořechy, nastrouhané
jablko, olej, mléko a rum. Pečlivě,
ale jemně zamícháme a polovinu
těsta nalijeme do formy na bábovku. Naklademe marmeládu a zalijeme zbytkem těsta. Pečeme cca
1 hodinu.
DOBROU CHUŤ!
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Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli na vydávání Bořetických listů
Paní Marie Beránková, Tvarožná
za
Paní Veronika Sedláčková, Brno
za
Manželé Marie a Josef Šafaříkovi, Bořetice čp. 376
za
Pan Cyril Pazderka, Jihlava
za
Pan Pavel Pazderka, Rajhrad
za
Pan Antonín Lůbal, Kobylí
za
Pan Cyril Šebesta, Bořetice
za
Manželé Ludmila a Josef Sojkovi, Břeclav
za
Manželé Ludmila a František Šafránkovi, Bořetice
za
Pan Josef Šlancar, Břeclav
za
Paní Anna Hasíková,
za
Paní Marie Dráždilová, Bořitov
za
Paní Anežka Jurasová, Bořetice
za
Paní Marie Fridrichová, Bořetice
za
Paní Marie Kalvodová, Žatčany
za
Paní Dana Buchtelová, Velké Pavlovice
za
Manželé Štěpánka a Václav Novákovi, Bořetice
za
Manželé Marta a Jan Kovaříkovi, Bořetice
za
Paní Hana Kovářová, Nový Jičín
za
Pan Petr Bařina, USA
za
Pan Václav Bařina, USA
za
Manželé Ing. Svatava a MUDr. Karel Padalíkovi, Moravský Krumlov
Paní Jaroslava Žatecká, Praha
za

za

250 Kč
500 Kč
500 Kč
250 Kč
250 Kč
400 Kč
5 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
2 000 Kč
300 Kč
1 000 Kč
200 Kč
200 Kč
200 Kč
100 Kč
500 Kč
500 Kč
100 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
5 000 Kč
200 Kč

Všem ještě jednou mockrát děkujeme.

Společenská kronika
Vítejte mezi námi::

Jubilanti

březen
Martin Ševčík
květen
Klára Popelková
Tomáš Langer
červenec
Olivie Dvořáková
Tomáš Herzán
František Šafránek

Jubilanti 70 let
Květen
Marie Náležinská
Červenec
Ludmila Košťálová
Josef Šebesta
Srpen
Karel Mikulica
Jubilanti 75 let
Květen
Marie Hasíková
Zdenka Petrásková

Sňatek uzavřeli
duben
Hana Nováková a Roman Machovský
červen
Markéta Kuchyňková a Marek Polák
Marta Langerová a Jan Kovařík
Iveta Jakubcová a Filip Fridrich
Veronika Poláková a Stanislav Velecký
strana 32

Červen
Marie Sadílková
Červenec
Pavel Juras
Jubilanti 80 let:
Červen
Štěpánka Nováková
Anežka Kuchyňková
Vlasta Bízová
Červenec
Anna Dohnálková

Z našeho středu navždy odešli:
Duben
Zdenka Šafránková
František Michna
Mgr. Jakub Zemánek

Květen
Jan Kuchyňka
Ing. Václav Kadlec
Červen
Božena Pilařová

Jubilanti 85 let
Červenec
Anna Vojtěšková
Přejeme všem hodně
zdravíčka a osobní
spokojenosti.

Červenec
Břetislav Jakubec
Pavel Skála
Srpen
Antonín Otáhal
Josef Michna
Petr Kadlec

Srpen 2013

ČÍSLO 2
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Fotogalerie

Hodová neděle

Předhodové zpívání – mužský pěvecký sbor z Kyjova

Předhodové zpívání

Hodové pondělí

Předhodové zpívání – ženský pěvecký sbor Bořečanky

Předhodové zpívání – mužský pěvecký sbor Svodničan
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Fotogalerie

Dětské rybářské závody – ceny pro vítěze

Dětské rybářské závody

Noc s Andersenem v knihovně

Noc s Andersenem v knihovně

Pasování na prvňáčky
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Poslední zpívání kuchařkám
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Fotogalerie

Turnaj mladých bořetických tenistů

Letní turnaj mistrů

Vítání občánků – Jan Maceček

Vítání občánků – Klárka Popelková

Vítání občánků – Martin Ševčík

Vítání občánků – Tomáš Langer
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Výsadba aleje k 1150. výročí příchodu věrozvěstů
Cyrila a Metoděje

Výsadba aleje k 1150. výročí příchodu věrozvěstů
Cyrila a Metoděje

Letošní absolventi

Taktické požární cvičení ve škole

Nová vozovka v ulici Pod bytovkami

Víčka pro Terezku Vajbarovou z Vrbice

Bořetické listy č. 2/2013
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