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Úvodník

Editorial

Milí spoluobčané, 
čtenáři Bořetických listů,
rok 2014 se chýlí ke svému konci, 

blíží se jedny z nejkrásnějších svátků 
v roce. Za pár dní opět usedneme po 
boku svých nebližších ke sváteční-
mu stolu. Celý dům provoní jehličí 
a sladká vůně vánočního cukroví. 
Svíčky na adventním věnci se rozzáří 

stejně jako oči dětiček, které budou 
netrpělivě čekat na příchod Ježíška.

Brzy tu budou Vánoce a vzápětí 
i nový rok. Pro mnohé z nás je konec 
roku časem pro shrnutí uplynulého 
období a také dobou pro přemýšlení 
o budoucnosti a vytyčení si cílů pro 
rok nový.

Tento rok přinesl do obce mno-
ho nového a změny, které na podzim 
nastaly, se budou promítat i do let 
příštích. V říjnu si občané Bořetic vy-
brali nové členy do obecního zastu-
pitelstva a počátkem listopadu bylo 
zvoleno nové vedení obce. Věřím, 
že všichni zastupitelé obce budou 
pracovat při rozvoji a zvelebování 
obce s plným nasazením a vervou. 
Vzhledem k tomu, že je v obci asi 
11 rozpracovaných dotačních projek-
tů a další je nutné uzavřít či doplnit, je 
naše činnost v současné době zamě-
řena právě tímto směrem. 

kteří se ve svých vzpomínkách vraceli literární formou 
k životu obce a občanů. Nadále zde budeme vydávat bás-
ně našeho básníka Oldřicha Damborského, kterého jsme 
v prehistorii BL „přinutili“ pro nás psát, i když se velmi 
bál psát kvůli závisti lidí. Omezíme také tisk nekvalitních, 
amatérských fotografi í od občanů, kteří si koupí levný 
fotoaparát na dovolenou a pak se snaží fotografovat pro 
BL a knihu o obci. Budeme dávat prostor i odborníkům 
historikům, archeologům a jejich amatérským nadšen-
cům z řad našich občanům. Chceme, aby se BL zase staly 
zdrojem odborně prověřených článků a studií, ze kterých 
v minulosti čerpávali nejen studenti, ale i všichni, kteří 
se o naší minulosti chtěli něco dovědět. Nechceme však, 
aby se BL staly hlásnou troubou současného vedení tak, 
jak to bylo v předcházejících osmi letech, kdy stačilo jen 
něco málo kritiky, a článek se neotiskl.

Václav Petrásek

Mým velkým přáním do nového 
roku je, abych příští rok touto dobou 
mohl napsat, že rok 2015 byl úspěš-
ný alespoň jako ten předchozí, právě 
končící rok 2014. K tomu mi můžete 
pomoci i Vy. Doufám ve spoluprá-
ci s Vámi všemi – občany Bořetic. 
Nenechme se vykolejit nervozitou 
a strachem z neznámého. Dívejme 
se do budoucnosti s optimismem. 
Nebuďme ovlivňováni okolím. Vy-
užijme zdravý rozum, ohleduplnost 
a lidskou slušnost ke společnému 
soužití v naší obci.

Přeji všem krásné prožití Vánoc, 
splnění Vašich přání. Užijte si příjem-
né vánoční chvíle s rodinou a přáteli. 
V novém roce pak přeji hlavně pevné 
zdraví. A pokud si dáváme předse-
vzetí, měla by obsahovat především 
úctu k našim blízkým, velkou tole-
ranci a pochopení.

František Petrásek, starosta obce

Zprávy z jednání orgánů obce

Usnesení z XXVIII. veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Bořetice konaného 

dne 23. září 2014

Zastupitelstvo bere na vědomí:
ad 3) Zprávu z jednání Rady obce Bořetice od poslední-

ho veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice.

ad 4) Zprávu o plnění usnesení z posledního veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce.

ad 5) Zprávu z jednání výboru kontrolního, informaci 
o jednání fi nančního výboru.

ad 15a) Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 3/2014, 
schválené Radou obce dne 7. 8. 2014.

Vážení občané, rodáci a přátelé naší obce,
toto číslo Bořetických listů vychází v grafi cké úpra-

vě a obsahu jako v posledních osmi letech, kdy spadlo 
vydávání dle sportovní terminologie z ligy do okresního 
přeboru. Svého času jsme byli štikou v rybníce obecních 
zpravodajů a byli jsme vydáváni jako vzor pro ostatní 
obce a města našeho regionu. Jako první jsme začali tisk-
nout BL v barvě a po nás teprve tisklo v barvě mnoho 
obecních periodik (např. Hustopečské listy). Od roku 
2015 upravíme grafi ku a obsah zaměříme na život v obci, 
historii a příspěvky našich rodáků a přátel naší obce. Zno-
vu obnovíme přílohu „Sami sobě“, kde budeme otiskovat 
vzpomínky pamětníků, občanů, rodáků a přátel obce 
a drobné literární pokusy občanů. V této příloze se zamě-
říme i na naše osvědčené dopisovatele, paní Jarku Duf-
kovou-Veselou, Ivana Pazderku, Staňu Petráska, Antoní-
na Grůzu – Jestřába a na další, i již zemřelé dopisovatele, 
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Zastupitelstvo zvolilo:
ad 2) Návrhovou komisi: Jaroslav Procházka, Vojtěch 

Bystřický,
Ověřovatele zápisu: Vladimír Langer, Ing. Libor Popov-

ský.

Zastupitelstvo obce schválilo:
ad l) Program jednání (viz písemně) s navrženými změ-

nami – doplnění bodů 14a) Rozpočtový výhled na 
roky 2015 a 2016, a 16a) Projednání a schválení vý-
běrového řízení na akci „Bořetice – biologicky roz-
ložitelný odpad“ včetně podpisu smlouvy.

ad 9a) Prodej pozemku p.č. st. 1164, v k.ú. Bořetice 
u Hustopečí manželům Libuši a Jiřímu Buchtovým, 
bytem Bořetice č.p. 210 (pozemek zastavěný jejich 
rodinným domkem) za cenu 80 Kč za 1 m2 s tím, že 
veškeré náklady spojené s převodem (tzn. poplatek 
za návrh na vklad, geometrický plán, ověření podpi-
sů, poplatek za sepsání kupní smlouvy) včetně daně 
z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost, uhradí 
nabyvatelé.

ad 9.b) zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 
4218 v k. ú. Bořetice u Hustopečí - jedná se o část 
za sklepem, který se nachází na pozemku p.č. 4219, 
k.ú. Bořetice u Hustopečí, v prodloužení bočních 
stěn tohoto sklepa mimo uličky mezi sklepy, o vý-
měře cca 15 m2 s tím, že veškeré náklady spojené 
s převodem uhradí nabyvatel (tzn. poplatek za ná-
vrh na vklad, geometrický plán, ověření podpisů, 
poplatek za sepsání kupní smlouvy) včetně daně 
z nabytí, vznikne-li obci daňová povinnost.

ad 10) Odkoupení pozemku p.č. 133/172, o výměře 
317 m2, v k.ú. Bořetice u Hustopečí, od paní Marie 
Lůbalové, bytem Bořetice č.p. 403 – jedná se o po-
zemek uvnitř hřbitova v Bořeticích, za cenu 50 Kč 
za 1 m2. Veškeré náklady spojené s převodem hradí 
kupující Obec Bořetice. Daň z nabytí bude hrazena 
v souladu se zákonem.

ad 11) Bezúplatný převod pozemků p.č. 2495/19, p.č. 
2498/11, p.č. 2498/12, p.č. 2498/18, p.č. 2498/19, p.č. 
2498/20, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí, od Jiho-
moravského kraje Obci Bořetice a schvaluje znění 
darovací smlouvy včetně jejího podpisu.

ad 12a) Revokaci usnesení č. 13c) z XXVI. veřejného 
zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice, ze dne 24. 6. 
2014, a schválilo následující usnesení: Zastupitelstvo 
obce Bořetice schvaluje výběrové řízení na dodava-
tele nábytku a vybavení a schvaluje přidělení části B 
zakázky vybranému uchazeči fi rmě C SYSTÉM CZ, 
a.s., Otakara Ševčíka 56, Brno, za celkovou nabídko-
vou cenu včetně DPH 958 683 Kč, včetně schválení 
podpisu smlouvy o dílo s touto fi rmou.

ad 12b) Revokaci usnesení č. 13d) z XXVI. veřejné-
ho zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice ze dne 
24. 6. 2014, a schválilo následující usnesení: Zastu-

pitelstvo obce Bořetice schvaluje přidělení části C 
zakázky vybranému uchazeči MUZIKANTIK.CZ 
Zbyněk Petržela, Nám. svobody 35/1, Blansko, za cel-
kovou nabídkovou cenu včetně DPH 72 145 Kč, včet-
ně schválení podpisu smlouvy o dílo s touto fi rmou.

ad 12c) Revokaci usnesení č. 13f) z XXVI. veřejné-
ho zasedání Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 
24. 6. 2014, a schválilo následující usnesení: Zastu-
pitelstvo obce Bořetice schvaluje výběrové řízení na 
dodavatele stavby stavební úpravy a schvaluje přidě-
lení části B zakázky – výběrové řízení na dodavatele 
stavby stavební úpravy fi rmě STAVOSPOL Znojmo, 
společnost s ručením omezeným, Bobšická 3545/12, 
Znojmo, za celkovou nabídkovou cenu včetně DPH 
1 487 747 Kč, včetně schválení podpisu smlouvy 
o dílo s touto fi rmou.

ad 12d) Revokaci usnesení č. 3b) z XXVII. veřejného 
zasedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného 
dne 17. 7. 2014 a schvaluje následující usnesení: Za-
stupitelstvo obce Bořetice schvaluje výběrové řízení 
na „Inovaci pro zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ Bořetice 
obce Bořetice“ – přidělení části A zakázky – víceúče-
lové hřiště fi rmě Likomstav Morava, s.r.o., Na Rynku 
198, Moravská Nová Ves, včetně schválení podpisu 
smlouvy o dílo s touto fi rmou za cenu včetně DPH 
2 047 560 Kč.

ad 13) Směrnici Obce Bořetice „Směrnice o inventari-
zaci v roce 2014“.

ad 14) Rozpočtový výhled obce Bořetice 2014–2015.
ad 14a) Rozpočtový výhled obce Bořetice 2015–2016.
ad 15b) Rozpočtové opatření Obce Bořetice č. 4/2014 

zvýšení na straně na straně příjmů i výdajů v celkové 
výši 5 459 800 Kč, doplněny položky na stranu výda-
jů: daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 101 000 Kč 
a kompostéry 140 000 Kč, obě položky, tedy celkem 
241 000 Kč, budou vzaty z rezervy. 

ad 16a) Výběrové řízení na akci „Bořetice – biologicky 
rozložitelný odpad“ a schvaluje přidělení zakázky 
vybranému uchazeči fi rmě MEVA – BRNO, s.r.o., 
24. dubna 428, 664 43 Želešice, za celkovou nabíd-
kovou cenu bez DPH 1 049 400 Kč, včetně podpisu 
kupní smlouvy s touto fi rmou.

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 
Bořetice konaného dne 4. listopadu 2014

Zastupitelstvo obce zvolilo:
ad 5a) Starostu obce Bořetice: 
 Františka Petráska, nar. 1. 6. 1960, Bořetice č.p. 136
ad 5b) místostarostu obce Bořetice: 
 Ing. Lenku Bukovskou, nar. 27. 7. 1962, Bořetice č.p. 

456
ad 5c) členy Rady obce Bořetice:
 Ing. Jaroslava Grůzu, nar. 26. 1. 1962, Bořetice č.p. 494
 Jana Hempla, nar. 27. 9. 1974, Bořetice č.p. 295
 Miroslava Náležinského, nar. 13. 7. 1976, Bořetice č.p. 301
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ad 5d) Předsedu Kontrolního výboru obce Bořetice: 
Ing. Marka Poláka, nar. 10. 1. 1985, Bořetice č.p. 12

 Předsedu Finančního výboru obce Bořetice: Václava 
Petráska, nar. 10. 9. 1939, Bořetice č.p. 56

Usnesení z I. mimořádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Bořetice konaného 

dne 18. listopadu 2014

Zastupitelstvo zvolilo:
ad 2) Členy návrhové komise: Jaroslav Bureš, Milan He-

růfek
Ověřovatele zápisu: Vladimír Langer, Václav Petrásek

Zastupitelstvo schválilo:
ad l) Program jednání s těmito navrženými změnami: 

stáhnout z programu jednání bod 4) Státní fond ži-
votního prostředí – projednání a schválení smlouvy 
č. 14181586 v rámci Operačního programu Životní-
ho prostředí, dotace ve výši 27 293,60 Kč (akce Ob-
nova alejí v Bořeticích – extravilán).

ad 3) Znění „Smlouvy č. 14180016 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí ČR, 
v rámci Operačního programu Životního prostředí“ 
– akce „Revitalizace zeleně v Bořeticích – intravilán“ 
a podpis smlouvy tak, jak byla předložena, a přijetí 
dotace ve výši 56 433 Kč dle této smlouvy.

ad 5) Znění „Smlouvy č. 14208834 o poskytnutí podpo-
ry ze Státního fondu životního prostředí ČR v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí“ – akce: 
„Bořetice – biologicky rozložitelný odpad“ a podpis 
smlouvy tak, jak byla předložena, a přijetí dotace ve 
výši 66 663,15 Kč dle této smlouvy.

ad 6) Znění „Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí do-
tace z Regionálního programu NUTS 2 Jihovýchod“, 
s přílohou č. 1 a změnovým protokolem, na projekt 
„Inovace pro zkvalitnění výuky ZŠ a MŠ Bořetice“ 
a jejich podpis tak, jak bylo předloženo. 

ad 7) Revokaci usnesení č. 13 z XXVIII. veřejného za-
sedání Zastupitelstva obce Bořetice, konaného dne 
23. 9. 2014 a schvaluje novou „Směrnici o provedení 
inventarizace v roce 2014“, včetně Přílohy č. 1 – Plán 
inventur, který byl schválen na 1. schůzi Rady obce 
Bořetice dne 10. 11. 2014.

ad 8) Rozpočtové opatření č. 6/2014 s těmito změnami: 
byla přidána změna ve výdajové části z §3639 byla 
přesunuta částka 70 000 Kč na §3113. Celkové zvý-
šení na straně příjmů i výdajů ve výši 122 200 Kč.

Usnesení z II. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Bořetice konaného 

dne 16. 12. 2014

Zastupitelstvo bere na vědomí:
ad 3) Zprávu z jednání Rady obce od posledního zase-

dání a informace rady.

ad 4) Kontrolu plnění usnesení z posledního zasedání 
zastupitelstva.

ad 7) Informaci o zřízení komisí Rady obce Bořetice.
ad 14a) Rozpočtové opatření č. 5/2014 Obce Bořetice, 

schválené Radou obce Bořetice dne 6. 10. 2014.
ad 17) Plán práce orgánů obce Bořetice na rok 2015.
ad 18) Kulturní kalendář obce Bořetice na rok 2015.

Zastupitelstvo zvolilo:
ad 2) Návrhovou komisi: Mgr. Radima Šebestu, JUDr. 

Janu Zemánkovou
Ověřovatele zápisu: Miroslava Náležinského, Ing. Mar-

ka Poláka

Zastupitelstvo schvaluje:
ad l) Program jednání s navrženými změnami – dopl-

nění bodů:
7a) Volba členů Kontrolního výboru obce Bořetice a Fi-

nančního výboru obce Bořetice.
9a) Projednání a schválení pořízení Změny č. 1 územ-

ního plánu obce Bořetice.
11a) Projednání a schválení statutárního zástupce do 

VaK, a.s., Břeclav.
14c) Projednání a schválení převodu fi nančních pro-

středků mezi účty.
16a) Projednání a schválení Vnitřní směrnice pro odpi-

sování dlouhodobého majetku.
ad 5) Obecně závaznou vyhlášku obce Bořetice 

č. 3/2014, kterou se vydává Jednací řád Zastupitel-
stva obce Bořetice s těmito změnami – v §7 vypustit 
bod 7: „Člen zastupitelstva a občané starší 18 let se 
mohou k projednávaným věcem přihlásit do rozpra-
vy, a to k dané věci nejvíce dvakrát s časovým limi-
tem 2 minuty, pokud nejsou dále vyzváni k rozpravě 
řídícím zasedání.

ad 7a) Členy Kontrolního výboru obce Bořetice: 
 Mgr. Petra Zemánka, Vladimíra Langera, Radomíra 

Újezdského ml., Pavla Kuchyňku.
 Členy Finančního výboru obce Bořetice: Mgr. Radi-

ma Šebestu, Bc. Alenu Újezdskou, Lenku Pilařovou, 
Ing. Jiřího Mikulíka, Jaroslava Bureše, JUDr. Janu 
Zemánkovou.

ad 8) Odměny neuvolněným členů Zastupitelstva obce 
Bořetice, členům Rady obce, předsedům komisí 
Rady obce Bořetice a předsedům výborů od 1. 12. 
2014 následovně:

Funkce Celková měsíční odměna
Neuvolněný místostarosta obce Bořetice 11 000 Kč
Neuvolněný člen Rady obce Bořetice 1 300 Kč
Neuvolněný člen Zastupitelstva obce Bořetice  360 Kč
Předseda komise nebo výboru 1 120 Kč

S tím, že při souběhu funkcí náleží odměna pouze jed-
na, a to ta vyšší.
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Novému vedení obce od opozice
Předání funkce starosty

Předání proběhlo přátelsky a se vší 
vážností úřadu. Nešlo o předání moci, 
jak se s oblibou mezi občany říká. Jde 
především o zachování kontinuity 
prací na rozpracovaných projektech 
za miliony korun a jejich zdárné do-
končení. Proto se snažím i po předání 
funkce k vysvětlování nejasností stále 
aktivně přispívat.

Celkem jsme předali kromě ho-
tových akcí i 16 započatých a roz-
pracovaných projektů, tou největší je 
inovace školy, výsadba zeleně-alejí, 
kompostéry pro domácnosti a v ne-
poslední řadě výměna kotlů a zateple-
ní budovy kulturního domu. Některé 
projekty jsou ve stavu „závěrečného 

vyhodnocení akce“, kdy je potřeba 
sledovat všechny termíny – adminis-
trativní i kontrolní a projekty i „papí-
rově“ ukončit tak, aby následné kon-
troly neohrozily tyto akce sankcemi, 
případně vrácením již utracených 
dotačních peněz. 

Výměna starosty samozřejmě 
přináší i odlišný názor na řešení věcí 
a jiné obecní priority. To je vývoj a je to 
stejné jako v podnikání. Někdo se ne-
bojí jít do rizika a zkoušek věcí nevy-
zkoušených, a když se věc podaří, sta-
ne se z něj úspěšný podnikatel. Anebo 
také ne. A jsou lidé, kterým pocit zod-
povědnosti nedovolí jít do něčeho rizi-
kového nebo nevyzkoušeného. 

Bývalé vedení obce sáhlo odváž-
ně „po penězích“ od státu a Evrop-
ské unie. A tím narostly nejen úkoly 
a realizované akce, ale i problémy 
s administrací dotací. Úspěšné dota-
ce přináší ale také navýšení obecního 
rozpočtu, někdy skoro na dvojnáso-
bek a samozřejmě zvýšení hodnoty 
obecního majetku. Akce administ-
rativně nedokončené je potřeba do-
končit tak, aby nám dotační peníze 
proměněné v chodníky, cesty, oprave-
nou a zmodernizovanou školu a další 
hmotné věci zůstaly a řešit jsme mu-
seli jenom ty „příjemnější starosti“ – 
údržbu, provoz a řádné využívání tak-
to pořízeného majetku, a nikoliv sta-

ad 9) Schvaluje starostu pana Františka Petráska jako 
určeného zastupitele pro pořizování územně pláno-
vací dokumentace obce Bořetice pro volební období 
2014–2018.

ad 9a) Schvaluje pořízení Změny č. 1 územního plánu 
obce, a jako první změnu – změnu využití pozemku 
p.č. 243/7, k.ú. Bořetice u Hustopečí, mezi Trkman-
kou a sportovním areálem, ze sportovní plochy na 
veřejnou zeleň.

ad 10) Starostu obce Bořetice pana Františka Petrás-
ka, jako statutárního zástupce obce Bořetice do a.s. 
Hantály, Velké Pavlovice, jako náhradníka schvaluje 
pana Ing. Petra Zemánka.

ad 11) Pana Františka Petráska, starostu obce Bořetice, 
a pana Jana Hempla, člena Rady obce Bořetice, jako 
zástupce obce Bořetice na jednání na členské schůzi 
(valné hromadě) MAS Hustopečsko.

ad 11a) Pana Františka Petráska, starostu obce Bořeti-
ce, jako statutárního zástupce obce Bořetice do VaK, 
a.s., Břeclav

ad 12) Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy 
Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace, Bo-
řetice č.p. 112, za 3. čtvrtletí roku 2014 tak, jak byla 
předložena.

ad 13) Schvaluje příspěvek Římskokatolické farnosti 
Bořetice na práci s mládeží ve výši 20 000 Kč, s tím, 
že poskytnutý příspěvek bude započten na úhradu 
vrácení půjčky poskytnuté Římskokatolické farnosti 
ve stejné výši.

ad 14b) Rozpočtové opatření č. 7/2014 Obce Bořeti-
ce, zvýšení na straně příjmů a výdajů v celkové výši 
1 791 600 Kč tak, jak bylo předloženo, s těmito změ-
nami: zvýšení na straně příjmů i výdajů: o částku 
1 200 Kč – dotace na zvýšení akceschopnosti J-SDH 
Bořetice, rozpočtové opatření včetně této změny 

bude činit celkové zvýšení na straně příjmů i výdajů 
1 792 800 Kč.

ad 15) Rozpočtové provizorium obce na rok 2015 
v tomto znění:

 Ve smyslu ust. §13 Z. č. 250/2000 Sb., v platném zně-
ní, do doby schválení rozpočtu na rok 2015, tj. nej-
později do 31. 1. 2015 bude obec hradit běžnými pří-
jmy roku pouze běžné výdaje na správu a provoz obce 
a obecního úřadu ve výši maximálně 1/12 rozpočtu 
roku 2014 a bude hradit měsíční splátky úvěrů. 

ad 16a) „Vnitřní směrnici pro odpisování dlouhodobé-
ho majetku obce Bořetice“ tak, jak byla předložena.

Zastupitelstvo obce Bořetice zplnomocňuje:
ad 14c) Starostu obce pana Františka Petráska a pana 

Václava Surmana k zajištění převedení částek ve 
výši Kč 72 145 Kč, 397 356 Kč a 675 499 Kč z běž-
ného účtu č. 5124651/0100 na účelový účet č. 107-
-6358840247/0100, a proplacení z účelového účtu 
jednotlivých částek fi rmám Stavební fi rma Sta-
vospol Znojmo s.r.o., Znojmo, ve výši 397 356 Kč 
a 675 499 Kč a částky 72 145 Kč fi rmě Zbyněk Petržela, 
Blansko, současně v jednom okamžiku s vrácením – 
převedením stejných částek výše uvedenými fi rmami 
na běžný účet obce Bořetice číslo 5124651/0100.

ad 16) Radu obce Bořetice ke schválení Rozpočtové-
ho opatření 8/2014 Obce Bořetice v plném rozsahu 
s tím, že schválené rozpočtové opatření bude před-
loženo na dalším zasedání Zastupitelstvu obce Boře-
tice k informaci.

Zastupitelstvo obce Bořetice nominuje:
ad 19) Starostu obce Bořetice pana Františka Petráska, 

do statutárních orgánů Hantály, a.s., Velké Pavlovice.
Ing. Lenka Bukovská, místostarostka obce
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Představujeme vám nové zastupitelstvo obce – 1. část
Na této stránce vám budeme představovat nově zvole-

né členy zastupitelstva obce. Dnes na naše otázky budou 
odpovídat nově zvolený starosta, pan František Petrásek 
(F. P.), a místostarostka, paní Ing. Lenka Bukovská (L. B.). 

Otázka 1. Poslední volby do zastupitelstva obce vás 
vynesly do nejvyšších postů v obecním zastupitelstvu. 
Jaké máte zkušenosti z práce v orgánech obce?

F. P. V letech 2006–2010 jsem byl členem zastupitelstva 
obce a zastával funkci předsedy kontrolní komise obce.

L. B. V orgánech obce pracuji (kromě jediného obdo-
bí) od té doby, co jsem se přivdala do Bořetic. Pracovala 
jsem v zastupitelstvu, v kulturní i bytové komisi, po něko-
lik období jsem byla i členkou rady.

Otázka 2. S jakými plány jste Vy osobně kandidoval/
/la do obecního zastupitelstva?

F. P. Už delší dobu jsem nebyl spokojen s děním v obci, 
zejména s prosazováním zájmů jednotlivců. Byl jsem oslo-
ven sdružením nezávislých kandidátů, abych se k nim při-
pojil, společně s nimi sestavil volební program a v případě 
zvolení do zastupitelstva pak tento volební program pro-
sazoval.

L. B. Moje letošní kandidatura byla za sdružení nezá-
vislých kandidátů „Zapálení pro Bořetice“. Chtěla bych 
přispět k tomu, aby důležité záležitosti obce nebyly zále-
žitostmi jen několika vyvolených, ale všech občanů, kteří 

budou mít zájem se na nich podílet.
Otázka 3. Jak hodláte ve své nové funkci člena obec-

ního zastupitelstva přispět k rozvoji obce?
F. P. Z pozice funkce starosty se budu pro obec snažit 

získat další fi nanční prostředky. Osobně upřednostňuji 
projekty a akce, které budou zvyšovat kvalitu života v obci.

L. B. Pracuji ve školství se žáky i mládeží již řadu let. 
Svoji aktivitu bych chtěla přenést do dění v obci a přispět 
k tomu, aby se do kulturních i společenských akcí zapojilo 
více zájmových sdružení v obci.

Otázka 4. Na co se chcete ve své práci zaměřit a co je 
podle Vás to nejdůležitější, co obec dnes potřebuje?

F. P. Splnit co nejvíce bodů volebního programu sdru-
žení, za které jsem kandidoval. V současné době je pro mě 
nejdůležitější úspěšně dokončit rozpracované projekty 
z minulých let tak, aby obec nemusela vracet poskytnuté 
dotace.

L. B. Ve své práci bych chtěla být nápomocna novému 
starostovi obce a v první řadě dokončit ty akce, které jsou 
již zahájené.

V této práci pro obec Vám přejeme hodně úspěchů, 
přízeň a pomoc občanů. Těch, kteří Vás volili, i těch, od 
kterých jste hlas nedostali. Příště budeme zpovídat členy 
nové rady.

Otázky kladl Václav Petrásek

rosti s tím, kde vezmeme v obecním 
rozpočtu peníze na pokuty, sankce 
a případně vrácení dotací, které jsme 
zapomněli řádně vyúčtovat. 

Každý máme jiný přístup k řešení 
problémů a může se stát, že to, co je 
pro jednoho neřešitelné, druhý díky 
zkušenostem či kontaktům vyřeší 
jedním telefonátem. Věřím, že se no-
vému vedení podaří vyřešit i situace 
a problémy, které pro nás byly jen těž-
ko řešitelné.

Říkáte si možná, že jsou to frá-
ze. Ale takové poznání je nyní pro 
nové vedení důležité. Je třeba nešířit 
negativismus a odsuzování všeho, 
co minulé vedení udělalo a s rozva-
hou vzniklé situace řešit. A k tomu 
má starosta patnáct zastupitelů, kteří 
mohou poradit, pomoci a hlavně roz-

hodnout. Předpokládám, že se nové 
vedení s probíhajícími projekty co 
nejdříve seznámí a zdárně je dokon-
čí. Jsem připraven spolu s bývalými 
členy zastupitelstva k řešení přispět. 
Budeme-li o to požádáni.

Jsem rád, že po celou dobu mého 
starostování jsem měl kolem sebe na 
obci vždy tým, který mně pomáhal, ať 
již to byli členové rady, nebo zastupi-
telstva. Protože zvládat takové obrov-
ské množství informací bez perfektně 
pracujícího týmu jde opravdu jen 
stěží. Děkuji všem dnes již bývalým 
spolupracovníkům za jejich obětavou 
práci pro obec. Přeji novému staros-
tovi, aby se obklopil minimálně tak 
dobrými spolupracovníky, jako jsem 
měl já. 

Závěrem si dovolím se znalostí 

věcí malé přirovnání. Zatímco nová 
vedení v řadě sousedních obcí nasko-
čila do rozjetého vlaku, naše nové ve-
dení naskočilo do rozjetého rychlíku. 
I tak se dá práce, která čeká starostu, 
radní i ostatní zastupitele, charakteri-
zovat. 

Přeji vedení obce, aby situaci takto 
pochopilo a vedle nově plánovaných 
akcí dotáhlo do zdárného konce i těch 
16 akcí „prosakujících“ do současné-
ho volebního období.

Jsem rád, že mohu své myšlenky 
na dokončení toho, co jsem rozpra-
coval, zveřejňovat také cestou Bo-
řetických listů . Věřím, že i ostatní 
„opoziční“ zastupitelé využijí mož-
nosti sdělovat své názory na řešení 
obecních záležitostí kromě zasedání 
orgánů obce také touto cestou. 

Václav Surman

Provozní doba 
obecního úřadu 
„VÁNOCE 2014“

Pondělí 22. 12. 2014 7–17 hodin
Úterý 23. 12. 2014 7–12 hodin 
Pondělí 29. 12. 2014 8–17 hodin
Úterý 30. 12. 2014 8–12 hodin 
Středa 31. 12. 2014 8–10 hodin 

n
n 
n
n 
n 



strana 11

BOŘETICKÉ LISTYProsinec 2014 ČÍSLO 3

Kompostéry pro občany

Prověřte si správnost údajů v katastru nemovitostí

Věděli jste, že přibližně 1/3 odpadu z domácnosti 
tvoří tzv. zelené odpady (zbytky z kuchyně, posekaná 
tráva či ořezané větve)? Obvykle končí v popelnici a ná-
sledně na skládkách. Přitom mohou sloužit jako cenná 
surovina na Vaší zahradě a ještě ušetří nějakou tu koru-
nu Vašemu domácímu rozpočtu.

Přidáte se k domácnostem, které kompostér již vy-
užívají?

Pomůžete snižovat množství komunálního odpadu?
Chcete si vyrobit domácí hnojivo a ušetřit za nákupy 

hnojiv umělých? 
A jako bonus si protáhnete tělo a vyčistíte hlavu při 

zakládání a zpracování kompostu :-) 

V tomto roce získala obec dotaci z OP Život-
ní prostředí – Státní fond životního prostředí ve výši 
1 199 936,70 Kč. Dotace byla určena na nákup 
420 kusů kompostérů, které budou rozděleny mezi 
obyvatele obce. Jedná se o typ kompostérů JRK PRE-
MIUM o objemu 900 litrů.

Vzhledem k tomu, že údaje 
z katastru nemovitostí s důvěrou 
čerpá nejen realitní trh, byly zave-
deny nové předpisy, tzv. materiální 
publicita. Ta se opírá o dva principy.

Jeden z nich stanoví, že katastr 
je veřejný, a proto do něj může ka-
ždý nahlížet. Neobstojí tak námitka 
toho, kdo bude tvrdit, že o nějakém 
zápise v katastru nevěděl.

Druhým principem je právní 
domněnka správnosti zápisů vede-
ných v katastru. Jinak řečeno: má se 
za to, že to, co je zachyceno v ka-
tastru, odpovídá realitě. Ne, že by 
se doposud nedalo o údaje katastru 
opřít. Některé zápisy však nebyly 
(a určitě i v budoucnu některé ne-
budou) v souladu se skutečností.

Nový občanský zákoník vytváří 
zákonné prostředky, které důvěru 
v katastr výrazně posilují. Záro-
veň zákon vytváří ochranné lhůty, 
ve kterých se může osoba, která je 
nesprávně evidovaným údajem do-
tčena, dovolat nesprávnosti tohoto 
údaje. Protože tyto lhůty byly ne-

Od začátku roku 2015 mohou občané žádat 
o kompostér na obecním úřadě. Podmínky a pravidla 
pro přidělení kompostéru jsou:

- žadatelem je osoba s trvalým pobytem v obci Bořetice,
- na jedno číslo popisné bude vydán jeden kompostér 

(u bytových domů to bude jeden kompostér na by-
tovou jednotku)

- žadatel bude povinen podepsat s obcí smlouvu o zá-
půjčce kompostéru na dobu trvání pěti let, po tomto 
období přechází kompostér do vlastnictví občana,

- součástí smlouvy je i souhlas s možnou namátkovou 
kontrolou v době zápůjčky ze strany Státního fon-
du životního prostředí v doprovodu pověřené osoby 
obce Bořetice.

Kompostéry budou rozdělovány v průběhu měsíce 
února příštího roku. Pro občany je plánována i přednáš-
ka o správném postupu kompostování. Konkrétní termí-
ny vydávání kompostérů i přednášky budou upřesněny.

František Petrásek

správně medializovány jako nástroj 
podvodníků, je třeba jejich význam 
uvést na pravou míru.

Pokud se bude některá osoba cí-
tit dotčena nesprávně evidovaným 
zápisem v katastru nemovitostí 
(například nebude evidována jako 
vlastník, ačkoliv bude tvrdit, že jím 
ve skutečnosti je), dává ji zákon 
lhůtu pro dovolání se svých práv, 
a to jeden měsíc od doby, kdy se o 
nesprávném údaji dověděla; maxi-
málně však tři roky od zápisu tako-
vého nesprávného údaje.

Jestliže by dotčená osoba do 
uběhnutí těchto lhůt na svou obra-
nu nekonala, neztrácí svá práva 
úplně. Přijde pouze o jakési privi-
legované postavení, které ji zákon 
poskytuje. Není pravdou paušali-
zované tvrzení, že po uběhnutí tří 
let od podvodného převodu o své 
vlastnické právo přijde. Situace je 
složitější a bude záviset případ od 
případu. I v případě, kdy by již ta-
ková osoba nebyla schopna svůj 
podvodně převedený dům zpátky 

získat, nepochybuji o tom, že jí 
soud přisoudí alespoň fi nanční ná-
hradu, kterou bude muset zaplatit 
ten, který takovou škodu vyvolal. 
Shrnuto: v případě, že bude dotče-
ná osoba liknavá v ochraně svých 
práv, dostane se jí v zásadě stejné 
ochrany jako do konce minulého 
roku.

Dobré je uvědomit si, že nový 
občanský zákoník dává obecně větší 
důraz na to, aby si každý svá práva 
hájil. Chráněn bude ten, kdo jedná 
na svou obranu. O to víc ochrany 
připadne těm, kteří budou jednat 
bez zbytečného prodlení.

Materiální publicita se naplno 
uplatní až od roku 2015. Mezidobí 
je tedy vhodné využít ke kontrole 
údajů zapsaných v katastru a nápra-
vu případného rozporu evidované-
ho stavu se skutečností. Ke kontrole 
můžete využít nahlížení do katas-
tru nemovitostí na www.cuzk.cz, 
podrobnější informace získáte na 
pracovišti v Hustopečích.

Mgr. Petr Zemánek
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Hrob v dáli

Návštěva Karla Gotta v Bořeticích

V červnu 2014 jsem navrhl vede-
ní obce vybudovat na místním hřbi-
tově „Hrob v dáli“, bývalé vedení 
obce tuto myšlenku podpořilo.

Hrob v dáli je určen těm lidem, 
jejichž zemřelí jsou pohřbeni dale-
ko a pozůstalí nemají možnost se ke 
skutečnému místu posledního od-
počinku dostat.

Když se zamyslíme, zjistíme, že 
takřka každý z nás, i rodilý Bořečák 
má v dáli bratra, sestru, příbuzné, 
nebo známé. A minimálně polovina 

V srpnu 2013 jsem se v Bořeticích setkala 
s p. Karlem Gottem, jeho manželkou Ivankou 
a jejich holčičkami. Karel Gott u nás pobýval 
na třídenní soukromé návštěvě u p. Lubo-
še Dufk a. Moc si ho vážím za to, co dokázal, 
je nejenom velká hvězda, ale zůstává i oby-
čejným, příjemným člověkem. V Bořeticích 
navštívil Kraví horu, kde se mu moc líbilo, 
i společnost Lomax. Doslova byl překvapen 
a vyjádřil obdiv nad tím, že se fi rmu podařilo 
vybudovat bez cizího kapitálu, a to prakticky 
na zelené louce. Panu Karlovi přejeme, aby mu 
zdraví a zpěv vydržely ještě spoustu let, aby 
mu nechyběla ta pověstná troška štěstí, kterou 
člověk k práci i životu potřebuje. 

Alena Dufk ová s rodinou

Kalousek je prezidentem
Součástí vánočních trhů v Bořeticích byla i volba no-

vého prezidenta a vlády recesistické vinařské Kravihor-
ské republiky. Je již dlouholetou tradicí, že v roce voleb 
do obecních zastupitelstev se u Kravihorců volí nový 
prezident a vláda. Na začátku po vzniku této recesistické 
republiky se volilo vždy společně s volbou do obecního 
zastupitelstva ve stejný den a na stejném místě. Urna kra-
vihorců byla umístěna vždy v předsálí kulturního domu 
a ti, kteří přišli volit zastupitele, mohli vyplnit i volební 
lístek recesistů a vhodit jej do jejich urny. Pak se volby 
uskutečňovaly v některém sklepě pod Kravíma horama.

U Kravihorců se volí metodou přímou. Na volebním 
lístku jsou jména několika desítek vinařů a volič má po-
vinnost zakřížkovat deset jmen vinařů, které by rád měl 
ve vládě. Prezidentem se stane ten kandidát, co měl nej-
více hlasů. Premiérem vlády ten, co měl druhý největší 
počet hlasů, a pak se odpočítalo osm kandidátů v pořadí 
podle zisku hlasů, a to je vláda. Kdo by snad nechtěl ve 
vládě pracovat, odstoupil a na jeho místo přišel náhrad-
ník. Když se před pár lety mezi kandidáty na ministra 

dostalo jméno Leopold Kalousek, byl mu přidělen rezort 
ministra fi nancí podle vzoru vlády ČR, kde byl minist-
rem fi nancí také Kalousek. Tehdejší prezident ČR je také 
naším občanem a má náš pas. Ten s naší republikou ko-
munikuje. Kalousek však ne. Několikrát od nás dostal 
dopis, aby se přijel podívat, jak se mají řídit fi nance v ČR. 
Nikdy nám však neodpověděl a nepřijel.

Také letošní volby se uskutečnily obdobně jako ty 
předešlé. Urna byla umístěna ve stánku Kravihorské re-
publiky i s místem pro úpravu kandidátek v den koná-
ní Vánočního trhu. Změnou bylo to, že za plentu mohl 
volič vstupovat i s kelímkem „svařáku“ od Karla Pilaře 
(ministra dnes již bývalé vlády). Volit přišlo 75 voličů. 
Prezidentem se stal s nejvyšším počtem hlasů Leopold 
Kalousek, který vedl v minulé vládě ministerstvo fi nan-
cí. Ministerským předsedou byl zvolen úřadující prezi-
dent Ing. Stanislav Novák. Jmenování vlády a uvedení do 
funkcí proběhne na zasedání vlády, které je vždy první 
pondělí v měsíci, a bude tedy první pondělí v lednu.

Václav Petrásek, emeritní prezident KHR nafurt

občanů se do Bořetic vdala, oženi-
la, nebo přistěhovala, to znamená, 
že žádný z těchto občanů nemá na 
hřbitově pomník se jmény příbuz-
ných. Když se chodíme poklonit, ať 
již denně, nebo občas, vzdát úctu 
zemřelým na hrobové místo zapá-
lením svíčky, položením kytičky, 
zjistíme, že na pomníku jsou vyryta 
jména těch, kteří jsou na konkrét-
ním hrobě pohřbeni, a my vzdává-
me úctu jen těm, kteří mají na po-
mníku vyryta jména.

Na novém pomníku by nebyla 
vyryta jména, byl by na něm pouze 
nápis „Hrob v dáli“, proto zde bude 
moci každý občan zapálit svíčku 
a zavzpomínat na příbuzné, nebo 
známé, kteří odpočívají někde v dáli. 

Cena nového pomníku je od-
hadnuta cca 50 000 Kč, které se snad 
v obecním rozpočtu najdou. Věřím, 
že nové vedení tuto myšlenku pod-
poří a pomník do příštích dušiček 
zrealizuje.

Václav Surman
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Pomoc časopisu Bořetické listy maturantům
před zkoušku z matematiky a fyziky

Záměrem našeho občasníku je také pomáhat obča-
nům praktickými radami. Dnes chceme pomoci matu-
rantům orientovat se před zkouškou z matematiky a fy-
ziky v oblasti součinnosti fyzikálních zákonů.

Na to se nejlépe hodí vysvětlení „Mikešova máselné-
ho paradoxu.“

Máme dva zákony:
Kočičí – padající kočka dopadne vždy na nohy.
Máselný – padající chleba s máslem dopadne vždy na 

namazanou stranu.
Představte si, že vytvoříme soustavu těles tak, že na-

mazaný krajíc máslem přivážeme Mikešovi na hřbet 
máslem nahoru a vyhodíme je oba z okna druhého patra 
na chodník.

Pozorovatelná fakta pokusu:
Kočka se okamžitě začne točit, aby spadla na nohy. 
Krajíc má snahu se otáčet stejným směrem, ale tak, 

aby dopadl na namazanou stranu.
Oba zákony jsou stejně silné, a tak se rotace zvyšuje až 

na rychlost blížící se nekonečnu.

Nabízejí se nejméně tři teoretická východiska:
1. Na máslo působí rostoucí odstředivá síla, z povrchu 

krajíce odletí, a tím vrchu nabude kočičí zákon. Soustava 
kočka-krajíc dopadne na nohy kočky. 

2. Rotace soustavy dosáhne rychlosti světla a její čas 
začne ubíhat pomaleji než čas v prostoru mezi oknem 
a chodníkem. Soustava dopadne na chodník, ale nebude 
vidět, protože se ocitne v budoucnosti.

3. Vlivem vysokofrekvenčního otáčení soustavy se 
okolní vzduch prudce ohřeje a nastanou dvě možnosti:

a) kočka i chleba s máslem se vypaří, vysublimují,
b) než se stačí vypařit, odčerpají z okolí obrovské 

množství energie a zamrznou. Tím se nemůže odstředit 
máslo a soustava kočka-krajíc by nikdy nemohla dopad-
nout. Rotovala by nad chodníkem do nekonečna.

Varování:
1. Výše uvedené platí jen pro kočky o čtyřech nohách. 

Kočky dvou- či třínohé se budou chovat jinak.
2. Neprovádějte pokus v amatérských domácích pod-

mínkách – není jisté, zda soustava kočka-krajíc chleba 
na sebe nenaváže i výzkumníka, neboť ten se vždy stává 
nejen pokus ovlivňující, ale pokusem ovlivňovanou sou-
částí pokusu. 

Poznámka: Vědecké prameny se zmiňují ještě o nej-
méně dvou složitějších variantách. 

Budeme rádi za jejich popis a vysvětlení.  Předem za 
ně děkujeme.

P. Z.

Omluva čtenářům Bořetických listů
Na tomto místě mělo být uveřejněno pokračování historického seriálu PhDr. Antonína Grůzy „Ohlédnutí za 

padesátými léty“. Z důvodu onemocnění autora bude článek zařazen do dalšího, jarního čísla.
Děkujeme za pochopení Redakční rada BL

Kulatá výročí v roce 2015
V roce 2015 si připomeneme dvě kulatá výročí, na 

která se bude muset naše obec připravit. 
V tomto roce proběhne 60. výročí založení samo-

statného oddílu kopané při TJ Sokol založeného v roce 
1955 a 70. výročí ukončení druhé větové války v roce 
1945.

Pro tuto příležitost, ukončení války, již delší dobu 
připravuji materiál ze vzpomínek na okupaci a přechod 
fronty od našich občanů. Přesto žádám občany, mají-li 
zajímavé vzpomínky z této doby nebo vzpomínky ro-
dičů a prarodičů, aby je poslali do redakce. V případě, 

že se seženou peníze na vydání, tak by tato publikace 
mohla vyjít tiskem v dubnu, k datu osvobození naší 
obce.

Velmi dobré výsledky našich fotbalistů v krajské 
soutěži v podzimní části tohoto kola by mohly být zá-
kladem, budou-li tak pokračovat i v jarní části, k po-
řádné oslavě jejich významného výročí. Jen doufáme, 
že se ukončení uskuteční u nás v Bořeticích, ne jako 
závěr podzimní části, kdy se slavilo v sousedních Něm-
čičkách.

Václav Petrásek
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Hromniční
Nejprve je musíme představit.
Ten starý byl bývalý řidič hov-

nocucu a nyní menšinový podílník 
cukrářství, které si vůbec nevedlo 
špatně. Majitelkám se do karet ne-
pletl a se svým Peugeotem pravidel-
ně rozvážel zákusky a dorty na krat-
ších linkách. Měl už rád večer svůj 
klid. Taky už mu na narozeninový 
dort psali za šestku čím dál tím vyš-
ší číslici.

Ten mladší byl jeho vnuk. Nej-
mladší z rodu.

Měl o něco staršího bratrance 
Pavlíka, který už teď toužil sochařit 
a zatvrzele se této činnosti domá-
hal. A ještě starší sestru Iris, o které 
se tvrdilo, že bude geniální. Měla 
nebývale rychlý úsudek, perfekt-
ně analyzovala informace a rychle 
z nich vytahovala to podstatné,  
obecné. Přesto jí tyto nebývalé vlast-
nosti dovolovaly zlobit jako kluk.

Nejmladší z rodu už oslavil třetí 
narozeniny a vyžadoval stále vět-
ší pozornost. Malý Jeník byl totiž 
„mudrc“. Neukvapoval se, poslou-
chal a mluvil málo. Jen když měl 
k čemu. Už jako capart věřil silně ve 
svoje síly a taky teď si dělal, co chtěl. 
Když měl chuť, hrál si sám. Když 
měl chuť, donutil taťku, aby ho ško-
lil na počítači. Jeho otec jako známý 
IT odborník mu měl co ukázat, ale 
nepřeháněl to. Nejhorší bylo, když 
neměl chuť. Když neměl chuť sedět 
ve školce, pozoroval, kdy učitelka za 
sebou nezabouchne dveře ze školní 
zahrady, a za deset minut byl v cuk-
rářství. Což byla ta lepší varianta. 
Horší bylo, když šel sám až na hřiště 
za dětmi a díval se, jak hrají fotbal 
nebo tenis.

Nikdo tu v péči o vnuka dědo-
vi nevnucoval. Jenže už to hraniči-
lo se zdravím. Jednoho dne utekl 
před obědem ze školky, sedl doma 
na svoje připravené kolo a jel si ke 
sklepům vyzkoušet, kolik toho už 
ušlape. Z kopečka se moc rychle 
rozjel a držkopádu se nevyhnul. 
Přišel domů s kolem, které táhl za 
sebou na špagátě a levou tvář měl 
do krve sedřenou. Kalhoty dostaly 

další dva netradiční otvory, tento-
krát na obou kolenou.

Na dvoře jej chytila babička 
Lenka. Právě vyšla z garáže. „Co 
se ti, proboha, stalo? Že ty si zase 
utekl, Jeni, ze školky?“ Mlčel a hle-
dal kapesník. Krev mu stékala až 
na krk. „Jendo, dones lékárničku. 
Máme pacienta,“ volala dozadu 
do zahrady, kde starý Jenda krmil 
slepice. Pak teprve přišla mamka 
Naďa. Jeník nebrečel a statečně sy-
kal pod náporem dezinfekce. Mu-
selo to pálit jak čert. Děda používal 
k dezinfekci zásadně svoji dvaapa-
desátiprocentní slivovici. „Cos to 
vyváděl? Co se ti, prosím tě, stalo?“, 
přidala mamka Naďa na hlase. „Co 
to nevidíš?“, odpověděl jí místo 
syna jeho děda. „Už to néni, jak za 
mlada, za socialismu. Ty šmejdy 
z Číny nic nevydrží. Vidíš sama, že 
se mu za jízdy zkroutilo kolo do os-
mice.“

Jeník chtěl prostě od života 
hodně. Některé dny večer zarpu-
tile nechtěl jít spát, protože mu 
nesmělo nic uniknout z řečí do-
spělých. A tak musel nastoupit 
uspávač hadů, děda. Pohádky Je-
níkovi skoro nečetli. Celkem jich 
slyšel tak pět. Nanejvýš deset. 
Nemohl se s žádným z předčítají-
cích dohodnout. Kladl stále otáz-
ky, odpovědi na ně se mu nelíbily 
a málokdo mu dočetl třeba i krát-
kou pohádku o dvou stranách. 
Zásadně chtěl slyšet vždy nějaké 
rady, nějaká ponaučení. Nejprve 
mu proto starý Jenda četl z Ol-
brachta. Z rozsypaného vydání 
z roku 1963 „O mudrci Bidpajo-
vi a jeho zvířátkách“. To Jeníkovi 
vyhovovalo. Nemusel se neslušně 
divit, třeba „proč byl ten Jiřík ta-
kový blbec, že šel hledat Zlato-
vlásku pěšky, když věděl, že bude 
moc daleko“ a podobně. V těchto 
bajkách mluvila zvířátka a podle 
Jeníka zvířátka nemusela být tak 
chytrá jako on, babička Lenka 
nebo mamka. Dědu schválně vy-
nechal, aby ho svým hodnocením 
nevyhnal od jeho postele.

Byl začátek února, děda dočetl 
krátkou bajku o lišce a vráně. „Dědo, 
to je starý, to jsem už slyšel.“ „A proč 
si to neřekl hned?“ „Protože chcu, 
abys tu byl. Usnu jenom, když tu ně-
kdo sedí. Nechceš mi něco vyprávět, 
jenom tak?“ „No a o čem, Jeni?“ „To 
já už nevymyslím. Už se mě začalo 
chcet trochu spat.“ Děda Jenda se 
podíval na kalendář s legendárním 
Jágrem nad jeho postelí a uviděl 
datum třetího února. „Vždyť včera 
bylo Hromnic. Ani jsme si nevzpo-
mněli. Možná ani starší Iris o nich 
nic neví,“ pomyslel si.

A pak si vzpomněl na svého mi-
lovaného autora Romaina Rollanda 
a přibásnil si jeho příběh o Hrom-
nicích. Přibásnil proto, že si přes-
ně nepamatoval, jak to starý stolař 
Colas Bregnon vyprávěl své malé 
vnučce. „Víš, Jeni, kolikátýho dnes 
je?“ „No asi třetího. Proč?“ „Dru-
hého, včera, bylo Hromnic. Víš, 
tento den býval kdysi dávno veli-
kým svátkem. Byla to lidová oslava 
blížícího se jara, proto se říká, že 
o Hromnicích musí skřivánek vrz-
nout, i kdyby měl zmrznout.“ „To je 
dobrý, dědo, to jsem eště neslyšel.“ 
„Hochu, tys teho eště neslyšel. Ale 
poslouchej. Tento den se v koste-
lích světily svíčky-hromničky, které 
se pak za bouřky dávaly do oken. 
Měly chránit barák, aby ho neza-
sáhl blesk a neshořel. To víš, tehdá 
nebyly takové obrovské hasicí vozy 
anebo hasičské helikoptéry, jako 
dnes.“ „A oni ty baráky neměly 
hromosvody?“

Starý Jenda se zarazil. Jak ten 
kluk ví, co to je hromosvod? „A ty 
víš, na co je hromosvod? Tobě už 
někdo říkal, že vynález hromosvodu 
je náš, český, že ho vynalezl nějaký 
farář Diviš?“ „To mně říkala Iris, 
když jsem zakopl o to kovový lano v 
trávníku u rohu baráku.“ „ No vidíš, 
k čemu je dobrá starší a navíc chytrá 
sestra. Hromosvod, správně blesko-
svod, byl vynalezený až hodně poz-
ději. Správně je to ale bleskosvod. 
Stahuje to, co při bouřce dělá ty sví-
tící jazyky mezi mraky. Hrom, tak se 
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říká té ozvěně. Té ráně, kterou dělá 
blesk, když mezi těmi mraky letí. Ale 
to teď není hlavní. Lidi věřili, že ta 
svíčka v okně je zachrání před požá-
rem od blesku. Ale ještě daleko dřív 
předtím, třeba staří Galové, moc 
moudří lidé, slavili Hromnice jako 
svátek s úplně jiným názvem. Ale to 
si zejtra snadno vygůgluješ. A to byl 
svátek navracejícího se jara.“

Malý Jeník už toho na počítači 
uměl víc než děda. „Ale babička 
Lenka tvrdí, že svátky jara jsou Ve-
likonoce.“ „A má pravdu, Jeni. To 
už jsou svátky jara, které už přišlo. 
Už ho vidíme, už je tráva a dost tep-
lo. I když, to si nepamatuješ, před 
dvoma rokama, právě na Velikono-
ce, napadlo deset centimetrů sně-
hu.“ „Ale na ty Hromnice se slaví, 
že se jaro opravdu brzo vrátí, že?“ 
„Přesně tak. Ty jsi ale mudrc. A ti 
Galové a po nich později třeba Bur-
gunďané...“ „Dědo, kdo to byli Bur-
gunďané?“

„Jeni, to je takový velký kraj, 
jako třeba u nás Morava. Proto my 
jsme Moravané a oni mají Bur-
gundsko, a jsou proto Burgunďané. 
Ale je to podobná země jako u nás. 
Taky tam mají vinohrady, ale dale-
ko, daleko víc než u nás.“ „Aha.“

Malý Jeník už zpomalounka 
zabíral. Už se zdálo, že se ani moc 
ptát nebude. Přesto děda Jenda mo-
notónně pokračoval. „Tak ti staří 
Burgunďané říkali, že ten návrat 
jara přinesl skřivánek. Skřivánek se 
podle nich vracel z nebe, kam letěl 
pro oheň. Víš, aby po té zimě bylo 
v přírodě zase teplo.“ „Ale on přece 
nemohl donést oheň. On by přece 
u teho shořel.“ „To víš, ale to je 
taková legenda, jako ty bajky s Bi-
dpajem. Je to jen jako. Ten skřivá-
nek měl odletět na Všech svatých, 
to jsou Dušičky. Tento svátek už 
znáš. Začátkem listopadu. Byli jsme 
prababičkám a pradědečkům svítit 
svíčkama na hrobech.“ „Jo. To jsme 
jeli až do Kamenice, že?“ „Taky. 
Skřivánek totiž v té době přestává 
zpívat. Zahnízdí se v teple nějakého 
břehu, v teplé skrýši a přezimuje. 
Proto se říká, když néni slyšet, že 
odletěl pro oheň do nebe. A…“

„Nenatahuj to, dědo. Chce se 
mně spat.“ „Tak spi. Necháme to 
na zítra.“ „Ale já su moc zvědavý. 
A doletěl pro ten oheň?“ „To víš, da-
leko se samotnýmu letí těžko. A tak 
letěli ti ptáci tři. Střízlík, konopka 
a skřivánek. Ten střízlík byl z nich 
nejmenší. Nejrychleji reagoval. Teď 
se tomu říká u aut, že mají největ-
ší zrychlení, že? Uviděl vysoko ve 
vzduchu maličký ohýnek, takové 
žhavé zrnko a chytil ho do zobá-
ku. Ale moc to pálilo. Pustil je. Ale 
tím letem studeným vzduchem by 
to žhavý zrnko vychladlo a zbyl by 
z něj jen popel. A tak se za ním pus-
tila konopka. Chytila ho a dala si ho 
pod krk do náprsenky. Ale ta za-
čala od toho žhavýho zrnka hořet. 
Zejtra se podíváš ve Wikipedii na 
konopku žlutozobou a uvidíš tu její 
hnědavě narezlou náprsenku. Od 
toho ohýnku, co měla pod krkem. 
A to žhavý zrnko drápkem vyrýpla 
a zase padalo vzduchem. Jenže ho 
chytil skřivánek, ukryl zrnko pod 
křídlem a rychle se spustil z nebe 
na zem.

To se musíme někdy venku na 
jaře trefi t. A uslyšíš ho. On skřivan 
vyletí pomalu, ale vysoko na nebe, 
tam třepotá křídly, aby se udržel na 
jednom místě. Je malý, moc ho vi-
dět néni. Někdy vůbec ne. Ale zpí-
vá nahlas a všichni ho slyší. A pak, 
až už je vysílený, spustí se dolů jak 
raketa, zpomalí u země, jako kdy-
by měl padák, a ukryje se do trávy. 
A i tento skřivan se žhavým zrnkem 
pod křídlem byl v mžiku na zemi, 
zobáčkem zahrnul zrnko do stude-
né zorané brázdy. No a to se rozrůs-
talo a rozrůstalo a za takový měsíc 
byly ty brázdy teplé a rozpadlé. To 
už bylo jaro.“

„A to je všecko?“, zeptal se Je-
ník. Starý Jenda už chtěl, aby usnul, 
a tak se jej ani nezeptal na to, co 
ho právě napadlo. Je ten kluk tak 
zvědavý anebo poznal, že příběhu 
chybí závěr, pointa? To poučení, že 
skřivánek musí na Hromnice vrz-
nout. „No néni. Máš pravdu. Pak 
skřivánek vyletěl vysoko do oblak 
a začal zpívat, aby lidem řekl, že se 
jaro blíží. Že mají nakut radličky 

a připravit koně, že né za moc dlou-
ho se zase začne obdělávat zem. 
Zase začne další kolo té nekonečné 
dřiny sedláka.“

Jeník se odmlčel a děda Jenda 
se pomalu zvedl z postele. Ale chy-
ba. „Ty, dědo, a ty víš, jak se sed-
láci dřeli?“ „Ale sakra, nemohl bys 
už spat? Tak dobře. Nezažil jsem 
to. Když jsem byl malý, už vymě-
nili koně za traktory a kombajny. 
A už každý z nich nedělal všechno, 
ale jen určenou práci. Jedni jezdili 
s traktorem, druzí opravovali stro-
je a třetí třeba dojili krávy. Ale lo-
pota to byla pořád.“ „Ale nadřeli 
se už asi míň, že?“ „Asi ano, Jeni. 
Ale ti, co dělají pod širým nebem 
anebo vstávají ve čtyři hodiny ráno 
dojit krávy, ti se nadřou i dnes.“ 
„Podobně jako ti, kteří chodí na 
pátou do cukrářství a tam dělají 
v horku, i když je venku třeba tři-
cet stupňů, že?“ „Ty si ale všímáš. 
Skutečně máš, hochu, jiný pohled 
na svět, jak tvoji kamarádi.“ „A ty 
né, dědo?“ Jeník se konečně oto-
čil a usnul. Starý Jenda mu ještě 
dobré tři minuty seděl na posteli 
a přemýšlel. Jak to ten kluk mys-
lel? Vycítil snad, že v pohledech na 
mnoho věcí je jeho děda vlastně 
nenormální, že je vidí jinak než 
obyčejní tuctoví lidi? Anebo chtěl 
naznačit, že oni oba dva jsou z jed-
noho těsta?

Když se vracel z koupelny do 
ložnice ke své pekařce, ještě si zafi -
lozofoval. „Lenka považuje za štěs-
tí, když přispěje ke klidu a spokoje-
nosti lidí kolem sebe.“ To je pěkný 
pohled na štěstí. Ale po návratu od 
malého Jeníka byl starý Jenda pře-
svědčený, že ten jeho názor na štěstí 
je lepší. Jeník usínal a byl šťastný, že 
mu někdo blízký zase něco dalšího 
vysvětlil. On byl v tom okamžiku 
taky šťastný, že to malý takto vzal 
a považuje ho za učitele-přítele. Být 
šťastný s lidmi kolem sebe po jejich 
způsobu a pak po svém způsobu 
sám se sebou – to je podle něj lepší 
způsob štěstí. Protože jedno štěstí 
není nikdy tolik jako dvě.

To sice zní sobecky, ale je to tak.
P. Z.
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Devadesát let ulice k Vrbici
V létě roku 1866 byla rakouská armáda poražena 

v bitvě u Hradce Králové. Následně se vojáci pruské 
armády rozmístili na území Moravy a dolních Ra-
kous. Obyvatelstvo muselo vyživovat vojáky i jejich 
koně, vojsko se chovalo jako každá okupační armáda, 
na hospodyních si vyžadovali dobrou stravu a hos-
podáři museli obsluhovat jejich koně. Mimo toto trá-
pení v Bořeticích roznesli i infekční choleru, na niž 
zemřelo za šest týdnů 80 osob. Ke konci roku se oku-
pační armáda stáhla zpět do Pruska. V následném 
období nastal velký hospodářský rozmach, přede-
vším díky zavedení parních strojů a jiných technic-
kých vymožeností. V zemědělství se začaly používat 
výkonné pluhy. Dobytek se přestal vyhánět na past-
vy, ty byly přiděleny k hospodářstvím. Pěstování se 
započalo zaváděním jetelovin, cukrovky, brambor 
a stoupala cena ječmene. V celém mocnářství se pod-
statně vylepšilo stravování obyvatel. Mnoho venko-
vanů odcházelo za prací do měst, celkově se zlepšila 
sociální situace všech obyvatel. 

Dle historiků se jedná o období od roku 1866 do 
1914. To bylo tzv. zlatý věk monarchie. V tomto ob-
dobí Rakousko mimo menších potyček na Balkáně 
s nikým nevedlo válku. Tyto příznivé životní pod-
mínky podporovaly rození dětí. Roku 1902 ve statis-
tických údajích najdeme pro tento rok nejvíce naro-
zených dětí na území nynějšího státu. V uvedeném 
roce se narodilo 328 tisíc dětí. V Bořeticích v tom-
to roce se narodilo 53 dětí, o sto let později (2002) 
pouze 15. Nikdy předtím ani potom tohoto množství 
nebylo dosaženo. Část obyvatel nacházela práci a by-
dlení mimo obec, ale i přesto se vesnice rychle roz-
šiřovala. Tento rozvoj zabrzdila první světová válka 
a chřipkové onemocnění, tzv. španělská chřipka. 

Po uklidnění válečných událostí se život vracel do 
normálních kolejí. Dorůstaly generace mládeže, kte-
rá nebyla postižená úmrtím na frontách. Projevil se 
velký zájem o možnost stavby rodinných domů. Jenže 
obecní prostory již byly všechny zastavěny, místa na 
záhumenicích si každý majitel chránil pro svoji rodi-
nu. Polovinu rozlohy obce obepínaly panské nivy. Již 
koncem prvního volebního období 1919–1923 se ob-
jevily náznaky, aby obec vstoupila v jednání s maji-
telem státních pozemků o odprodeji stavebních míst. 
Dosluhující zastupitelstvo již v tomto období žádné 
rozhodné kroky neprovedlo.

Na podzim 1923 se konaly obecní volby. Zví-
tězila lidová strana, starostou byl jmenován Jakub 
Petrásek (č. 136). Jednalo se o zkušeného činov-

níka na radnici. Před válkou vykonával funkci ta-
jemníka svému bratrovi Josefovi. Starosta byl po-
čátkem války hejtmanstvím odvolán, tajemník 
Jakub byl jmenován zastupujícím starostou na ce-
lou válečnou dobu. Ihned po zvolení na zasedá-
ní zastupitelstva bylo usneseno, aby se vyhlásila 
možnost přihlásit se na obecním úřadě zájemcům 
o stavební místa. Sešlo se jich kolem 20. Ihned po no-
vém roce byla odeslána žádost na ředitelství státních 
statků a lesů v Hodoníně. Po krátkém čase došla z toho-
to úřadu zamítavá odpověď. Dokonce do Bořetic přijel 
sám ředitel a starostovi vytýkal, podává žádost, když 
v Bořeticích není zájem o tyto prostory. Uváděl, že 
snad starosta má zájem o místo pro svoji rodinu.

Starosta J. Petrásek se však tohoto záměru nevzdal 
a rozhodl se, že zajede přímo do Prahy na minister-
stvo. Sehnal si svého známého senátora P. Kopřivu, 
aby jej doprovázel na oddělení statků. S potížemi, 
ale přece jen s úspěchem vstoupili v jednání s pra-
covníky odboru ministerstva zemědělství, kteří měli 
na starosti státní statky. Oba dva úředníci se udivo-
vali nad zamítavou žádosti, když celorepublikově se 
toto povoluje. Po dalším jednání bylo slíbeno, že pro-
blém v Hodoníně vyřídí. V následném čase asi za tý-
den dostal starosta zprávu, že dorazí zástupci statků 
z Hodonína k jednání. Starosta vyslechl rozhodnutí, 
že budou požadovaná místa uvolněna pro zájemce. 
Původní záměr byl, že šíři místa si stanoví občané, 
hloubka byla stanovena na 40 metrů. Starosta poža-
doval, aby k tomu bylo přidáno ještě 20 metrů, tzn. na 
60 metrů. Zdůvodňoval to tím, že tam budou mít 
domy menší hospodáři, kteří potřebují stavět i stáje 
a potřebné příslušenství. Úředníci tento požadavek 
schválili. Před rozloučením se dotázal starosta J. Pe-
trásek, proč v předešlém jednání byla žádost zamítnu-
ta. Sám ředitel Štěpánek uvedl, že po podání žádosti 
přijeli několikrát do Hodonína dva občané, kteří od-
prodej stavebních míst považovali za zbytečné, že není 
žádný velký zájem. Nakonec padla i jejich jména (Vala, 
Dufek). Ti také měli zájem stavět, jenže byli z politic-
ké strany agrární, a proto nepřáli starostovi Petráskovi 
v tomto konání. Na podzim roku 1924 se již domky na 
panské nivě směrem k Vrbici začaly stavět. První čtyři 
stavební místa vlastnil J. Pazderka (č. 100), dědictví 
bylo obděláváno jako zahrada od cesty, směrem k Vr-
bici trojúhelníkové plochy. Tato zahrada byla nazývá-
na půstka. K těmto stavebním místům byla přidána 
jen menší část z pozemku statku. 

S. Pazderkové, Olomouc
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Zpráva o činnosti obecní knihovny
Něco málo o naší knihovně... Knihovna byla otevřena 

přes celé letní prázdniny.
Od září proběhla změna výpůjční doby knihovny, a to 

pondělí od 9.00 do 11.30 a úterý od 9.00 do 11.30, jinak 
všechny dny zůstávají stejné. Pro připomenutí: středa od 
16.00 do 19.00 a pátek od 17.00 do 19.00 hodin.

V říjnu jsme opět přivezli řadu pěkných knih z Výměn-
ného fondu Břeclav. Nakoupila jsem také mnoho zajíma-
vých knih, které si můžete přijít zapůjčit. V měsíci říjnu 
proběhla v naší knihovně revize, která se koná se jednou 
za pět let. 

V pátek 12. 12. 2014 se od 16.00 do 20.00 hodin usku-
tečnila burza vyřazených knih.

Přihlásili jsme se jako každý rok do Noci s Anderse-
nem, která se bude konat 27. 3. 2015. Tentokráte bude akce 
věnovaná 100. výročí narození Jana Drdy, autora mnoha 
krásných českých pohádek.

Připomínám také naše webové stránky www.knihov-
naboretice.webk.cz, kde se dozvíte o knihovně a probíha-
jících akcích více. 

Těším se na všechny současné a budoucí čtenáře v no-
vém roce. Přeji všem krásné a pohodové vánoční svátky 
a šťastný nový rok 2015.

Vaše knihovnice Lenka Grůzová

Vinobraní

Zase oblé modré i bílé bobule
vzdávají se vinařovým rukám,
na kopci svítí bílá Boží muka,
perly na stéblech, teplota k nule.
Ej, už bujný burčáček pod kvelbem kvasí.
Zase bude vínko a zpěv smuténku hasit...

Bořetický dávný advent

Čupřina sněhu na věži kostelíku,
staletá lípa se kýve do rytmu vánice,
klukům z pojídání křížal až bolí sanice,
konvička se pohupuje, škraloup v mlíku.
Hoří adventní svíčky, chystá se na příchod Pána.
Sbor černých havranů, stopy zavál sníh za patama...

Štědrý večer na Moravě

Starý havran skřehotá
na převysokém akátu,
jiskřivé vločky z brokátu
sněhem ukrytá polí nahota.
Noci dlouhé jako fi nský nůž
a žlutá okna jako slunečnice,
dnes narodilo se dítě, jež jako muž
spasil nás, když vyšla Večernice.
To dítě směje se na slámě
a vůbec neví o svém osudu,
zatím nad ním bdí ruka Páně
a pár tuláckých pobudů...

Oldřich Damborský
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Ve školním roce 2014/2015 navštěvuje naši zá-
kladní školu 54 žáků, v mateřské škole je zapsaných 
34 dětí, školní družinu navštěvuje 47 žáků. Školní 
rok 2014/2015 je také prvním školním obdobím pro 
11 prvňáčků, ze kterých se pod vedením třídní učitelky 
Mgr. Daniely Otáhalové stali moc šikovní školáci. 

Ve škole je celá řada změn – jsme rádi, že se zreali-
zoval projekt pro zkvalitnění výuky v ZŠ a MŠ Bořeti-
ce, díky kterému se podařilo vybudovat nové hřiště na 
školním dvoře, kompletně zrekonstruovat sociální za-
řízení, vybavit třídy novou didaktickou technikou, hu-
debními nástroji, pomůckami. Dětem v mateřské škole 
je k dispozici nová lezecká stěna. 

Podařilo se nám na žádost rodičů rozšířit výuku an-
glického jazyka i do mateřské školy, která probíhá pod 
vedením rodilého mluvčího z jazykové školy. 

Také jsme rozšířili nabídku sportovních činností 
v rámci školní družiny. Děti mohou sportovat každý 
den pod vedením nového učitele Mgr. Oldřicha Pražá-
ka. Děti MŠ i žáci ZŠ absolvovali plavecký kurz, který je 

Z mateřské školky

Venku vládne velká zima, ve školce je pořád prima. Ži-
vot v naší školce se odvíjí od ročního období, zvyků a tra-
dic u nás v obci. Stejně jako v přírodě se pravidelně střídají 
roční období se svými zvyky, i u nás se některé činnosti 
často opakují. Vinobraní, výroba hroznové šťávy, pečení 
jablíček, martinských rohlíčků, perníčků, příprava na ad-
vent, vystoupení pro seniory v kulturním domě a na vá-
nočním jarmarku, vánoční těšení s rodiči a spoustu další-
ho. Přesto jsme v letošním podzimním období zažili něco 
nového, pro nás moc zajímavého. Před okny naší školky 
stála stará lípa. Každé roční období byla jiná a mnohému 

2. třída ZŠ

Básnička pro Mikuláše

Já, Filda, chtěl bych Forda
a taky tablet – to by byl úlet!
 A pro mé kámoše nějaké ty groše,
až budeme v balíku, koupíme si trafi ku.
 A pro naší učitelku nějakou tu kabelku.
A za tuhle básničku aspoň malou krabičku.

Filip Novotný, 2. tř.

Základní škola a Mateřská škola Bořetice, 
okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300; tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz, www.zsmjos.cz

důležitý pro zdravé otužování a pohyb. 
Měsíc prosinec byl plný událostí a milých setkání – 

fl orbalový turnaj žáků 4. a 5. tříd v ZŠ Kobylí, vystoupe-
ní pro naše seniory v kulturním domě, návštěva Miku-
láše, kterého letos do školy i školky přivedl pan starosta 
František Petrásek, zpívání na jarmarku, zpívání koled 
v rámci akce Česko zpívá koledy, tradiční vánoční tě-
šení v mateřské škole, pečení a zdobení perníčků, zdo-
bení vánočního stromu na sóle u kulturního domu či 
oblíbené vánoční besídky tříd. 

Podrobnější informace o dění ve škole i školce včet-
ně pestré fotogalerie můžete sledovat na naší nové ad-
rese www.skolaboretice.cz. 

Děkuji všem rodičům, sponzorům, zřizovateli a pří-
znivcům školy za podporu a spolupráci, které si velmi 
vážíme.

Jménem zaměstnanců ZŠ a MŠ Bořetice přeji všem 
čtenářům BL krásné a veselé Vánoce, hodně štěstí, 
zdraví a pohody v celém roce 2015.

Mgr. Ivana Machačová, ředitelka školy 

nás naučila. Ukazovala nám, když venku foukal vítr, dá-
vala úkryt ptáčkům, které jsme měli možnost pozorovat 
a poslouchat jejich prozpěvování. Byla to naše velká ka-
marádka. Se zájmem, a hlavně smutkem jsme pozorovali 
její konec. Naše stará lípa byla nemocná a musela být od-
straněna. Dnes už je místo ní před okny strom nový a my 
víme, co je to koloběh života. Tak, jak skončila naše lípa, 
skončí brzy i letošní rok. Nastane ale nový a my se na něj 
budeme těšit. 

Přejeme veselé Vánoce maminkám tátům i dětem, 
radostný pozdrav lidem všem ať letí celým světem.

Bc. Radomíra Mainclová, Jarmila Rozbořilová, Lenka 
Stiburková, kolektiv učitelek MŠ 

ovotný, 2. tř.
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Fotogalerie

Mikuláš v ZŠ – 2. třída

Mikuláš v ZŠ – 5. třída Mikuláš v ZŠ – prvňáčcci

Mikuláš v ZŠ – 3. a 4. třída

Zdobení perníčků v 1. třídě Zdobení vánočního stromu na sóle
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Fotogalerie

Čajovna v mateřské škole Děti MŠ zdobí vánoční strom

Dopravní výchova ve 4. a 5. ročníku –
dopravní hřiště, Hustopeče

Děti ZŠ a MŠ zdobí vánoční strom

Exkurze žáků ZŠ – Planetárium, Brno Keramické tvoření s rodiči v mateřské škole
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4. a 5. třída

A je tu Mikuláš,
básničku mu odříkáš.
Čert tě možná pozlobí,
tatínek chystá ozdoby.
Čerta Mikuláš uklidní,
pořádně si ho prohlídni.
Falešný totiž je,
andílek ti pěkné Vánoce přeje.

Martin Huslík

Proč chodí Mikuláš s čertem 
a s andělem?

Mikuláš chodí s čertem proto, že 
čert vyjadřuje zlo. A s andělem proto, 
že ten vyjadřuje dobro. Mikuláš nosí 
velkou knihu, ze které si čte, kdo do-
stane uhlí a brambory a kdo dostane 
sladkosti. Čerta si vybral, aby mu no-
sil uhlí a brambory, anděla, aby nosil 
sladkosti. Proto má Mikuláš tyto dva 
pomocníky.

Eliška Šebestová 

Vánoční stromeček
Na Vánoce stromek zdobím.
Ale co to? Nějak se zlobím.
Už nemáme hvězdičky

ani svítící lampičky.
Jedu tedy do obchodu,
koupit věci na ozdobu.
Ale co to? Zase se zlobím,
penízky marně v kapse lovím.

Matěj Červenka

Jehličky jsou z marcipánu,
kmen je asi z čokolády.
Ozdoby jsou ze sněhu,
zazpíváme koledu.
Ježíšek k nám doletí
a něco nám nadělí.
A než zase odletí,
dobré cukroví si sní.

Matyáš Vala

Stromeček si ozdobíme,
a to hezky,
žádné třesky-plesky.
Když stromeček svítí,
Vánoce mohou býti.

Martin Huslík

Stromeček, stromeček,
na něm visí zvoneček.
Baňky, ptáčci, ozdoby,
stromeček nám ozdobí.

Ema Petrásková

Kdybych byl Ježíškem, tak bych 
nadělil naší rodině nový dům, spo-
lužákům pět měsíců prázdnin, ško-
le nové počítače do informatiky 
a sobě nový mobil.

Jakub Hrubý

Kdybych byl Ježíškem, tak bych 
rodičům nadělil vše, kamarádům 
hračky, panu učitelovi bych dal to, 
abych uměl matiku, a škole bych dal 
dort.

Matěj Červenka

Kdybych byla Ježíškem, tak bych 
nadělila mamce nové umyvadlo, Mi-
lošovi tablet, škole pár peněz a sobě 
nový mobil.

Magda Valová

Kdybych byla Ježíškem, tak bych 
nadělila kamarádům pastelky a psa-
cí potřeby, škole pomůcky a pro sebe 
bych si přála malou tabulku na zapi-
sování, protože hodně věcí zapomí-
nám.

Ema Petrásková

3. třída ZŠ
Aktuální výroky třeťáků: Proč chodí Mikuláš s andělem 
a s čertem?
- Aby mohl někoho strašidelně potrestat a někoho ši-

kovného hezky pochválit.
- Protože chtějí slyšet básničky.
- Anděl rozdává hodným dětem kokina a čert bere zlé 

děti do pytle.
- Protože jsou kamarádi a mají se rádi.
- Protože je to obyčej.

Třeťáci se i letos s velkou chutí pustili do práce. Bez 
problémů zvládli násobilku a s vyjmenovanými slovy se 
skamarádili. Zodpovědně plní „službu“ ve třídě. Starají se 
o tabuli, sešity, rovnají lavice, píší datum a zapisují domácí 
úkoly. Nejoblíbenější službou je asistent/ka, což je pravá 
ruka paní učitelky. Je to dobrý kolektiv dětí, které spolu 
umějí pěkně spolupracovat i komunikovat. „Škola“ je baví, 
nejvíce se však těší na tělocvik a na přestávky. 

Jsem moc ráda, že mám ve třídě takové děti, které se 
chtějí vzdělávat, a velmi si vážím výborné spolupráce s je-
jich rodiči, bez nichž by nám to takto nefungovalo.

Mgr. Marie Hamalová, třídní učitelka

Pohodové Vánoce a do roku 
2015 vše dobré přejí: 
Daneček B., Daneček C., 
Áďa, Nelinka, Kája K., 
Kája L., Eliška, 
Nedinka, Marťa, Sebík, 
Terezka, Peťa, Damík, 
Justýnka 
a třídní učitelka M. Hamalová
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Kdybych byla Ježíškem, tak 
bych nadělila rodině hezké Váno-
ce a pod stromečkem nové auto, 
mamince voňavky, tatínkovi něco 
praktického a bráchovi činky na 
posilování.

Eliška Andrlíková

Kdybych byl Ježíškem, tak bych 
nadělil taťkovi nové auto, mamce 
nový pokoj, bráchovi nový počítač 
a škole bych nadělil větší plat.

Jan Pham

Proč jsou v Bořeticích vinohrady?
Kdysi dávno k nám zabloudil 

špaček, který nesl v zobáku zrníč-
ko z hroznu. Po dlouhé cestě měl 
velkou žízeň. Uviděl vodu, chtěl se 
napít, otevřel zobák a zrníčko mu 
vypadlo. A od té doby roste u nás 
vinná réva.

Kateřina Folerová

Kdo objevil Bořetice?
Byl jeden Bořita a rozhodl se, 

že poletí letadlem a vyskočí z něj 
na jakékoliv místo. Třeba i tam, 
kde to vůbec nezná. Skočil a do-
padl tam, kde nikdy v životě ne-
byl. Zeptal se místních, jak se to 
tu jmenuje, ale lidé nic nevěděli 
a řekli mu, ať si to pojmenuje, jak 
chce. A Bořita pojmenoval tuto 
dědinu Bořetice.

Eliška Šebestová

Se školou na vycházce 
Jen jsme vyšli ze školy,
dostali jsme úkoly.
Sbírat přírodniny jsme měli,
běhat z kopce všichni chtěli.
S jednou podmínkou ale –
chovat se pěkně na děti malé. 

Martin Huslík

Jak ho bolela dáseň
Když ho začala bolet dáseň,
napsal proto tuto báseň,
k zubařovi potom spěchal
do pusy si šahat nechal.
Všichni byli za to rádi – 
velká slavnost s kamarády,
když on složil tuto báseň,
jak ho rozbolela dáseň…

Martin Huslík
Florbalový turnaj 
V prosinci 2014 žáci 4. a 5. roční-

ku odehráli kvalitně obsazený fl orba-
lový turnaj v ZŠ Kobylí, kde bojovali 
o putovní pohár. Devět chlapců i je-
diná dívka Tereza Petrásková odvedli 
výborný výkon. Po několika vyrov-
naných zápasech s těsným výsledkem 
odvezli dvě medailová umístění, a to 
za 2. a 3. místo! Dobrým znamením 
jsou i výtečné výkony žáků 3. třídy, 
kteří byli vítanou posilou a dávají 
nám naději na zisk poháru v dalších 
letech. 

Mgr. Oldřich Pražák, třídní učitel 

Okénko žurnalistického krouž-
ku – vypravování vánočního stro-
mečku

Dobrý den. Jsem vánoční strome-
ček Karlík. Bydlím v lese na Vrbici 
u starého košatého dubu. Jsem celý 
zapadlý sněhem a přeji si, aby už 
bylo léto. V tomto lese už rostu asi 
deset let. Jednoho dne ke mně přije-
li dřevorubci a chtěli mě pořezat, ale 
můj hodný kamarád, zajíc Emil, mě 
zachránil. Další den Emil zaspal a 
dřevorubci mě pokáceli. Odvezli mě 
k jednomu obchodu, který se jmeno-
val Albert. Stál jsem tam asi tři dny. 
Po těch třech dnech ke mně došla jed-
na rodina, která se jmenovala Smrč-
kova. Odvezli si mě k nim do domu a 
postavili do obývacího pokoje. Další 
den mě nádherně modře ozdobili. Na 
Štědrý den u mě zpívali koledy a roz-
dávali si dárky. Potom jsem tam stál 
asi tři týdny, ale oni si mě nevšímali. 
Nakonec mě odvezli zpátky do lesa 
a tam skončil můj krátký život. 

Kateřina Folerová

Bydlel jsem v jehličnatém lese. 
Tam jsem měl hodně, a to hodně ka-
marádů. Počkat. Jmenuji se Marsmrk 
a jsem jehličnatý strom. Nemám rád, 
když mě omočí pejsci, jsem totiž ve-
dle cestičky. A teď vám povím, jak to 
bylo se mnou na VÁNOCE. Jednoho 
zimního dne ráno mě navštívili páni, 
z kterých šel strach. Pak si něco říkali: 
Tenhle strom je hezký a vysoký. A za-
čali mě lechtat do kmene. Najednou 
jsem se začal kolébat: A BUM!!!!!!!!! 

Ocitl jsem se na zemi. Po chvíli na 
nějakém vozítku, které jelo do města. 
Tam mě ozdobili a nasadili mě do ne-
vím čeho a večer mě rozsvítili.

Martin Huslík

Ahoj, jsem stromek Katka a rostu 
v lese. Je mi deset let. A teď vám budu 
vyprávět, jak jsem se stala vánoč-
ním stromkem. Jednoho dne se vy-
dala holčička jménem Šárka do lesa 
a tam si odřezala zrovna Katku. Vza-
la ji domů a tam ji nazdobila. Na krb 
pověsili punčochy, na stromek dali 
hvězdu a byli spokojení. Všichni v její 
rodině říkali, že to byly ty nejkrásněj-
ší a nejlepší Vánoce se stromečkem 
Katkou. 

Tak tohle bylo z mého života 
všechno. Ale ještě vám řeknu – bylo 
to tam fajn. 

Viktorie Valová

Dobrý den, jmenuji se Vánoční 
stromeček. No, ale před tím jsem se 
jmenoval Borovice. Byl jsem v lese 
někde u Bořetic a jednoho dne se mi 
něco stalo. Nevím přesně co, ale vím 
jen, že mě pokáceli. Další den mě za-
vezli do nějakého obchodu. Pak si mě 
někdo koupil, 24. 12. mě ozdobil a dal 
pode mě dárky. Potom ze mě sundali 
ozdoby a vrátili do přírody. 

Matěj Červenka

Jsem malý smrček. Čekám, že 
si mě někdo uřeže a vezme si mě 
domů. Jsem tak malý, že si mě nikdo 
nevšimne a v závějích mi jde vidět 
jenom špička. Nemám žádné jmé-
no. Čekám, až mě někdo pojmenuje 
a ozdobí. Jednoho dne si mě našla 
lištička a vzala do své nory. Zavolala 
všechny, co znala. Donesli vánoční 
ozdoby a ještě si zaběhli domů pro 
dárky a pro mašle. U lištičky se neob-
jevil zajíc, protože se bál. A já jsem ho 
vůní přivolal. Neodolal a tak se vydal 
do liščí nory. Zlá zvířata ho vzala do 
své party a zpívali s ním hejtata. A já 
jdu zase spát.

Ema Petrásková

Začneme pomalu a jistě. Jsem ma-
ličký stromeček, hodně stromů se mi 
posmívalo. Až jednou se ke mně přiblí-
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žila ostnatá věc. Lekla jsem se, nabrali 
mě na středně velký vůz a nakonec od-
nesli do velikánského domu do malé 
místnosti. Dali na mě spoustu velkých 
a lesklých koulí. A spoustu voňavých 
perníčků. Jednoho dne pode mě dali 
hodně dárků. Pak se kolem mě posa-
dili lidé. Byla tam dvojčata – dvě holky, 
a ještě jeden malý kluk a dva rodiče – 
máma a táta. Také měli psa Trixe. 

Justýna Trojaková
Dobrý den. Jmenuju se Mates 

a žiju v bořetických lesích. Žije se 
mi dobře, vidím tam jeleny, srn-
ky, divočáky. A jednou se mi stalo, 
že šel jeden pán s pilou. Třepu se 
jako osika. Nakonec pláču. Řeže 
a řeže, až mě uřeže, dá mě na vo-
zík a veze mě domů. Pak mě ozdo-
bí a shniju. 

Matyáš Vala
Jmenuju se stromek. Jsem jehlična-

tý strom, žiji v lese už 15 let. A jeden 
den si mě vzala rodina Cvinů. Tak mě 
odřezali a jel jsem k nim domů a u nich 
doma jsem přežil čtyři měsíce. Pak, jak 
ze mě padalo jehličí, tak mě ořezali 
a dali do bedny. Jednoho dne mě mu-
seli spálit a pak jsem narostl znovu 
a byl jsem velký jehličnatý strom…

Poděkování
Když je čas vánočních koled, 
člověk má k člověku blíž… 

Chtěl bych touto cestou poděkovat dětem a paní učitelkám z mateřské školy, které k nám přišly koledovat. Krás-
nými koledami zpříjemnily zaměstnancům i zákazníkům stavebnin předvánoční čas. 

Přeji všem šťastné Vánoce,  Pavel Vajbar, Stavebniny Vajbar s. r. o.

Tajuplná beseda se záhadologem Arnoštem Vašíčkem 
(především o záhadách)

Nejznámější český záhadolog, který řeší záhady, se jme-
nuje Arnošt Vašíček. Vystudoval v mládí fi lmovou a tele-
vizní žurnalistiku a následně kvůli záhadám procestoval 
celý svět. Navštívil devadesát zemí a napsal mnoho knih. 
Ale být na jeho přednášce, to je teprve sousto. Povídal 
o „Ďáblově bibli“, o mimozemšťanech, tajemných jevech 
a o všem možném. Ukazoval různé fotografi e, obrázky 
a videa. Musím říct, že to bylo fakt napínavé a poučné. 
Bylo to prostě super, setkat se s význačnou osobností, vý-
borným vypravěčem a fascinujícím člověkem!

Co vás prvotně inspirovalo k historii a k záhadám?
Asi četba knížek s touto tematikou, i když v dobách, 

kdy jsem studoval na gymnáziu, jich zrovna moc nebylo. 
Kromě překladů z ruštiny jen pár titulů od Ludvíka Souč-
ka a taky jedinečné Jitro kouzelníků od francouzských au-
torů Bergiera a Pauwelse. Když jsem potom začal cestovat, 
snažil jsem se sbírat místní záhady.

Jakou záhadu jste si nejvíc oblíbil?
Jak se zpívá v jednom muzikálu: „Miluji tu, která je 

tu,“ taky mám obvykle nejvíce v oblibě tu záhadu, které 
se právě věnuji. V minulých létech to byl třeba Voynichův 
rukopis. Teď píšu pro Českou televizi o jednom z nejta-
jemnějších okultních předmětů všech dob, který je spojen 

s templáři a kupodivu zřejmě i s naší zemí.  

Ve které historické době byste se chtěl na chvíli ocit-
nout?

Bylo by jich víc, ale na prvním místě Jeruzalém v době 
ukřižování Krista. 

Z vašich mnoha procestovaných zemí, kde se vám 
nejvíc líbilo? 

Každý kout zeměkoule má své kouzlo. Mám rád Peru, 
protože má velmi bohatou a tajemnou historii, v níž se-
hrávaly roli velmi vyspělé a přitom ještě pro nás jen málo 
známé civilizace. Jsou zde obrovské obrazce v poušti, ne-
známá zvířata v hlubokých pralesích i ještě neobjevená 
sídla v horách. Je to země, kde záhada číhá téměř na kaž-
dém kroku. A rád jsem pobýval i v Indonésii, která je sice 
geografi cky jednotvárná, ale skoro každý ostrov má jinou 
kulturu. 

Máte nějaký vytoužený dárek od Ježíška?
Dárky raději dávám, než dostávám, takže dopis Ježíško-

vi rozhodně nepíšu. Ale pokud mi přesto nějaký dáreček 
pod stromečkem přistane, budu mít radost z čehokoliv. 

Děkuji za rozhovor
Martin Huslík, žurnalistický kroužek 

eřské školy, které k nám přišly koledovat. Krás-
nin předvánoční čas. 

Pavel Vajbar, Stavebniny Vajbar s. r. o.
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Rocková opera Červená Karkulka

Bagouni a bagoňáři

Rockovou operu (nebo to byl muzikál?) nastudovala 
paní učitelka Poláková s žáky čtvrté a páté třídy naší školy 
pro ty dříve narozené babičky a dědečky, kteří se sešli na 
již tradičním předvánočním setkání v kulturním domě. 
Do posledního místečka zaplněný sál kulturního domu 
sledoval se zaujetím vystoupení našich dětí. Všichni ani 
nedutali a špendlík by bylo slyšet spadnout v sále na zem 
při sledování výkonů herců, zpěváků a sboru. Proto jsme 
vyzpovídali režisérku, paní učitelku Polákovou.

Paní učitelko, kdo je autorem textu a hudby?:
Text napsal pan Svěrák, hudbu složil pan Uhlíř.

Kdy jste se seznámila s Červenou Karkulkou?
Tuto zlidovělou pohádku, tak jako každé dítě, jsem 

znala již jako malá z vyprávění rodičů a později jsem ji 
ráda četla. S touto Svěrákovou a Uhlířovou moderní verzí 
jsem se seznámila až později a teprve jako učitelka na této 

Tyto výrazy byly v našem kra-
ji ještě před více než sto lety hojně 
užívány ve spojení s vepři a honci, 
kteří je přiháněli z Uher na Moravu 
a do Čech. Území dnešního Ma-
ďarska a rozsáhlé „pusty“ byly od 
středověku domovem kočovných 
pastevců. Příznivé klimatické pod-
mínky, úrodná půda s rozsáhlými 
pastvinami udělaly z těchto pastev-
ců významné chovatele vepřového 
a hovězího dobytka, koní a ovcí. 
V samotných Uhrách se však nenašel 
odbyt na většinu dobytka, a tak byly 
české země vhodným odbytištěm. Jak 
vyplývá z přesné celní evidence, např. 
v roce 1814 překročilo uhersko-mo-
ravskou hranici 1 935 kusů hovězího 
skotu, 8 062 kusů prasat-bagounů, 
3 437 koní a 49 472 ovcí.

Bagoňáři se říkalo honcům, kte-
ří hnali stáda zjara, až bylo dosta-
tek zelené trávy, aby se stáda mohla 
pást. K udržení stáda pohromadě 
užívali „kocarů“, se kterými doká-
zali tak hlasitě práskat, že nebylo 
nutno vybubnovávat jejich příchod 
do vesnice, jak to popisuje V. Brou-
kal.

V každé vesnici měli své prově-

škole jsem se ji odvážila s žáky v hudební výchově nastu-
dovat.

Kdy jste ji nacvičovali?
Začali jsme ji nacvičovat na začátku tohoto školního 

roku v hodinách hudební výchovy. Tedy celé tři měsíce. 
Ale musím pochválit naše děti. Byla s nimi dobrá práce.

Jak jste vybírala herce a zpěváky?
Dělali jsme skutečný, normální konkurz a můžu potvr-

dit, že bylo těžké vybrat. Všichni byli dobří.

A co ostatní děti ve třídách?
Chtěla jsem zapojit do nacvičování co nejvíce dětí, 

a proto kdo měl zájem, tak zpíval ve sboru.

Děkuji za Váš čas 
Václav Petrásek

řené důvěrníky, kterým se také ří-
kalo „bagoňáři“, kteří vedli evidenci 
drobných zemědělců a chalupníků. 
Tito na příchod stáda netrpělivě 
čekali. Zájemci o prasata-bagouny 
rozebrali stádo vždy po dvou ku-
sech. Jedno po vykrmení na zabití 
a druhé na prodej pro zaplacení 
dluhu za bagouny. Tehdy bylo zvy-
kem, že se prasata brala na dluh 
a platilo se až po žních, po sv. Václa-
vu. Místní důvěrník posoudil hod-
nověrnost toho, který si bagouny 
bral, a převzetí bagounů zapsal do 
knihy. Tam také důvěrník zapsal 
i uhynutí některého kusu při výkr-
mu. Z toho je patrno, jak byla důle-
žitá funkce místního důvěrníka. 

Majitel bagounů přicházel po 
sv. Václavu a přebíral peníze za 
pronajatá zvířata. Většinou se uby-
toval u místního důvěrníka a vy-
bíral peníze podle jeho záznamů. 
Než obešel všechna místa, kde na 
jaře honci předali bagouny novým 
hospodářům, měl u sebe poměrně 
dost peněz, a ty lákaly nepoctivce. 
V Bořeticích se stalo, že obchodník 
i s penězi zmizel. Jeho manželka 
putovala po jeho stopách a zjistila, 

že Bořetice byly jeho poslední za-
stávkou. Tehdejší četníci však nic 
nevypátrali a některá nařčení z jeho 
smrti se mezi občany řešila i u sou-
du. Až po padesáti letech při bou-
rání staré lisovny kousek od školy 
se narazilo na kostru muže a vy-
šetřování potvrdilo, že by mohlo jít 
o toho pohřešovaného kupce. Také 
v jednom domku v dnešní části 
obce „Dědina“ se před několika lety 
nalezla při kopání přípojky plynu 
v průjezdu domu lidská kostra. Maji-
tel domu však tento nález utajil. Ná-
lez té první kostry popisuje tehdejší 
kronikář a starosta Jakub Petrásek.

Konec přihánění dobytka a ře-
mesla „bagoňářů“ udělala vyhláš-
ka c.k. mor. místodržitelství z roku 
1880, kterou byl zakázán příhon 
paznehtních zvířat z Uher a dalších 
států monarchie. Jako důvod zá-
kazu se v ní uvádí u vepřů nákaza 
„svinského moru“. V mnoha ob-
cích, kudy procházely dobytčí stez-
ky, však zůstala památka v názvu, 
kudy se do obce stáda dobytka při-
háněla. Té cestě se i dnes říká ještě 
„příhon“.

Václav Petrásek
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Kulturní dění v obci
Rád bych zde krátce zmínil několik kulturních 

událostí, které se v poslední době v naší obci udály. 
První z nich je setkání pana starosty se seniory, kte-
ré proběhlo poslední listopadovou (a zároveň první 
adventní) neděli. Součástí je již tradičně i vystoupe-
ní dětí z naší základní a mateřské školy. Musím říci, 
že se vystoupení našich žáčků a žáků plné vánočních 
písniček mimořádně líbilo, čehož důkazem byl bouř-
livý potlesk. Letošní setkání se seniory bylo prvním 
ostrým startem nově zřízené kulturní komise a hlavně 
našeho nově zvoleného pana starosty. Ze spokojených 
tváří dědečků a babiček jsem nabyl pocitu, že to byl 
start úspěšný.

V paměti nás všech zúčastněných ještě určitě dozní-
vá i Vánoční jarmark, který proběhl 13. prosince. Kdo 
jarmark navštívil, určitě neprohloupil, neboť mohl vy-
bírat z širokého sortimentu vánočního zboží v podobě 
perníčků, rukodělných výrobků, květinových dekorací, 
či si jít něco hezkého sám vyrobit do vánoční dílnič-
ky. Pokud Vás okukování stánků omrzelo, klidně jste se 
mohli zastavit a jen tak zaposlouchat do písniček, pra-
nostik a koled v podání žáků naší školy a školky a muž-
ského souboru Svodničan. Pro zahřátí byl připraven 

výborný kravihorský volební svařák, kterému zdatně 
konkuroval vánoční punč a čaj s rumem našich členek 
kulturní komise. Vůně se linula i od šporhéltu s topin-
kami, pánviček s langoši a kotlů se zabijačkovou polév-
kou, ovarem a dalšími specialitami, jejichž autorem byl 
p. Jiří Studýnka. Inu myslím, že člověk se v celém tom 
mumraji pěkně vánočně naladil.

Také mi dovolte, abych Vás srdečně pozval na tra-
diční žehnání mladého vína, které se letos uskuteční 
v sobotu 27. prosince od 15 hodin v KD Bořetice. Vy-
užijte vánočního oddechu a pojďte vyslechnout po-
žehnání našeho jáhna Františka a následně ochutnat 
letošní mladá vína a výborné pomazánky. Přitom si po-
slechnete nějakou hezkou písničku našich Bořečanek 
a Svodničanu nebo si sami zazpíváte u cimbálové muziky.

Závěrem bych Vás chtěl pozvat také na nadcházející 
plesovou sezonu, udělejte si prosím čas a podpořte (po-
kud možno) všechny obecní spolky, které pořádají ples. 
Vím, že příprava plesu stojí tyto organizace hodně sil, 
tak by si za svoji práci zasloužili i hezkou účast. Děkuji.

Za členy a členky kulturní komise Vám přeji hezké 
Vánoce a kulturně bohatý rok 2015

Ing. Jiří Michna, předseda kulturní komise

Tenisový klub TK Bořetice 2012
Po letní turnajová sezóně, která skon-

čila v červenci, se hráči našeho klubu při-
pravovali na vrchol tohoto roku. Tím měl 
být koncem listopadu turnaj ve Šternber-
ku. Bohužel se ale nemohlo uskutečnit, a to 
z důvodu zranění Tondy Paly, šternberské-
ho předsedy klubu. Turnaj byl operativně 
přesunut na 31. 1. 2015. Po neuskutečně-
ném turnaji zazněly hlasy, že bychom moh-
li uspořádat ještě jeden domácí turnaj, ale 
na to už nebyl ten správný elán.

Ale ani tak výbor ve své činnosti ne-
zahálel. Po skončení tenisové sezóny byla 
uskutečněna brigáda na zazimování teni-
sových kurtů, úklidu šaten a okolí sportov-
ního areálu. Nadále se zajímáme o získání 
dotace na rozšíření sportovního areálu, 
v podobě výstavby tenisové zdi a rozšíře-
ní hřiště s umělou trávou. Jakmile získáme 
dotaci, začneme s výstavbou. Naším zámě-
rem je neustále něco vymýšlet, a tak pře-
mýšlíme i o dalším rozšíření našich aktivit, 
ale o tom až někdy příště...

V příštím roce hodláme v naší činnosti 
pokračovat i nadále a zveme do našich řad 
všechny zájemce o hru zvanou tenis. 

Za tenisový klub 
Milan Herůfek
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Stárci, stárky a krojovaná chasa 
srdečně zvou na 

KROJOVÝ PLES, 
který se bude konat 31. ledna 2015 od 20 hodin.

Ve 20:30 proběhne předtančení České besedy. 
K tanci a poslechu bude hrát dechová hudba Sokolka. 

Součástí bude i bohatá tombola.

Česko zpívá koledy
Již popáté vyhlásily regionální 

Deníky akci zvanou Česko zpívá 
koledy. Ve všech krajích se k této 
akci přihlašovala města i vesnice. 
V Jihomoravském kraji se do le-
tošního zpívání přihlásilo 47 měst 
a obcí. Na okrese Břeclav se jednalo 
o deset míst, kde se ve stejnou hodi-
nu zpívalo společně pět „povinných“ 
koled a jedna nepovinná. Svou pre-
miéru měly obce Vrbice a Bořetice.

Nejprve se na jihu Moravy zpí-
valo jen na třech místech: v Brně 
na Zelném trhu, v brněnských Kní-
ničkách a v Brumovicích. Tato akce 
Česko zpívá koledy je podporována 
TV Barrandov a společností eOn, 
která nám nezávisle na této akci za 
dlouholetou spolupráci s naší obcí 
(bývalý starosta byl jejich dlouho-
letým zaměstnancem) darovala vel-
kou světelnou výzdobu letošního 
vánočního stromu na „sóle“. 

Pro letošní ročník byly v anketě 

Deníků vybrány tyto koledy: Ne-
sem vám noviny, Narodil se Kris-
tus Pán, Půjdem spolu do Betléma, 
Den přeslavný jest nám přišel (tato 
koleda je u nás málo známá, a pro-
to se Svodničan rozhodl nahradit 
ji známější koledou Štědrý večer 
nastal) a Pásli ovce Valaši. To byly 
ty „povinné“, které s námi zpívalo 
ve stejný čas celé Česko i naši kra-
jané v zahraničí. Jako nepovinnou 
byla vybrána čtenáři Deníků velmi 
známá moderní koleda z pera pánů 
Josefa Vomáčky a Zdeňka Borov-
ce Vánoce, Vánoce přicházejí. Celé 
toto zpívání „táhl“ Svodničan. Jen 
tu poslední nepovinnou nemohl, 
neboť je psána pro dětské sólisty 
a sbor. Po velkém úspěchu našich 
žáků s rockovou operou Červená 
Karkulka, kterou nastudovala paní 
učitelka Poláková pro setkání nej-
starších občanů, jsem ji na poslední 
chvíli požádal, zda by se nepokusila 

ji za dva dny nacvičit se stejnými 
žáky sólisty a sborem. Důkazem, že 
se to paní učitelce Polákové podaři-
lo, byl mohutný potlesk našim nej-
mladším zpěvákům (kterým pomá-
hala zpívat refrén i paní ředitelka 
Machačová s manželem) od všech 
účastníků (kterých bylo přesně 
150, včetně malých dětí, které spo-
čítal Václav Bukovský).

Celý večer neskončil jen zpěvem 
těch „povinných“, náš mužský sbor 
Svodničan pokračoval zpěvem ko-
led ze svého repertoáru, které zpívá 
každý rok, když chodí po koledě, 
a u kterých vynikaly trojhlasy. Malé 
„fópá“ vzniklo, když moderátor 
a autor scénáře požádal zpěváky, 
aby zazpívali tu nejznámější koledu 
Tichá noc. Jenda Hempl však omlu-
vil Svodničan, že ji nemají nacviče-
nu, ale slíbil, že ji příští rok určitě 
zazpívají. 

Václav Petrásek

Střípky z naší farnosti
Bohoslužby slova
Bořecká farnost má kolem 150 pravidelných ná-

vštěvníků nedělních bohoslužeb, a tak o činnost a 
starosti kolem kostela není nikdy nouze. Možná také 
nevíte, že kromě pravidelných nedělních a úterních 
mší svatých jsou ve čtvrtky slouženy bohoslužby slo-
va. Každý první čtvrtek v měsíci se modlíme za celou 
naši obec.

Synoda o rodině v Římě
Celým rokem 2014 se jako zlatá nit vine zájem o ro-

dinu, týká se to všech, tedy i nás. Ne že by nebylo v církvi 
jiných témat, ale rodina jakožto malá domácí církev za-
ujímá místo v jejím středu, je jejím srdcem. Mimořádné 
shromáždění biskupů na téma rodiny proběhlo v říjnu 
v Římě. Jeho cílem bylo především zhodnotit současnou 
situaci rodin. Biskupové čerpali z připomínek, které zasla-
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ly biskupské konference i jednotlivci z celého světa v rámci 
přípravného dotazníku. O rok později, ve dnech 4.–25. říj-
na 2015, proběhne řádné shromáždění, které po roce pilné 
práce navrhne vhodné pastorační linie týkající se rodin. 
Na různých kontinentech mají různé problémy, ale na čes-
kých stránkách www.cirkev.cz se k tématu píše, že je třeba, 
abychom my, kteří žijeme v Evropě: „respektovali základní 
hodnoty slučitelné s „židovsko-křesťanskými kořeny EU“, 
zejména v otázkách komplementarity muže a ženy jakož-
to manželů a rodičů,  a nadále pokračovali ve snahách: 
o uznání neplacené péče, vykonávané zejména v rodině, 
jako plnohodnotné v porovnání s prací placenou; zrušení 
pracovních nedělí a práva na důstojnou pracovní dobu; 
vytváření dostatečných pracovních, rodinný život umož-
ňujících, příležitostí a s nimi souvisejících forem práce; 
odstraňování případů ohrožení mládeže v médiích.“.

Říjen: Měsíc růžencový, 100 let Schönstattu, 
Misijní neděle
Měsíc říjen je měsícem růžencovým, zasvěceným 

Panně Marii. Její ctitelé se proto scházeli v našem kostele 
k modlitbě růžence po čtyři nedělní odpoledne. Tak se 
ve vedení růžence vystřídali členové Živého růžence, pak 
ženy, muži a naposledy děti. Modlili jsme se za kněze, za 
mír, pronásledované křesťany, rodiny a za misie.

Členové putovních okruhů schönstattských marián-
ských svatyněk si připomněli, že 18. října uplynulo 100 
let od založení schönstattského hnutí P. Josefem Kenteni-
chem. Za tu dobu se hnutí rozšířilo z Německa do celého 
světa. Papež František ještě jako arcibiskup Buenos Aires 
toto hnutí nadšeně přivítal doma v Argentině.

Při příležitosti církví vyhlášené misijní neděle se už 
počtvrté sešly šikovné ženy, aby upekly koláče, které se 
o misijní neděli, která letos připadla na 19. říjen, prodávaly 
na misijním jarmarku. Výtěžek z koláčů spolu s kostelní 
sbírkou, dohromady celých 11 tisíc, byl odeslán na misie.

Listopadové mládežnické víkendy, Den Bible
V průběhu listopadu bylo na naší faře neobvykle živo. 

Kromě pravidelných schůzek biřmovanců a pěveckých 
zkoušek scholy obydlely faru po dva víkendy dvě skupiny 
mládeže, každá se svým duchovním doprovodem a pro-
gramem, jedna byla z Brna od minoritů a druhá z okolí 
Slavkovic u Nového Města na Moravě. Prohlédli si také 
Bořetice a Kraví hory a moc se jim u nás líbilo. 

V neděli 16. listopadu jsme měli možnost si při pří-
ležitosti Dne Bible zkusit, jak to chodí v některých kláš-
terech, kdy řeholníci při jídle nemluví, ale naslouchají 
předčítání biblických textů. My jsme si při jejich posle-
chu pochutnávali na výborném dortu a kafíčku. Na sva-
tou Kateřinu pak ještě mělo na naší faře své pracovní se-
tkání dvanáct kněží hustopečského děkanátu.

Schola Deo Gratias
Naše schola DG má pořád plné ruce práce, přesto-

že její vedoucí Verča si teď plní své mateřské povinnosti, 

a tak se bude muset soubor nějakou chvíli obejít bez její-
ho doprovodu a tvůrčího elánu. Přestože se jedná o ryze 
amatérský soubor, který je díky své velikosti a nejrůzněj-
ším zájmovým činnostem svých členů málokdy kom-
pletní, zájem o jejich účinkování je stále. Tak se v srpnu 
s velkým odhodláním už podruhé zhostili doprovázení 
slavné orelské pouti na Hostýně. V polovině září pak 
hostovali na Žernůvce, kde je v příjemné rodinné atmo-
sféře přivítali sestry františkánky, nemocní obyvatelé i je-
jich rodinní příslušníci. Na 21. prosinec zve DG všechny 
příznivce na adventní koncert, který se v bořeckém kos-
tele koná již podeváté. Jako hosté vystoupí schola SchOK 
ze Šitbořic a křesťanská hudební skupina Hoří z Deblína.

Betlémské světlo, Tříkrálová sbírka
Pro Betlémské světlo se vydávají již po pětadvacá-

té brněnští skauti, kteří jej dopraví do České republiky. 
V neděli 14. prosince 2014 v 9 hodin při mši v kated-
rále sv. Petra a Pavla předají skauti světlo z Betléma do 
rukou brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho. V sobo-
tu 20. prosince 2014 je pak za spolupráce dalších skautů 
rozváženo Betlémské světlo vlaky po naší vlasti. Nejbližší 
zastávka vlaku je v 9.03 v Zaječí. U nás bude světlo přes 
svátky uchováváno v kostele, odkud si jej každý může 
přinést domů. Zájemci si pro něj mohou přijít sami nebo 
– zejména starší – mohou požádat mladší o jeho přinese-
ní. Akce šíření Betlémského světla poprvé proběhla v Ra-
kousku v roce 1986 jako charitativní aktivita pro radost 
postiženým dětem. Do Betléma, místa narození Ježíše 
Krista, je pro Betlémské světlo každý rok vyslán z Ra-
kouska chlapec nebo děvče, kteří vykonali něco dobrého. 
Odtud se pak světlo lásky a pokoje šíří do celého světa. 

Charita ČR pořádá díky svým věrným dárcům i ko-
ledníkům už tradičně největší dobrovolnickou akci, jíž je 
Tříkrálová sbírka. Její výtěžek už po patnácté významně 
pomůže lidem v nouzi. Koledníci navštíví naše domovy, 
jak už je u nás zvykem, v neděli 11. ledna 2015 před po-
lednem. 

Pouť do Říma, Evropské setkání mládeže Taizé v Praze
Abychom také zmínili něco z toho, co nás teprve 

čeká, na příští rok se v termínu od 12. dubna chystá 
sedmidenní pouť do Říma, Assisi, San Giovanni Roton-
do a Lorety. Přihlásit se bude možné v průběhu měsíce 
ledna. Přihlášky s informacemi jsou pro zájemce k dis-
pozici v kostele. Informace pak budou průběžně aktua-
lizovány i na www stránkách.

Na přelomu roku se v hlavním městě Praze usku-
teční evropské setkání mládeže pořádané komunitou 
Taizé. Kardinál Dominik Duka na něj zve mladé lidi 
do 35 let z celé republiky. Ve svém dopise nám přeje, 
ať nám všem toto evropské setkání mladých připomene 
naši tradiční pohostinnost a ať plodem jeho prožívání 
je pokoj a důvěra. Více informací najdete na www.tai-
zepraha.cz.

Marie Michalová
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Oldřich Damborský
Zimní sobotní odpoledne

Zlaté nitky slunce na sněhových diamantech,
v očích třpytky, chytí tvých očí ryby,
jež lesknou se a míhají, čas vyvrácen v pantech.
Mráz vrže pod nohama, jdeme plání až k lípě,
krmelec čeká, stopy srnek čínská znamení,
už trochu znavení, havran si kráká samolibě.
Starý chleba, rohlíky a trochu lásky dali jsme jim,
němým a prokřehlým s očima potulných pěvců,
vzduch je ostrý a přece opojný jako Beam Jim.

Peřiny

Rybník zamrzlé lesklé zrcadlo
bruslař kreslí abstraktní obrázky,
zajíci z pelíšků dostali vycházky
a dávají si z krmelce mrkve sladidlo.
Milenci se drží za ruce v objemných palčácích.
A někdo páře velké sněhové peřiny v oblacích.

Věčná navzdory

Švédská ocel moravské oblohy
se španělskými býky soumraku,
jež nabíhají na hadr červánků.
Běloba vloček padající pod nohy,
poslední lana paprsků od burlaků
havranů, co mají síly na kahánku.
Ty, jež máš k lásce nedozírné vlohy,
a hraješ si s ní jako s dominem ve vlaku,
jdeš vedle mne, v rukou peří černých ptáků.
Však pro tebe vznikly všechny světové slohy,
Ženo, v palčácích, vetchém kabátu somráků,
ty jsi Věčnost i Jiskra, smějící se funebrákům.

Spartan race (Světový běžecký závod Bo-
řetice 2014)

Tak ještě rozcvičku před startem
a v dýmu proběhnout bránou,
být zdatným a silným Sparťanem
mezi běžci nezdolnou bílou vránou.
Trochu poorat podzimní posečené pole
svými pevnými běžeckými botami,
proudit bláto v říčce Trkmance horem dolem,
když rackové se zachechtají nad námi.

Zdolat převysoké dřevěné překážky
a běžet o život jako Emil Zátopek,
nepomohou ani drahé značkové visačky,
každý běží za sebe, děvčica i konůpek.
No, ještěže v cíli teče čistý proud z hadice
gulášek bodne, i ten chmelový skvělý mok,
sláva tomu, kdo doběhl, ať žije tato tradice,
zničený,ale šťastný, tak zase ahoj příští rok...

Z dávné zimy (Když jsme byli kluci)

Větve obaleny ledovým křišťálem
sjíždíme ledovou silnici na aktovkách
od kostelíka ke škole samospádem.
Cucáme ledové špalky jako zmrzlinu,
sníh se sype, až děláme v něm tunely,
nevadí, že už ve čtyři je slunce ve stínu.
Schoulený v peřině poslouchám dračky peří,
modrým soumrakem se rozžínají lampy,
ach, ty příběhy, kterým se teď jen těžko věří.
Přeskočit Zimu a být hned v dospělém létě,
chtěli jsme rychle vyrůst, být přes noc dospělí,
ještě nám k stáří vontský žlutý kvítek kvete...

Moderní Vánoce

Zase ten klasický nestárnoucí Mrazík
a s Libuškou Tři oříšky pro Popelku,
jen blátivé cesty tu tichou pohodu kazí
a kapr, co jsem ho musel bacit vcelku.
Tichá noc a já nestíhám všechny programy
DVD a supernový iPod pod stromečkem,
navigační satelit Galileo zablikal nad námi
poslal jsem MMS do Ameriky za strýčkem.
A přece přes dva tisíce let je ta zpráva stará,
že narodilo se na slámě ve chlévě Jezulátko,
a v té zimě jakoby jsi slyšel zase pučení jara,
stále rotuje kolem nás Láska, v ústech sladko.

Vrabci v kaluži (PF 2015)

Vrabci v kaluži se popelí
sýkorky na starém dubu
se jmelím,
tak málo jim stačí k životu,
tančit s láskou ploužák
i gavotu,
trochu přeji i ty penízky
a zdravíčko svěží
jako jarní remízky...
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Roráty
Celá doba adventní, která právě 

začíná, má kající charakter. Celou 
tuto dobu naši předkové prožívali 
ve společenství Boha. Se začínající 
zimou skončily polní i domácí práce 
kolem nové úrody. Ještě v polovině 
minulého století se v této době slou-
žila mše jen brzy ráno a teprve papež 
Pius XII. po roce 1953 zmírnil před-
pisy a dovolil i večerní mše.

Neustále se mně v tuto předvánoč-
ní dobu vrací vzpomínky na tento čas 
a vidím sebe jako malého kluka, je-

muž se nechce vstávat do mrazivého 
prosincového rozednění. Maminka 
mi ještě ležícího pod duchnou nata-
huje punčochy, obléká a obouvá boty 
a pak mi mokrým ručníkem omý-
vá tvář, abych se probral ze spánku. 
Klopýtám ke kostelu a úplně se pro-
bouzím až v sakristii, kdy se převlé-
kám za ministranta a spolu s věřícími 
v kostele klečím před oltářem, po-
slouchám zbožně kněze, který za-
číná ten známý introitus: „Rorate 
coeli!...“

„Rosu dejte nebesa shůry
a oblakové dštěte spravedlnost!
Otevři se země, ať vzejde spasení,
A spravedlnost ,ať vzkvete spolu!
Já, Hospodin, to způsobím!

Jistě mi dá za pravdu mnoho na-
šich dříve narozených spoluobčanů, 
kteří jako malí kluci chodili ministro-
vat na roráty, že měli stejné problémy 
se vstáváním, ale i ten nádherný pocit 
obdivu, zbožnosti, pokory a očekává-
ní narození Ježíška

Václav Petrásek

Myslivecké sdružení Bořetice
Pátého října letošního roku myslivecké sdružení ve 

spolupráci s rodiči a OÚ Bořetice uspořádalo tradiční 
pouštění draků na místním letišti. Protože letošní počasí 
bylo pro létání draků příznivé – bylo slunečno, vítr nebyl 
ani moc mírný, ani moc silný, byl každý účastník určitě 
spokojený s tím, jak mu jeho drak létal. 

Navíc byla pro děti uspořádána střelecká soutěž ve 
střelbě do papírových terčů. Soutěž se setkala s velkým 
zájmem dětí, protože si mohly vyzkoušet střelbu oprav-
dovou střelnou zbraní – vzduchovkou. Do soutěže se 
zapojily děti, které střílely poprvé v životě, i děti, které 
se vzduchovkou již nějakou zkušenost měly. V kategorii 
nejmenších účastníků soutěže nešlo samozřejmě o něja-
ké výkony, proto vyhráli ti, kterým se podařilo soutěž „ve 
zdraví přežít“ – tedy všichni. V kategorii starších však už 
bylo vidět mnoho pěkných střeleckých výsledků. Proto 
za všechny zmiňme jen první místa. Mezi chlapci se na 
prvním místě umístil Tobiáš Novák, mezi dívkami pak 
Eliška Šebestová.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům 
akce, kteří se na jejím zajištění spolupodíleli, hlavně pak 
manželům Huslíkovým. 

Mgr. Radim Šebesta
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Činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Bořetice v roce 2014
Jednotka v roce 2014 vyjížděla k sedmi zásahům 
(stav k 1. 12. 2014):
25. 2. – Požár trávy kolem cesty směrem na Němčičky. 
20. 3. – Požár trávy ve vinohradě (Veselá)
1. 5. – Neuhašené ohniště pod bytovkami
16. 6. – Pálení ,,klestí“ u ovčárny
3. 7. – Prověřovací cvičení
9. 10. – Požár osobního automobilu (pod ZD) 
19. 11. – Požár osobního automobilu před domem č.p. 115.

I letos byla obec úspěšná s žádostí o dotaci pro jednot-
ku, konkrétně se jednalo o příspěvek od Jihomoravského 
kraje na výstroj a výzbroj ve výši 50 000 Kč + 30% spolu-
účast obce.
Za tyto fi nanční prostředky bylo nakoupeno: 
- 4× LED svítilna
- 1× univerzální klíč na rozvodné skříně
- 4× opasek
- 2× 30m lano
- 2× vak na lano
- 6× karabina 
- 2× kladka
- 2× oblek proti bodavému hmyzu
- 3× gumové holínky
- 4× nepromokavý kabát
- 1× vysavač na bodavý hmyz
- 2× zásahové rukavice
- 1× zdravotnický batoh vč. vybavení

Tři členové jednotky absolvovali dvoudenní zdravot-
nické školení v Brně.

Z rozpočtu schváleného obcí byl pořízen např. vozík 
Agados, 2× zásahový oblek, navíjecí buben s 60m vysoko-
tlakou hadicí, vzduchový kompresor atd.

Jak již bylo zmíněno, jednotka již může zasahovat při 
problémech s bodavým hmyzem.

Přes zimu bude na vozidlo CAS připevněn buben s vy-
sokotlakou hadicí a do vozíku Agados namontována fi r-
mou Manex Alvey, a.s., vysunovací nástavba, do níž bude 
vloženo kalové čerpadlo, elektrocentrála, hadice, osvětlo-
vací zařízení, prostředky na likvidaci bodavého hmyzu, 
motorová pila aj. 

Po připojení za vozidlo Opel Zafi ra vznikne plnohod-
notný technický automobil, který může řídit řidič s opráv-
něním skupiny B.

V příštím roce bude jednotka i nadále rozšiřovat svou 
odbornost. Kromě standardních školení projde několik 
členů školením motorových a rozbrušovacích pil, a tím 
nám bude dovoleno vyjíždět ke kácení stromů atd.

Na závěr mi dovolte popřát Vám za všechny členy 
J-SDH a SDH Bořetice klidné prožití svátků vánočních 
a v novém roce pevné zdraví a mnoho úspěchů.

Radomír Újezdský
velitel družstva J-SDH Bořetice

Kulinářské
okénko 
VÁNOČNÍ POLÉVKA Z KAPRA
Suroviny 15 dkg očištěného kapra, kapří hlava očištěná 
bez žáber, 20 dkg vnitřností z kapra, sůl, 5 dkg celeru, 
5 dkg mrkve, 5 dkg petržele, 10 dkg másla, 15 dkg hlad-
ké mouky, mletý muškátový květ, 2 dcl sladké smetany, 
polévkové koření, zelenou petrželku, smažené kostičky 
z rohlíku nebo žemle 
Postup: Vaříme hlavu, maso a zvlášť rybí vnitřnosti 
v osolené vodě. Necháme vychladnout a obereme maso 
a vnitřnosti nakrájíme na menší kousky. Kořenovou zele-
ninu uvaříme doměkka a nakrájíme na nudličky. Připra-
víme světlou jíšku, přidáme květ a za stálého šlehání met-
lou přilíváme procezený vývar z ryb a zeleniny. Uvedeme 
do varu a ještě povaříme minimálně 40 minut. Ke konci 
přidáme pepř, přilijeme smetanu, osolíme, přidáme na-
krájené maso a vnitřnosti a dochutíme solí a polévko-
vým kořením. Můžeme polévku i dohladka rozmixovat. 
Podáváme s nakrájeným a osmaženým rohlíkem nebo 
houskou a zdobíme petrželovou natí.

VÁNOČNÍ KUBA
Suroviny: 500 g krupek, 2× cibule, 2× stroužek česneku, 
1× pórek, hrst sušených hub, sůl, mletý pepř, kmín, majo-
ránka, sádlo, máslo 
Postup: Krupky přeberte, nasypte do síta a důkladně je 
propláchněte vařící vodou, pak je nechte okapat. Sušené 
houby namočte do horké vody, aby nabobtnaly.
Cibuli nakrájejte na drobnější kousky. V hrnci rozehřejte 
kousek sádla a cibuli trošku osmahněte, potom přisypte 
krupky, krátce je také osmahněte, ochuťte solí, kmínem 
a pepřem, zalijte asi 1 litrem vody a uveďte do varu. Zatím 
si sceďte houby a nakrájejte je na kousky. Na pánvi roze-
hřejte trošku sádla a houby na něm asi 1 minutu míchejte 
a pak přidejte ke krupkám do hrnce.
Směs občas promíchejte, aby se krupky nepřichytily ke 
dnu, a až se voda vyvaří a krupky jsou měkké, přidejte 
utřené stroužky česneku, můžete i trochu majoránky a vše 
pořádně promíchejte.
Předtím, nežli hrnec dáme do připravené trouby, která je 
nastavená na 180 °C, polijeme povrch rozpuštěním más-
lem a dáme na 15 minut zapéct.

RA

V
S
1RA
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Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli na vydávání Bořetických listů

Manželé Jindřiška a Václav Lůbalovi, Bořetice  za           1 000 Kč
Paní Emílie Drápalová, Křenovice  za 500 Kč
Paní Anežka Tomášková, Hustopeče za 500 Kč
Manželé Štěpánka a Josef Žďárští, 
Veselí nad Moravou  za           1 000 Kč
Manželé Marie a Jan Petráskovi, Bořetice  za 500 Kč
Paní Marie Beránková, Tvarožná za 250 Kč
Manželé Lenka a Václav Bukovští, Bořetice  za           1 000 Kč

Všem ještě jednou mockrát děkujeme. 

Ordinační hodiny MUDr. Barnášové přes svátky

Pondělí 22/12:  7.30–14 hod
Úterý 23/12:  7.30–11 hod
Středa 24/12 až pátek 26/12:  zavřeno
Pondělí 29/12:  7.30–14 hod
Úterý 30/12:  7.30–12 hod
Středa 31/12 a čtvrtek 1/1:  zavřeno
Pátek 2/1:  7.30–12 hod
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Pozvánka
 na

ŽEHNÁNÍ 
MLADÉHO VÍNA,

které se uskuteční v sobotu
27. prosince 2014 v 15 hodin 

v KULTURNÍM DOMĚ V BOŘETICÍCH.

Hudební doprovod: cimbálová muzika, sbor zpěvaček 
z Bořetic a mužský pěvecký soubor Svodničan.

Vinaře prosíme o vzorky vína, hospodyňky o pomazánky.
Všichni jste srdečně zváni.

IC ec

Společenská kronika

Jubilanti

Jubilanti 70 let Jubilanti 80 let
září   listopad
Jaroslav Springer  Marie Petrásková  
říjen   Jubilanti 85 let
Marie Bařinová   říjen
prosinec  Miloslav Jíša
Ludmila Mikulicová   listopad  
Jubilanti 75 let Marie Lebedová
září   prosinec
Václav Petrásek  Jindřiška Lůbalová
říjen  
Františka Bařinová 
listopad
Václav Juras     
Terezie Pazderková
prosinec
Antonín Lubal

Přejeme všem hodně zdravíčka a osobní spokojenosti.

Manželství uzavřeli
červen
Monika Pregrtová a Michal Langer

říjen
Denisa Petrásková a Martin Švestka 

Vítejte mezi námi

srpen
Lucie Strmisková

září
Ema Kolaříková 

říjen
Adéla Machovská
David Šimeček

 

Z našeho středu 
navždy odešli
srpen
Helena Osičková 
Cyril Varadínek 

říjen
Marie Šťavíková

listopad
Petr Langer
Josef Petrásek  
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Kulturní komise obce Bořetice pořádá tradiční
   

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ 
KARNEVAL

v neděli 25. ledna 2015.
v kulturním domě v Bořeticích. 

Začátek je ve 14:00 hodin.  

Občerstvení a tombola zajištěna. 
Každá maska obdrží malý dárek.

Plesová sezona v Bořeticích
   
10. 1. 2015  MYSLIVECKÝ PLES 
31. 1. 2015 KROJOVÝ PLES
7. 2. 2015  PLES SVOBODNÉ 
    SPOLKOVÉ REPUBLIKY KRAVÍ HORA
14. 2. 2015 HASIČSKÝ PLES

5.
icích. 

in.  

Y KRAVÍ HORA



strana 36

BOŘETICKÉ  LISTY Prosinec 2014ČÍSLO 3

Fotogalerie

Rekonstrukce školy

Předvánoční jarmark

Rekonstrukce školy

Předvánoční jarmark

Setkání se seniorySv. Mikuláš
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Fotogalerie

Předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark

Předvánoční jarmark Předvánoční jarmark
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Fotogalerie

Vítání občánků – Lucie Strmisková

Lampionový průvod

Vítání občánků – Ema Kolaříková

Lampionový průvod

Vítání občánků – Adéla Machovská Vítání občánků – David Šimeček
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Fotogalerie

Vítání občánků – Milan Kaňka

Vítání občánků – David Šimeček

Vítání občánků – Lucie Strmisková

Vítání občánků – Ema Kolaříková

Vítání občánků – Adéla Machovská

Vítání občánků – Milan Kaňka
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Setkání se seniory Setkání se seniory

Setkání se seniory Setkání se seniory
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