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V té dědině je
všechno modré
a je to pravda,
žádná lež,
vozíček modrý
v modré trávě a
u kostela modrá věž.
Okolo domů
modré pruhy
a za dědinou
modrý lán,
nad ním se v modré
výši vznáší docela
modrý eroplán.
Jan Skácel
Foto: Marta Langerová

Redakční rada zpravodaje přeje všem čtenářů
veselé Vánoce a pevné zdraví v novém roce 2012
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Fotogalerie

Zarážení hory

Zarážení hory

Starosta a děkan ze slovenských Radošovců

Burčákový běh – vyhlašování vítězů
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Fotogalerie

Běh mezi vinohrady – slovenské Radošovce

Vítěz Běhu mezi vinohrady v samostatné kategorii,
Radošovce

Bořečtí občané na divadelním představením „Maryša“ v Boleradicích

Myslivci připravují krmení pro zvěř

Letecký den
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Fotogalerie

Hasiči Bořetice
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Obírání zrnek

Mačkání hroznů

Mikuláš a svátek Slabikáře

Rozbalování balíčků
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Fotogalerie

Taneční s Mikulášem a andělem

Plavání v Hustopečích

Podzimní tvoření s rodiči

Prvňáci čertíci

Vánoční těšení v MŠ

Výroba martinských rohlíčků
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Příprava těsta na perníčky

Výroba perníčků

Předvánoční vystoupení

Soutěže v knihovně

Nová učebna na staré škole

Slavnostní přestřižení pásky
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Úvodník

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
a už je tu opět předvánoční čas, čas
těšení, čas nadějí splněných přání,
čas lásky, klidu a míru. Říká se, že
Vánoce jsou svátky dětské radosti.
Vánoce jsou však i časem rozjímání, odpouštění a taky bilancování,
co vše se nám podařilo či nepodařilo v uplynulém roce udělat.
Vážení čtenáři, spoluobčané,
o investičních akcích, které se nám
podařily v uplynulém roce zrealizovat, se zmíním uvnitř zpravodaje. Málokdo si dovede představit,
jak velké množství papíru se musí
popsat před započetím akce, ať už
investiční nebo neinvestiční a po
ukončení ještě více, a kolik cest
musím absolvovat do Prahy, Brna,

Zlína atd. Místostarostce JUDr.
Janě Zemánkové a oběma pracovnicím obecního úřadu, slečně Lucii
Procházkové a paní Janě Hluché
děkuji za pomoc při administrativním zpracování získaných dotací.
Vážení čtenáři, vážím si také
toho, že vámi zvolení radní a zastupitelé přistupují k rozvoji obce
zodpovědně a na jednáních panuje
atmosféra vzájemné důvěry. Vždyť
vztahy a názory mohou být rozdílné, ale výsledek musí být vždy ku
prospěchu obce.
V příštím roce se chceme zaměřit na dokončení chodníku a vozovky v nové ulici „Pod bytovkami“,
připravit projekt ke stavebnímu
povolení na výstavbu cca 30 nových
rodinných domků v lokalitě „Pánské“, chceme požádat o dotace na
kanalizaci ČOV, vysadit alej stromků od stavebnin po již vysazenou
alej „Pod kopcama“. Rádi bychom
vybudovali tolik potřebné parkoviště pro autobusy a osobní auta
v Kravích horách pod Vinckovým
náměstím, cyklostezku od vlakového nádraží kolem fotbalového
hřiště k myslivně, nový chodník
od firmy Pilarčík po pekárnu. Připravujeme také výstavbu dalšího
dětského hřiště. V novém roce nás

čeká velké omezování v dopravě na
ulici Hlavní, realizace této náročné
stavby je již opravdu jistá.
Obec Bořetice v uplynulém roce
nežila jen budováním. Jsme obcí
s bohatými kulturními tradicemi,
na které jsme právem hrdí, máme
nádherné kroje, které si mládež,
ale i ti dříve narození rádi na sebe
oblékají.
Poděkování patří všem spolkům, sdružením, souborům, jednotám, oddílům, ale i občanům,
kteří se podílejí na bohatém kulturním dění v obci a této činnosti
obětují své osobní volno. Jsou to:
kulturní komise, kvarteto zpěvaček z Bořetice, sbor dobrovolných
hasičů, divadelní soubor Drcloni,
TJ Sokol – Celtic, tenisový oddíl,
rybářské sdružení, chrámový sbor
Deo Gratias, Světýlko, mužácký
sbor Svodničan, základní a mateřská škola, občané a firmy, které
podporují finančně kulturní akce
a spolky a kterým není kulturní
dění a zvelebování obce lhostejné.
Vážení občané a čtenáři, dovolte,
abych vám popřál rodinnou pohodu, krásné, šťastné a klidné Vánoce
a hodně pracovních úspěchů, štěstí
a pevné zdraví v novém roce 2012.
Václav Surman, starosta obce

Informace z jednání zastupitelstva
z mimořádného, VI. zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice konaného dne 16. srpna 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 1. Program jednání VI. zasedání zastupitelstva
ad 4. Zhotovitele půdní vestavby ve staré škole – firmu RGS, stavební společnost, spol. s r.o. Lukavice v celkové nabídkové ceně Kč 803 710,-ad 4a) dodavatele pro výstavbu dětského hřiště
a podpis smlouvy s firmou Hřiště s.r.o. Brno v celkové
ceně Kč 410 400,--

ad 5. Rozpočtové opatření č. 5/2011 – zvýšení v příjmové a výdajové části o částku Kč 647 600,-ad 6. Změnu č. 5 Územního plánu Obce Bořetice.
ad 7. Zadání vypracování nového Územního plánu Obce Bořetice prozatím s tímto obsahem: zřízení
uložiště sutě na p.č. 4722 k.ú. Bořetice (za RD manželů
Watzingerových), změna na pozemku p.č. 1151/30 Pode
dvorem.

z VII. veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Bořetice konaného dne 20. září 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 1. Program jednání VII. veřejného zasedání včetně navržených změn:
ad l4. Správně OZV č. 4/2011,
10b) manželé Liběna a Stanislav Barvíkovi – žádost o

sepsání nové nájemní smlouvy na byt č. 7
10c) paní Petra Natálie Paštiková, Bořetice č.p. 488
– žádost o sepsání nové nájemní smlouvy na byt č. 8.
ad 8a) prodej pozemku – části p.č. 2974 a p.č. l986/1
dle geom. plánu nově utvořený pozemek p.č. 1986/45
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o vým. 722 m2 v k.ú. Bořetice manželům Janě a Václavovi
Surmanovým za cenu Kč 20,-- za l m2 a za podmínky, že
uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně geometrického plánu a daně z převodu nemovitostí vznikneli Obci Bořetice daňová povinnost. Oddělení pozemku
geometrickým plánem musí být přítomen zástupce obce.
ad 8b) prodej části pozemku p.č. 133/1, vyrovnání stavebního místa pro výstavbu rodinného domu v ulici „Za
kostelem“ manželům Marii a Miloslavu Valovým (nově
označený dle geom. plánu jako p.č. 133/158, o výměře 33
m2, za cenu 80,- Kč za l m2 a za podmínky, že uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti včetně geometrického plánu a daně z převodu nemovitostí, vznikneli Obci Bořetice daňová povinnost. Oddělení pozemku
geometrickým plánem musí být přítomen zástupce obce.
ad 9) Bezúplatný převod pozemků p.č. 1151/25,
1151/26, 1151/27,1151/28, 1151/29, 1151/30, 1151/31,
1151/32, 1151/33, 1151/43, vše v k.ú. Bořetice u Hustopečí, od Pozemkového fondu ČR v lokalitě pro výstavbu
RD „Panské“ včetně navrženého znění smlouvy a podpisu smlouvy s Pozemkovým fondem ČR
ad 10a) pronájem bytu č. 10 na domě č.p. 488 paní
Janě Hluché na dobu určitou l rok a s valorizací nájemného ve výši 7 % a s podmínkami schválenými III.
zasedáním Zastupitelstva Obce Bořetice v roce 2011,
a pokud budou veškeré nájmy a pravidelné zálohy spojené s užíváním bytu při podpisu smlouvy uhrazeny.
ad l0b) pronájem bytu č. 7 na domě č.p. 488 manželům
Liběně a Stanislavu Barvíkovým na dobu určitou l rok
a s valorizací nájemného ve výši 7 % a s podmínkami
schválenými III. zasedáním Zastupitelstva Obce Bořetice v roce 2011, a pokud budou veškeré dlužné nájmy
a pravidelné zálohy spojené s užíváním bytu ke dni podpisu smlouvy uhrazeny.
ad l0c) pronájem bytu č. 8. na domě č.p. 488 paní
Petře Natálii Paštikové na dobu určitou l rok a s valorizací nájemného ve výši 7 % a s podmínkami schválenými
III. zasedáním Zastupitelstva Obce v roce 2011, a pokud
budou veškeré dlužné nájmy a pravidelné zálohy spojené s užíváním byty ke dni podpisu smlouvy uhrazeny.
ad 11. Návrh změny do nového Územního plánu
Obce Bořetice, a to:
- rozšíření plochy 4.9 (plochy smíšené, vinné sklepy
a rekreace) na pozemek p.č. 4145, k.ú. Bořetice, který je
ve vlastnictví Anny Herůfkové
ad 12. Dodatek č. l smlouvy o zajištění financování
systému IDS JmK. Jedná se o úpravu pravidelné roční
částky podle aktuálního stavu obyvatel obce.
ad l3a) inventarizační komise ve složení:
Ústřední inventarizační komise:
Předseda: Jana Zemánková
Členové:
Jméno a příjmení
Václav Surman
Ing. Lucie Procházková, DiS.
Jana Hluchá
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Dílčí inventarizační komise
Dílčí inventarizační komise pro provedení inventarizace: hotovost, běžné účty, pohledávky, závazky, vlastní zdroje, podrozvahové evidence, finanční dlouhodobý majetek
Jméno a příjmení
Ing. Lucie Procházková, DiS.
Jana Hluchá
Jana Zemánková
Dílčí inventarizační komise pro provedení inventarizace v Obecní knihovně Bořetice, kulturním domě Bořetice, domě s obecními byty, domě č.p. 79:
Jméno a příjmení
Bc. Dagmar Popovská, DiS
Ing. Lenka Bukovská
Andrea Kobzová
Dílčí inventarizační komise pro provedení inventarizace pozemků, budov, staveb a rozestavěných staveb:
Jméno a příjmení
Jiřina Odstrčilová
Milan Herůfek
Mgr. Jaromír Hamala
Dílčí inventarizační komise pro provedení inventarizace v dílně, v hasičské zbrojnici, v smuteční obřadní síni, na
hřbitově, obecním sklepě, na sběrném středisku odpadů
a v budově nových šaten na hřišti TJ Sokol Bořetice:
Jméno a příjmení
Ing. Marek Polák
Václav Petrásek
Vladimír Langer
Jaroslav Procházka
Ing. Libor Popovský
Dílčí inventarizační komise pro provedení inventarizace v Základní škole a Mateřské škole Bořetice, příspěvkové organizaci
Jméno a příjmení
Ing. Jiří Michna
Ing. Stanislav Novák
Vojtěch Bystřický
ad 13b) směrnice pro provedení inventarizace pro
rok 2011.
ad 14. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o poplatku z ubytovací kapacity (viz níže).
ad 15. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o podmínkách provozu a užívání vodovodu ve vlastnictví obce
(viz níže).
ad 16. Poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Bořetice na úhradu posudku na posouzení
vlhkosti zdiva kostela ve výši Kč 9 950,--. Uzavřít smlouvu o poskytnutí příspěvku.
ad 17. Rozpočtové opatření č. 6/2011 tak, jak bylo
předloženo s tím, že:
- částka Kč 436 000,-- bude přesunuta z §3639, pol.
6121 ogr. 43 následovně: Kč částka 6 000,-- bude přesunuta na §3635, pol. 6119 a částka Kč 430 000,-- bude přesunuta na §3113 pol. 6121 Strana příjmů a výdajů bude
zvýšena o částku Kč 145 300,--.
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z VIII. zasedání zastupitelstva Obce Bořetice dne 13. 12. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 7b) prodej pozemku p.č. 4565 v k.ú. Bořetice za
cenu Kč 20,-- za l m2 manželům F. a M. D. a za podmínky, že uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně z převodu nemovitostí, vznikne-li obci daňová
povinnost.
ad 8. Pronájem bytu na domě č.p. 79 J. N. a pronájem
bytu č. 2 – J. O. na dobu určitou 1 rok a s podmínkami
schválenými III. zasedáním ZO Bořetice v roce 2011.
ad 9. Žádost AgriKomp Bohemia, s.r.o., Brno o změnu stavby před dokončením – navýšení výkonu bioplynové stanice o 50 % za podmínky příspěvku obci ve výši
Kč 200 000,--.
ad 10. Zhotovitele nového územního plánu obce
firmu AR projekt, s.r.o., Brno v souladu s provedeným
výběrovým řízením a podpis smlouvy o provedení práce
s touto firmou v hodnotě Kč 399 600,-- bez DPH.
ad 11. Způsob financování nové výstavby inženýrských sítí k RD Panské – výběrem dodavatelské firmy
nebo developera ve výběrovém řízení.
ad 12b) rozpočtové opatření Obce č. 9/2011, se změnou na straně příjmů a výdajů ve výši Kč 374 200,--.

ad 13. Zplnomocňuje radu obce Bořetice k provádění rozpočtových opatření bez časového omezení podle
přiloženého znění.
ad 15a) směrnici upravující oběh účetních dokladů
ad 15b) systém zpracování účetnictví a účtový rozvrh
ad 15c) směrnici pro evidenci, účtování a oceňování zásob
ad 15d) směrnici o majetku
ad 15e) harmonogram účetní uzávěrky
ad 15f) směrnice časového rozlišení
ad 15g) směrnice – podrozvaha
ad 16. Rozpočtové provizorium na rok 2012 v tomto
znění:
Ve smyslu ust. §l3 z.č. 250/2000 Sb., v platném znění,
do doby schválení rozpočtu na rok 2012, t.j. nejpozději
do 30. 1. 2012 bude obec hradit běžnými příjmy roku
pouze běžné výdaje na správu a provoz obce a obecního úřadu ve výši maximálně 1/12 rozpočtu 2011 a bude
hradit měsíční splátku úvěru.
ad 17. Rozpočtový výhled na roky 2013–2014.
ad 20. Neschválilo ani půjčku, ani dotaci TJ Sokol do
doby, než organizace zvolí legitimní a funkční výkonný
výbor. Volby se zúčastní zástupci obce.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2011
O podmínkách provozu a užívání vodovodu ve vlastnictví obce
Zastupitelstvo Obce Bořetice se usneslo vydat na
základě §10, písm. a) z.č. 128/2000, o obcích, v platném
znění k ochraně majetku ve vlastnictví obce tuto obecně
závaznou vyhlášku:

dosavadního a nového uživatele je odpovědný původní
uživatel.

II.
Na vodovodní řad se může připojit občan nebo firma
pouze na základě písemné přihlášky odsouhlasené vlastníkem (dále jen uživatel).

V.
Uživatel je povinen ohlásit a uhradit spotřebu za
uplynulý rok do 30. dubna roku následujícího (datum
úhrady poplatků), a to v ceně za m3 schválené zastupitelstvem pro uplynulé období. Dále je uživatel povinen umožnit vlastníkovi vodovodního řadu kontrolu
vodoměru a plomby po řádném oznámení termínu
kontroly v hromadných případech alespoň 10 dní
předem vyvěšením na úřední desce obce a v jednotlivých případech na prokazatelně doručené písemné
oznámení.

III.
Užívání se zahajuje připojením vodoměru včetně
instalace plomby, obojí výhradně zástupcem vlastníka
vodovodního řadu pro konkrétního uživatele a přihlášením uživatele na obci. Náklady spojené s připojením
a výměnou vodoměru nese uživatel.

VI.
Stavebník v trati vodovodu musí mít ke stavbě vždy
souhlas vlastníka vodovodního řadu. Stavba na pozemku, pod nímž bezprostředně vede vodovodní řad bez
souhlasu vlastníka vodovodního řadu, je přestupkem
podle zvláštního zákona.

IV.
Uživatel nesmí bez ohlášení vlastníkovi vodovodního řadu přenechat užívání vodoměru jinému uživateli, až do předložení písemného souhlasného ohlášení

VII.
Sankce
Porušení povinností podle této vyhlášky je přestupkem
dle §46 z.č. 200/90 Sb., o přestupcích, v platném znění.

I.
Obec Bořetice je vlastníkem vodovodního řadu v trati Kraví hora, Hliníky a Zahraničí – podle připojeného
schématu (dále jen „vlastník vodovodního řadu“).
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Sankce:
- za neuhrazení odběru vody vlastníkovi vodovodního
řadu do termínu uvedeného v této vyhlášce je Kč 5 000,-- za porušení plomby uživatelem a v případě špatného zabezpečení i cizí osobou je Kč 5 000,-- za neumožnění přístupu vlastníkovi vodovodního
řadu k vodoměru bez zjevného důvodu je Kč 10 000,--.
Sankce lze udělovat opakovaně. Uložením sankce není dotčeno právo vlastníka vodovodního řadu na
úhradu za spotřebovanou vodu.

prosinec 2011

VIII.
Za uživatele stávající vodovodní přípojky se považuje
až do ohlášení změny dosavadní uživatel podle evidence
vedené na obci.
IX.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2012.
JUDr. Jana Zemánková, místostarostka
Václav Surman, starosta

Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011
O poplatku z ubytovací kapacity
Zastupitelstvo obce Bořetice se usneslo vydat na
základě §14 odst. 2 z.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a v souladu s §10 písm. d) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění tuto obecně
závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Bořetice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen poplatek).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen
správce poplatku).1
Čl. 2
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je ubytovací kapacita v zařízeních určených k přechodnému ubytování na katastrálním
území Obce Bořetice za úplatu (dále jen ubytování).2
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník je povinen správci poplatku (obecní úřad
Bořetice) oznámit písemně zahájení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 10 dnů ode dne faktického zahájení této činnosti.
Stejným způsobem a ve stejných lhůtách oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající
v poskytování ubytování.3
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník
povinen sdělit správci poplatku písemně údaje uvedené
v §14a) zákona o místních poplatcích. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen
tuto změnu oznámit správci písemně do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.
3. Poplatník je povinen dohodnout se se správcem na
způsobu stanovení sazby poplatku dle čl. 4. Tuto dohodu je možné uvést v ohlášení dle předchozího odstavce
s akceptací správce. V případě, že se poplatník rozhodne pro změnu způsobu stanovení sazby, je povinen tuto
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změnu nahlásit písemně do 31. 1. běžného roku. Účinnost této změny nastává od 1. 1. tohoto běžného roku.
4. Pokud poplatník neuvede v ohlášení způsob stanovení sazby, platí domněnka, že bude platit sazbou dle
čl. 4, odst. 1.
5. Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu.4
Čl. 4
Sazba poplatku
Poplatek činí:
1. Kč 4,-- za každé využité lůžko a den nebo
2. Paušální sazba Kč 440,-- za každé lůžko v zařízení a rok.
Čl. 5
Splatnost poplatku
Poplatník odvede poplatek placený paušálem i pevnou sazbou za období od 1. 1. do 31. 12. běžného roku
správci poplatku nejpozději do 30. dubna následujícího
roku.
Čl. 5
Zvýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši podléhá zvýšení poplatku podle §11 z.č. 565/l990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.5
Obecní úřad poplatek podle předchozího odstavce
včetně příslušenství vyměří platebním výměrem.
Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity ze dne 5. 12. 2007.
Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti po
vyhlášení dne 1. 1. 2012.
JUDr. Jana Zemánková, místostarostka
Václav Surman, starosta

prosinec 2011
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Připravujeme nový územní plán
Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí v Bořeticích, že zastupitelstvo obce schválilo pořízení nového územního plánu obce. Návrhy na změny můžete podávat ke schválení v zastupitelstvu do 25. ledna 2012, aby o nich mohlo
rozhodnout lednové zasedání zastupitelstva.
Rada obce

Obec Bořetice připravuje výstavbu 30 rodinných domů
v lokalitě zvané „Pánské za dvorem“.
V měsíci říjnu převedl Pozemkový fond ČR na obec 3,5 ha pozemků
na výstavbu rodinných domů. Lokalita „Pánské“ se nachází za sběrným
dvorem, směrem ke Kobylí. Na takto vzniklé stavební ploše se postaví
cca 30 rodinných domů. Případní
zájemci o stavbu domů si již dnes
můžou žádat na obecním úřadě
o stavební parcelu. S přidělováním

stavebních parcel se může začít již
v druhé polovině roku 2012. Stavební
parcely se budou přidělovat průběžně. Žadatel si vybere vhodnou parcelu, podepíše smlouvu a složí zálohu.
Stavební parcely budou mít velikost
od 500 m2 až do 1 000 m2. V roce 2012
se připraví projekt inženýrských sítí
ke stavebnímu povolení. Inženýrské
sítě se vybudují v roce 2013 a na pod-

zim téhož roku se bude moci začít se
stavbami domů. Po dokončení a zkolaudování rodinných domů v první
etapě může obec požádat Pozemkový fond o zbývajících 5,5 ha, na kterých se může postavit dalších cca 70
rodinných domů. Dnes si již nikdo
nemůže naříkat, že v obci není dostatek stavebních míst.
Václav Surman, starosta obce

Obec Bořetice se rozrostla o novou ulici s místním názvem
„Pod bytovkami“.
V polovině roku se čtyři stavebníci v této nové ulici
pustili do stavby nových rodinných domů. Dva domky
mají postavenou hrubou stavbu, dva mají základovou
desku. Obec Bořetice zajišťuje výstavbu inženýrských sítí.
V letošním roce se položily do země plyn, voda, elektřina
a kanalizace. V příštím roce se vybuduje nový chodník,
osvětlení a opraví asfaltová vozovka. V této části mezi
bytovkami a novými domy vybudujeme nové dětské
hřiště. Věřím, že se mladé rodiny, které nové domy staví,
postarají, aby si měl kdo na dětském hřišti hrát.
Přeji všem stavebníkům, aby se jim na nové ulici moc
líbilo.
Václav Surman, starosta obce

Anketa – obecní hlášení
Hlášení obecního rozhlasu je
nenahraditelnou součástí koloritu
života na dědině ve všedních i svátečních dnech. Ani překotný rozvoj
informačních technologií – SMS,
MMS, e-mailová pošta – nenahradí na obci modernějšího nástupce obecního bubeníka – rozhlas.
Denně pravidelně a někdy i nepravidelně otvíráme okna nebo dveře
a vybíháme si poslechnout, co
budou hlásit. I s motykou v zahrádce nebo ve vinohradě se narovnáme,
nastražíme uši a posloucháme, aby-

chom nepřišli o nějakou důležitou
zprávu. Co se dá kde levně koupit,
prodat, kde se koná nějaká sešlost,
zajímavost, kdo má kulaté narozeniny, a i ty smutnější zprávy – kdo
z našich řad odešel a kdy a kde se
s ním můžeme naposledy rozloučit.
A svůj zájem o všechno, co se
v obci děje, projevujeme i tím, že si
všímáme, jakou hudbou nás obec
k těmto malým zastavením svolává
– jestli je to pořád to stejné dechovkové „mtatamtata“ nebo něco svižnějšího, tvrdšího nebo naopak něco

ještě pomalejšího. Chtěli bychom,
abyste si sami vybrali, jak by hlášení
obecního rozhlasu mělo být uváděno. Uvítáme proto, když nám buď
osobně, e-mailem, případně dopisem sdělíte své představy, jaký druh
hudby by měl hlášení uvádět. A my
se pokusíme představy vás – našich
spoluobčanů nějak uvést do života.
Návrhy mohou být týkající se druhu hudby, tak konkrétních písniček u jednotlivých druhů hlášení.
Moje představa je například naprosto konkrétní – když se budou hlástrana 11

BOŘETICKÉ LISTY
sit samé dobré a příjemné zprávy,
uvedla bych to písní Václava Neckáře „Dobrou zprávu já přináším vám“,
když se bude svolávat schůze hasičů,
tak „Hoří, má panenko“, když bude
nabídka obchodů, mohla by se uvozovat písní „Prodavač“ Michala Tuč-

ČÍSLO 3
ného, fotbalové zprávy písní „Zelená
je tráva“ a tak dál. Zkuste nám sdělit
své nápady, protože vy, naši občané,
jste ti, pro které obecní zprávy hlásíme. Námět pro paní učitelky ve
škole – mohly byste zadat dětem, jak
by si představovaly úvodní tóny hlá-

prosinec 2011
šení rozhlasem. Nápady dětí bývají
naprosto neotřelé a originální.
Čekáme na vaše nápady a podněty, vneste s nimi do života naší
obce jiskru a originalitu.
JUDr. Jana Zemánková

www.boretice.cz v roce 2011
Webové stránky Bořetic se v poslední době staly neodmyslitelnou
součástí prezentace naší obce. Jedná
se v mnoha případech o první vizitku, kterou návštěvník o Bořeticích
získává. Věřme tomu, že je pro ně
první dojem pozitivní.
Jedná se samozřejmě o nenahraditelný informační zdroj pro
turisty, ale zejména naše občany.
Pozorný čtenář si jistě povšiml, že

se na stránkách v letošním roce
událo několik změn, modernější
fotogalerií a seznamem nejbližších
kulturních akcí počínaje, uveřejňováním videí či sekcí Obec v médiích konče.
V letošním roce jsme rovněž
začali podrobně sledovat návštěvnost stránek, abychom zjistili, pro
kolik lidí vlastně obsah „webovek“
připravujeme, co si nejčastěji pro-

Graf 1: jedná se o celkový počet návštěv/měsíc. Na
rozdíl od počtu návštěvníků (graf 2) je číslo vyšší, protože
jeden návštěvník (resp. uživatel jednoho počítače) navštíví naše stránky za měsíc více než jednou. Z grafu č. 2
možno také vyčíst, že velká část čtenářů musí být „mimobořetických“. To dokládá také to, že většina návštěvníků
(průměrně 63 % přichází na naše stránky přes vyhledávače – nejčastěji Seznam.cz, poté Google.com, tzn. dostanou
se na naše stránky po zadání konkrétního hesla: bořetice,
ubytování bořetice atd.). Nejvíce návštěvníků je z ČR, na
druhém místě se jedná o Slováky, poté USA/Německo či
jiné státy.

hlíží, kolik času na webu stráví
a odkud vůbec pochází. Výsledky
jsou na jednu stranu potěšitelné (co se
týká návštěvnosti), na druhou stranu
očekávatelné (v období dovolených,
hodů, akcí v Kravích horách se vždy
návštěvnost stránek – ale i celé obce
– rapidně zvýší). Na následujících
řádcích si můžete prohlédnout návštěvnost podrobně (březen–listopad
2011), i s komentářem.

Na grafu č. 2 vidíme jasný nárůst návštěvnosti v měsících, ve kterých se v Bořeticích konají akce nejen pro
mimobořetické (květen – den otevřených sklepů, červenec/
srpen – hody, dovolená, září/říjen – burčákové akce), ale
zároveň se také tyto akce dokumentují, což dokládá žebříček nejčastěji navštěvovaných stránek:
1. fotogalerie
2. ubytování
3. hlášení obecního rozhlasu, příp. kalendář kulturních akcí

Každý návštěvník si za jednu svou návštěvu našeho webu prohlédl průměrně 3,5 stránky a strávil na nich průměrně 3 minuty, což je poměrně dlouhá doba. Za celou sledovanou dobu (9 měsíců) bylo navštíveno celkem 173 391
stránek, z toho nejčastěji fotogalerie (jak již bylo uvedeno výše). To znamená, milí čtenáři, že pokud budete mít fotky
ze svých akcí, určitě je (ale nejenom je – také své pozvánky, oznámení aj.) posílejte na webboretice@seznam.cz, a
budete tak mít zajištěnou publicitu svých činností.
Vážení čtenáři, v současné době plánujeme, jaké změny na webu uskutečníme v příštím roce. Budeme rádi, pokud
nám napíšete Vaše postřehy, nápady a co nového/jiného byste na webu ocenili. Děkujeme!
Ing. Kateřina Michnová, www.boretice.cz
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Provozní doba obecního úřadu o vánočních svátcích
Pátek
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

23. 12. 2011
27. 12. 2011
28. 12. 2011
29. 12. 2011
30. 12. 2011

7.00–09.00 hod
7.00–15.30 hod
7.00–18.00 hod
7.00–15.30 hod
7.00–09.00 hod

Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli na vydávání Bořetických listů
Pan Rudolf Pazderka, Polešovice
Paní Evženie Kadlecová, Bořetice
Manželé Fišarovi, Bořetice
Paní Anna Križanová, Senica
Manželé Olga a Martin Langerovi, Bořetice
Paní Marie Tupá, Bořetice
Paní Marie Jamborová, Bořetice
Paní Julie Kadlecová, Brno
Paní Marie Dráždilová, Bořitov
Paní Veronika Šustrová, Žďár nad Sázavou
Manželé Jurasovi, Bořetice
Pan Oldřich Jedlička, Brod nad Dyjí
Pan František Surman, Velké Pavlovice
Manželé Miroslav a Elenka Škriečkovi, Nitra
Manželé Josef a Květoslava Jurasovi, Bořetice
Paní Anna Hasíková, Pašovice
Pan Ing. Lubomír Šmarda, Brno
Pan JUDr. Jiří Vodička, Praha
Paní Ing. Svatava Padalíková, Moravský Krumlov
Pan JUDr. Jan Machač, Brno
Všem ještě jednou mockrát děkujeme.

za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za
za

1 000,-- Kč
500,-- Kč
500,-- Kč
500,-- Kč
500,-- Kč
500,-- Kč
200,-- Kč
200,-- Kč
1 000,-- Kč
200,-- Kč
200,-- Kč
500,-- Kč
300,-- Kč
1 500,-- Kč
500,-- Kč
300,-- Kč
200,-- Kč
800,-- Kč
5 000,-- Kč
1 000,-- Kč

Oprava střechy kostela sv. Anny
V den svátku svatého Ondřeje, 30. listopadu 2011 firma Tesařpamátkář Kocián z Kojatic u Moravských Budějovic dokončila osm
týdnů trvající opravu střechy. Nad
presbytářem a menší částí lodi se
podařilo vyměnit všechny poškozené trámy, přelaťovat celou plochu
a položit novou krytinu bobrovku.
Počasí práci vcelku přálo. V prvních dnech sice trochu pršelo a v průběhu bylo pár pořádně větrných dnů,
ale v podstatě se pořád, i přes chladné počasí, dalo pracovat. Nejsložitější na celé opravě bylo asi to, co není
moc vidět, a sice výměna vlhkostí
a škůdci poškozených trámů. Téměř
všechny se nacházely právě v části
střechy nad presbytářem, kde kry-

tina, která už byla za hranicí životnosti, propouštěla nejvíce vlhkosti.
V posledních dvou týdnech se už jen
čekalo na dodávku a položení několika posledních hřebenáčů. Mezitím
se dělníci přestěhovali na Vrbici, aby
tam zahájili ještě rozsáhlejší práci
než v Bořeticích, a sice opravu celé
střechy kostela sv. Jiljí včetně oplechování věže.
Letošní výdaje na opravu dosáhly 645 tisíc korun. Tuto částku jsme
dali dohromady díky dotacím z Ministerstva kultury ve výši 250 tisíc a
Jihomoravského kraje 160 tisíc korun.
Nezanedbatelný zbytek, a to celých
235 tisíc korun, si vybrali farníci mezi
sebou formou kostelních sbírek. Na
příští rok nám zůstává úkol přelaťo-

vat a vyměnit bobrovku na téměř
celé ploše střechy nad lodí kostela.
Vše bude záviset na tom, zda se nám
podaří nashromáždit potřebný obnos
peněz. Na kontě veřejné sbírky pořádané obcí už je k dispozici téměř 332
tisíc korun a další peníze se budeme i
nadále snažit získávat.
Na závěr bych chtěla připomenout,
že sbírkové konto u České spořitelny
č. 2287437339/0800 je pořád otevřené
a je možné na něj i nadále přispívat.
Jsme moc vděční všem občanům i
firmám, kteří na konto veřejné sbírky
poslali anebo ještě pošlou své peníze,
a tak významně přispívají k tomu, aby
příští rok tato velká práce mohla být
zdárně dokončena.
Marie Michalová
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Kdo pomůže?
Jistě si vzpomínáte na kříž pod
vinařskou tratí „Kopce“, který postavili bezdětní a hluboce věřící manželé
Formánkovi z č.p. 67 téměř před sto
lety. Stál po levé straně polní cesty od
Hliníků ke Zmole mezi dvěma mohutnými stromy. JZD cestu upravilo do
dnešní podoby a kříž zůstal hluboko
v lánu, kde chátral a zarostl náletovými keři. Jeden z mohutných stromů se
vyvrátil a druhý je dnes již suchý. Když
jsme polní cestu ke Zmole zpevnili
asfaltem, přišla za mnou paní Ludmila
Machačová z č.p. 100, že by ráda tento
kříž opravila a přesunula na nové místo k cestě. Tento nápad jsem přivítal
a pomohl jí s přesunem k nové cestě.
Na ZD jsem zjistil majitele pozemků a
dohodl se s jedním, že se kříž přesune
na jeho pozemek. Stalo se však, že jsem
omylem, v tehdy neobdělávaném a

zarostlém sádku, posunul základ kříže
za hranici parcel do pole Babáčkových
(paní Machačová dnes tvrdí, že s nimi
jednala). Na vlastní náklad jsem tam
také vysadil dva stromy, o které se
dodnes starám. Restaurátorské práce
provedla Yveta Petrásková a „pambíčka“ nechal pozlatit nedávno zemřelý pan Kratochvíl. V jeden krásný
a teplý podvečer, za účasti několika
desítek věřících, byl panem farářem
kříž vysvěcen. Vše bylo v pořádku až
do letošního podzimu, kdy jsem byl
překvapen výzvou stavebního úřadu
z Velkých Pavlovic, abych přišel podat
vysvětlení, proč jsem postavil kříž na
okraj pole Babáčkových bez jejich souhlasu. Na tomto jednání jsem musel
stavebnímu úřadu a paní ŘihákovéBabáčkové (na jednání řekla, že tam
poslala traktoristu, aby sádek pooral

a ten ji řekl, že nic orat nebude, protože tam vadí kříž a stromy u cesty)
slíbit, že do května příštího roku kříž
a stromy na vlastní náklady odstraním (za dobrotu na žebrotu). Když
jsem výsledek tohoto jednání řekl
vinařům pod Kravíma horama a také
v ZD, tak jsem byl ujištěn, že se jedná o peníze, neboť v novém územním
plánu se mají v tomto prostoru stavět
sklepy a pozemek s tímto břemenem
by byl těžko prodejný.
Prosím občany, aby poradili, kam
tento kříž přesunout a s pomocí
při přesunu. Zatím jsem se rozhodl
a požádal stavební úřad o povolení
přesunu na staré místo, o odstranění
starých stromů, zbavení celého tohoto
prostoru keřů a k pokusu přesadit tam
i ty již vzrostlé stromy.
Václav Petrásek

Zpráva z činnosti obecní knihovny
Knihovna byla o prázdninách otevřena oba měsíce a návštěvnost byla
slušná.
V září jsme opět přivezli řadu
pěkných knih z výměnného fondu
Břeclav. Nakoupila jsem také mnoho
zajímavých knih, které si můžete přijít
půjčit.
V listopadu se konala akce ve spolupráci s mateřskou školou, na téma
„Čteme všude“. Děti v knihovně plnily různé úkoly společně připravené s
paní učitelkou a mnou. Byly pozvány
také maminky, které pomáhaly dětem
s úkoly. Hádaly, z které pohádky je
úryvek, hledaly knížky a časopisy,

skládaly rozstříhané obrázky. Nakonec proběhlo pasování dětí na malé
čtenáře a za plnění úkolů dostaly
razítka a samozřejmě malou sladkou
odměnu.
Budeme žádat o dotaci na dokončení automatizace knihovny. Hlavně
on-line katalog, přechod z knihovnického programu Lánius na Clávius
a obnovení zastaralé počítačové jednotky pro návštěvníky. Doufám, že se
nám podaří tuto dotaci získat.
Do knihovny byl letos zakoupen
nový počítač s tiskárnou, jako náhrada nefunkčního starého počítače, který slouží pro práci knihovnice a na

jízdní kola
náhradní díly a doplĖky, funkþní a sportovní prádlo CRAFT, MOIRA, ATEX
zboží od 3000,-Kþ lze nakoupit na splátky i bez navýšení – ESSOX

velké slevy jízdních kol model 2011
prodej dárkových a servisních poukazĤ
v hodnotČ 300 až 1000,-Kþ
záruþní i pozáruþní servis, opravujeme všechna jízdní kola,
provádíme opravy kotouþových i hydraulických brzd
otevĜeno: po - pá 8.00 - 12.00

13.00 - 17.00

sobota do 29.2. zavĜeno

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel: 519428507 www.zaf.cz velo@zaf.cz
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němž bude také v rámci knihovnického programu nainstalován výše uvedený on-line katalog, vyžadující větší
hardwarové vybavení.
Od měsíce ledna bude v knihovně
kroužek vyšívání a ručních prací pro
děvčata 3. až 5. tříd naší školy, a pokud
bude zájem, i pro dívky starší.
Přijďte si vybrat nějakou pěknou
knihu nebo časopis na dlouhé zimní
večery.
A na konec všem přeji krásné
a klidné Vánoce a šťastný nový rok
2012.
Knihovnice Lenka Grůzová

prosinec 2011

ČÍSLO 3

BOŘETICKÉ LISTY

Základní škola a Mateřská škola Bořetice,
okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300; tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz, www.zsmjos.cz
Školní rok 2011/2012 nám začal
netradičně. Všechny třídy zahájily
vyučování na „staré“ budově, žáci
2. a 3. třídy se učili v místnostech
školní družiny a družináři měli pro
svoje činnosti omezené prostory. Ve
škole jsme měli spoustu řemeslníků,
slyšeli jsme i jiné zvuky než jsme
byli zvyklí…
Dočkali jsme se. Začaly se budo-

vat nové učebny v půdní vestavbě.
V naší škole jsou šikovní žáci i
zaměstnanci a řemeslnící pracovali
naplno. Všechno se zvládlo. 18. listopadu 2011 proběhlo první vyučování v krásných nových učebnách.
Máme teď celou základní školu pod
jednou střechou.
Mám opravdu velikou radost, že
nové prostory pro naše žáky jsou

hotové a jsem přesvědčena, že si
naše malá školička toto vylepšení
zaslouží.
Děkuji panu starostovi a všem
členkám a členům zastupitelstva za
to, že správně rozhodli, o stavbu se
starali a že se dílo podařilo.
PF 2012
Mgr. Marie Hamalová

Zimní čas je snad pro všechny
nejkrásnějším obdobím v roce. V naší
mateřské škole si jej opravdu bohatě
užíváme. Začínáme pečením martinských rohlíčků a perníčků. Podzimní
výzdoba ve školce se pomalu mění
na zimní, mikulášskou a vánoční.
Čekání na Mikuláše se nese v duchu
říkanek, pohádek, písniček a her.
I v letošním roce k nám přišel Mikuláš s andělem a se dvěma čerty. Spolu jsme si zazpívali, zatančili a smlsli
dobroty, které Mikuláš dětem přinesl.
Adventní kalendář v podobě mikulášských bot nás informuje, kolik dnů
nám ještě do Vánoc zbývá.
Často se také scházíme u společného zpívání koled se školáky.
Vánoční těšení v MŠ s rodiči, zpívání v KD a na jarmarku se stalo příjemnou tradicí.
Přejeme veselé Vánoce, maminkám, tátům i dětem.
Radostný pozdrav lidem všem
– ať letí celým světem.

Bc. Radomíra Mainclová, Danuše Petrásková, Jarmila Rozbořilová
Mikulášská nadílka u prvňáčků
V den mikulášské nadílky byli
od rána prvňáčci samá otázka, jestli
prý přijde čert, kdy se objeví Mikuláš, přiletí i anděl?
Takové čekání nejlépe utíká při
plnění čertovských úkolů. To se
prvňáčkům moc zamlouvalo, a tak
se nejprve s chutí zaposlouchali do
pohádky o čertících. Přitom vyráběli veselé čertí ocásky. Na barevné
proužky z papíru každý napsal písmena, která už jsme probrali, spojením do řetězu si pak vytvořil celý
ocásek. Poté jsme se pustili do malování pekla. A protože všechna pekla vypadala jako opravdová, museli
jsme vymyslet, jak je ochránit proti
nastěhování nějakého cizího pekelníka. Proto jsme svoje peklíčka pěkně uzamknuli čertovskými ocásky z
písmenek.
Ve chvíli, kdy byly všechny úkoly

splněny, se jako na zavolanou ozvalo
ťukání na dveře. Do třídy vešli andělé, kteří na uvítanou překrásně zazpívali svoji nebeskou píseň. Následovali je Mikuláš a čerti, kteří veselým
zpěvem a rozverným kuchtěním
guláše prvňáčky tak nadchli, že se
k nim hned spontánně přidali.
Když pak Mikuláš zjistil a ověřil
si, jak jsou žáčci šikovní a snaživí
a že už se toho letos spoustu naučili, předal prvňáčkům balík – každý
dostal svůj první Slabikář.
Celé dopoledne si všichni moc
pěkně užili, nejen mikulášská parta páťáků, která si připravila krásné
kostýmy a program, ale i ti nejmladší, kteří se pobavili a mohli ukázat,
co už všechno umějí.
Veselou návštěvu, ze které jsme
měli velkou radost, páťákům oplatíme, až se přijdeme pochlubit, jak
umíme číst ze Slabikáře.
Alexandra Cimbálková,
třídní učitelka

Novinky a zajímavosti ze 2. třídy
Naše nová třída
Moc jsem se těšil, až se nastěhujeme do naší nové třídy. S paní učitelkou vyrábíme vánoční výzdobu na naše první
Vánoce v nové půdní vestavbě. Na Vánoce se moc těším. Hlavně na dárečky od Ježíška.
David Cvingráf

Zima
Zase je tu zima,
je to prostě prima.
Budou tady Vánoce,
bude mnoho ovoce.
Matyáš Vala

Zima
Moc se těším na zimu. Je to legrace sáňkovat a stavět sněhuláky.
Chci, aby na Vánoce sněžilo. Napečeme cukroví, jíme kapra a rozbalujeme dárky.
Kateřina Folerová

Vánoce
Vánoce jsou nejkrásnější svátky
v roce. Jí se kapr a rozbalují se dárky.
Všichni jsou veselí. Když vydržíme na
Štědrý den nejíst, uvidíme zlaté prasátko. O Vánocích se narodil Ježíšek.
Eliška Andrlíková
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Zimní radovánky
Zima je tu, padá sníh,
děti jezdí na saních.
Na kopec napadlo sněhu dost
všem dětem pro radost.
Budeme stavět sněhuláky
kulaté bambuláky.
Filip Švásta

ČÍSLO 3
Nasaďte si rukavice,
přijdou velké fujavice.
A na hlavy čepice,
ty nám přece sluší.
Zahřejí nás velice,
nezmrznou nám uši.
Magda Valová
Vánoční těšení
Moc se těším na Mikuláše a na
Vánoce. Těším se, že letos bude
pořádná zima a hodně sněhu. Budeme jezdit na saních a budeme se
koulovat. Chtěla bych, aby Vánoce
byly na sněhu, protože je to hezčí.
Eliška Šebestová

prosinec 2011
Slovo na konec
Letošní zima je neobvyklá. Sníh
na sebe nechává čekat, ale my se
přesto nenudíme. Nastěhovali jsme
se do krásné nové třídy. Vyrábíme vánoční výzdobu, nacvičujeme koledy. Snad Ježíšek naši snahu
ocení a každý najde pod stromečkem spoustu dárečků. Přejeme Vám
krásné Vánoce.
Dana Vajbarová, třídní učitelka

Vánoční přání třeťáků
Milý Ježíšku,
já bych si přála flešku. Také si
přeji, aby děti, které nedostanou
dárečky, si vánoční svátky prožily
stejně krásně jako my.
Tereza Šnajdrová
nejvíc bych chtěl najít pod stromečkem FIFA 2012. Dalším přáním je, aby
všichni z naší rodiny byli zdraví.
Kryštof Petrásek
velkou radost by mi udělalo,
kdybych našel pod stromečkem pravěké akvárium. Ještě si přeji, aby byli
všichni zdraví a šťastní.
Martin Šperl
pod stromečkem bych si přála
zakrslého dlouhosrstého králíčka.
Také přeji všem dětem, rodičům,
babičkám a dědečkům hodně zdraví, štěstí a lásku.
Alžběta Újhelyiová
přál bych si živého křečka. Také
Tě prosím, Ježíšku, abys zařídil,
aby všichni lidé byli šťastní nejen o
Vánocích.
Jan Štefan

moc si přeji LEGO CITY. Všem
lidem přeji, hodně zdraví a aby se
měli rádi.
Stanislav Pazderka
přeji si mobil, ale také bych si
přál, aby byl na světě klid, pohoda a
všichni byli zdraví.
David Matějovič
budu moc šťastná, když pod
stromečkem najdu obleček pro
našeho pejska Jůlinku. Ještě si přeji,
aby všechny rodiny na světě prožily
Vánoce podle svých představ.
Martina Sadílková
nejvíc bych si přála kolečkové
brusle. Také bych chtěla, aby všichni
lidé na celém světě byli šťastní.
Daniela Dofková
protože jsem už hodně ,,velká“,
svoje přání si budu jen myslet. Ty si
s tím, Ježíšku, určitě nějak poradíš.
Přání pro všechny lidi už napsaly
děti – zdraví, štěstí, lásku a pohodu… Já pouze přidávám – nejen o
Vánocích!
Bc. Jana Michnová, třídní učitelka

Vánoční
Vánoce jsou krásné svátky,
nejen pro nás, pro třeťáky.
Každý rok se těšíme,
na Ježíška věříme,
dopisy mu píšeme.
Celý svět se raduje,
že nás Ježíšek navštěvuje.
Stromeček se rozsvítí,
na dárky nám posvítí.
Už je tady svátků čas,
každý rok je vítáme zas.
Ze srdce přejeme lidem všem,
aby měli šťastný Štědrý den!
žáci 3. třídy

Vánoční básnění čtvrťáků
Vánoční kouzlo všechno promění,
žáci ve škole si dárky vymění.
Hořící svíčka klid nám dává,
Neda venku vesele mi mává.
Tento rok přeji si jen,
aby se splnil můj krásný sen.
Anna Marčeva
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Vánoční kouzlo všechno promění,
a někdo nám dává znamení.
Hořící svíčka klid nám dává
a Ježíšek dárky všem rozdává.
Tento rok přeji si jen,
ať hezký je každý den.
Tomáš Fridrich

Vánoční kouzlo všechno promění,
vánoční zvoneček tiše zazvoní.
Hořící svíčka klid nám dává,
Ježíšek nám z nebe mává.
Tento rok přeji si jen,
aby se nám vydařil ten nádherný den.
Natálie Škrancová

prosinec 2011
Vánoční kouzlo všechno promění,
dárky ve mne všechno změní.
Hořící svíčka klid nám dává,
máma doma zas vysává.
Tento rok přeji si jen,
aby se splnil můj nejmilejší sen.
Ondřej Popovský

ČÍSLO 3
Vánoční kouzlo všechno promění,
všechno se s parádou vymění.
Hořící svíčka klid nám dává,
maminka jídlo nám rozdává.
Tento rok přeji si jen,
krásné písničky a Štědrý den.
Erik Hříba

Vánoční anketa – 4. třída
1. Proč se těším na Vánoce?
2. Co by sis přál letos na Vánoce?
3. Jak slavíte doma Silvestra?
4. Na jaké filmy se nejraději o Vánocích díváš?
5. Co bys přál spolužákům?
6. Jaké zvyky doma dodržujete?
7. Z jakého dárku jsi měl největší radost?
1. Těším se na Vánoce, protože budeme všichni spolu a půjdeme do kostela, kde to je hezky vyzdobené.
2. Na Vánoce bych si přála, aby sněžilo,
a přeji si krásný vánoční strom.
3. My slavíme Silvestr tak, že k nám
přijde hodně lidí nebo my jdeme k
někomu na návštěvu. Máme nějakou
večeři a o půlnoci si dáme šampaňské
a pouštíme petardy.
4. Já se dívám na nové filmy, teď se
chci dívat na Ratatouille.
5. Já bych přála Natce, aby měla na
Vánoce pěkné bydlení a vše, co si přeje.
6. Na Štědrý den rozkrajujeme jablka, jíme kapra, máme vánoční strom,
zapalujeme svíčky.
7. Mně se teď nejvíc líbí petshop zvířátka a minulý rok jsem měla největší
radost z povlečení s motýly.
Kateřina Vomáčková
1. Těším se na Vánoce, protože dostávám dárky.
2. Přál bych si psp Sony 3660.
3. Silvestr slavíme dobrým jídlem,
šampaňským a petardami.
4. Dívám se na Mrazíka a na film S
čerty nejsou žerty.
5. Přál bych Natce hezký život v novém
domě.
6. O Štědrém dnu dodržujeme půst,
abychom viděli zlaté prasátko.
7. Nejvíce se mi líbilo kolo.
Stanislav Herzán
1. Na Vánoce se těším proto, že dostávám dárky.
2. Pod stromečkem bych chtěl laptop.
3. Na Silvestra o půlnoci vypouštíme
rachejtle.

4. V televizi mě nejvíc baví film S
tebou mě baví svět.
5. Všem spolužákům přeji vše nejlepší
do nového roku.
6. Na Štědrý den jíme kapra a bramborový salát a rozkrajujeme jablíčka.
7. Minulý rok mě nejvíc překvapilo
kolo.
Erik Hříba
1. Na Vánoce se těším kvůli dárkům.
2. Přál bych si notebook.
3. Doma si na Silvestra dáme šampus
a díváme se na ohňostroj.
4. O Vánocích se dívám na Ratatouille
5. Přál bych Natce, aby se jí dařilo v
nové škole.
6. Na Štědrý den držíme půst, na večeři jíme hlavně kapra a chodíme do
kostela.
7. Měl jsem největší radost z hry
MAFIA.
Tomáš Fridrich
1. Těším se na spoustu dárků a na
Štědrý den, protože jsem s rodinkou
šťastný.
2. Na Vánoce bych si přál hodně sněhu na iglú. Pak si přeji třeba nějaké
stavebnice.
3. Na každého Silvestra chodíme v
osm hodin večer pod Kraví horu a
zpět v deset hodin.
4. Zjistil jsem, že bude v prosinci Ratatouille a další dobré animáky. Jistě se
budu dívat.
5. Natálii, mé kamarádce, přeji veselé
Vánoce v novém domku. Budou se
totiž stěhovat.
6. Každé Vánoce máme kapra, u
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Vánoční kouzlo všechno promění,
všechny špatnosti odstraní.
Hořící svíčka klid nám dává,
na svahu spousta dětí mává.
Tento rok si přeji jen,
aby byl krásný každý den.
Petr Grůza
babičky pouštíme na míse lodičky ze
skořápek s hořícími svíčkami. Ještě
rozkrojíme jablíčko, abychom měli
štěstí, nebo nic nejíme, abychom viděli
zlaté prasátko. Jednou sestra celý den
nejedla a já jsem jedl. Já jsem viděl zlaté prasátko, ale ona ne.
7. Nejvíce se mi líbilo puzzle motorky
a také třípatrová garáž s pěti auty.
Ondřej Popovský
1. Na Vánoce se těším, protože se sejde celá rodina doma a budeme mít
prázdniny a taťka dovolenou.
2. Jako letošní dárek bych si přál mobil,
flash disk 4 GB a kredit 200 Kč.
3. Na Silvestra mamka přichystá chlebíčky, dá na talíř zákusky, sledujeme
televizi, o půlnoci zapalujeme petardy
a po půlnoci si připijeme s bratry dětským šampusem a rodiče dospěláckým. Chvíli po půlnoci jdeme s bratry
spát.
4. Na Vánoce se nejraději dívám na
film S čerty nejsou žerty, Tři oříšky
pro Popelku, Obušku, z pytle ven a
jiné pohádky.
5. Spolužákům bych přál pohodové
Vánoce a spousty dárků.
6. U nás doma nedodržujeme žádné
zvyky.
7. Největší radost z dárků minulých let
jsem měl z kola, z bruslí, z puzzle na
zeď, co svítí.
Petr Grůza
1. Vánoce mám ráda, protože je celá
rodina pohromadě spolu a je vánoční
atmosféra.
2. Na Vánoce bych si přála dotykový
mobil a zakrslého králíčka.
3. Dívám se na pohádky, pak máme přípitek a potom jdeme pouštět petardy.
4. Nejraději se dívám o Vánocích na
pohádky.
5. Přeji všem štěstí, lásku, zdraví a spokojenost.
6. Zdobíme stromeček, pečeme cukroví a dáváme si dárky.
Daniela Laznicka
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Škola (verše ze 4. třídy)
Budík říká: „Já zvoním“,
ale já se zase ráno honím.
Zase jdu tou známou cestou do školy
a mám přichystané úkoly.
Když nás paní učitelka učí,
kouká na ni spousta očí.
Ve škole se rádi učíme
a hodně toho umíme.
Ten, kdo nedodržuje školní řád,
není třídy kamarád.
Kateřina Vomáčková
Ráda chodím do školy,
dávají nám úkoly.
Matiku a češtinu
hravě zvládnu za chvílu.
Vlastivěda, to je věda,
bez ní se žít prostě nedá.
Přírodopis, to je děs,
učíme se, co je les.
A za lesem běhá pes.
Natálie Škrancová

ČÍSLO 3
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Do školy já chodím rád,
protože chci hodně znát.
V hodinách se učíme,
kreslíme a běháme.
O přestávce svačíme,
hrajeme si a zlobíme.
Tomáš Fridrich

Učíme se z učebnic
a jde nám to jako by nic.
Když je v učebnici těžká látka,
pomůže nám paní učitelka,
ve škole jsme rádi,
protože jsme všichni kamarádi.
Petr Grůza

Do školy já chodím rád,
umím tam i lelkovat.
Nejraději mám přestávky,
jenže ty jsou moc krátký.
Ve škole se nenudíme,
sem tam se i naučíme.
Stanislav Herzán

Škola, škola, školička,
je to velká boudička.
Kluci, holky, nechte hraní,
máme tady počítání.
Psaní, čtení,
pro čtvrťáka nic to není.
Anna Marčeva

Je to pravda odvěká,
že škola je základ života.
Učíme se číst, počítat a psát.
Někdy je to ale fuška,
když nám špatně píše tužka.
Nakonec úkoly napíšeme
a zhluboka si oddychneme.
Erik Hříba

Páťáci nadělovali
Letošní páťáci si připravili pro žáky z nižších tříd mikulášskou nadílku. Mikuláš, společně s anděly a čerty postupně navštívil všechny třídy. Naštěstí v naší škole máme samé hodné žáky, takže čerti nepotřebovali ani pytel. Společně
jsme si krásně zazpívali a naučili nové písničky. Prvňáčci dostali od svých starších kamarádů svůj první Slabikář, ze
kterého měli velkou radost.
Mgr. Ivana Machačová, třídní učitelka
V hodině českého jazyka nás
čítanka pro 5. ročník zavedla do země
„BLAHOBYTU“. Přečtěte si, jak si
takovou zemi představují naši páťáci:
Země blahobytu
Většina lidí si pod pojmem blahobyt představí krásné domy, značkové oblečení, všude spoustu jídla
nebo rychlá auta. Ale zamysleme se
nad tím, jak by se nám žilo v krásných domech, kdybychom neměli
rodinu a lásku? K čemu je značkové oblečení? Dobrým přátelům na
vzhledu nezáleží. Jak bychom mohli
jezdit v rychlých autech, kdybychom
byli nemocní? Podle mě je blahobyt
něco úplně jiného. Do mé země blahobytu patří právě ta rodina, láska,
zdraví a přátelství. Nějaký luxus, to
je pouhý nadstandard, bez kterého
se klidně obejdu.
Nela Surmanová,
žákyně 5. ročníku
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V zemi blahobytu bych si představovala dostatek vody i jídla pro
všechny lidi i zvířata. A potraviny by
neobsahovaly barviva a konzervanty. Celý rok by nám v zahradě rostly:
melouny, třešně, hrušky, pomeranče,
mandarinky, jahody, banány, jablka, rajčata, papriky, okurky, cibule,
česnek, brambory, kiwi a tak dál.
Na světě by nebyly nemoci, lež, ani
závist. Každý by měl, na co by si jen
pomyslel. Lidé by se měli rádi, byli
by na sebe milí a usměvaví. Tak si
představuji zemi blahobytu.
Hana Glozová,
žákyně 5. ročníku
Zemi blahobytu bych si představoval jako nezkorumpovaný stát, který nemá žádný státní dluh, staví kvalitní silnice a má minimální daně.
A teď k téměř nesplnitelným
věcem:

1. Chodníky by byly ze zlata.
2. Pečení holubi by létali sami do
pusy.
3. Chodilo by více peněz do školství.
4. Mluvilo by se jedním jazykem.
5. Byla by to ekologická země.
6. Na světě by nebyly žádné nemoci.
Michal Andrlík, žák 5. ročníku
Blahobyt
V zemi „Blahobyt“ by bylo moře
a kolotoče. Domy by byly celé zlaté s modrými střechami a dveře by
byly celé ze skla. Také by tam byly
silnice z cihel a chodníky z polštářů a peřin. Děti by nechodily do
školy, ale učily by se doma. Nikdy
by nebylo škaredé počasí a bylo by
jenom léto. Byla by tam kina a lidé
by měli nekonečno peněz. Nebyla
by noc a lidé by nechodili do práce. Bylo by jenom pondělí, pátek,
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sobota a neděle. Lidé by neměli nepřátele. V této zemi by bylo
jenom dobro a žádné zlo. Každý
měsíc by měl 45 dnů a celý rok 540
dnů. Děti by měly mnoho hraček.
Lidé by nikdy neumřeli. Platilo by
se zde eury. Věci by byly levné. Byl
by zde velký aquapark a velká zoologická zahrada. Konaly by se zde
různé akce a zájezdy. Mluvilo by
se zde pouze polsky a česky a tato
země by byla krásná. Lidé by se zde
měli výborně a měli by, na co si jen
vzpomenou.
Klára Hluchá

Moje země blahobytu,
tak jak já ji vidím,
je tam hodně krásných bytů,
zahrad plných kvítí.
V obchodech je plno zboží,
peněz není třeba.
Pracují tam rádi všecí,
upečou si chleba.
Mají se tam všichni rádi
Tak, jak to má být.
Jsou tam všichni kamarádi,
ZEMĚ – BLAHOBYT.
Marie Langerová

BOŘETICKÉ LISTY
Moji zemi blahobytu bych si představovala takto: otevřela bych dveře od
balkonu od našeho luxusního domu do
veliké a krásné zahrady. V povzdálí bych
viděla velikou a krásnou ZOO. V té ZOO
by byla všechna zvířata na světě a hlavně
ohrožené druhy. Ti lidé, co by pracovali
v ZOO, by pracovali velmi rádi a s úsměvem. Každý člověk by měl luxusní dům.
V zemi blahobytu bych si ještě představovala: neexistovaly by peníze a nemuselo by se prostě platit. Bylo by zde více
přírody a nemusely by se kácet deštné
pralesy. Lidé v Africe by nehladověli. A
hlavní věc – na všechny nemoci by byly
léky.
Daniela Buchníčková

Den otevřených dveří na gymnáziu
Gymnázium Velké Pavlovice nabízí výuku v osmiletém studijním oboru 79-41-K/81, který je určen pro žáky končící 5. ročník základní školy, a ve čtyřletém studijním oboru 79-41-K/41, který je určen pro žáky končící 9. ročník
základní školy. Výuka v obou studijních oborech probíhá podle vlastních školních vzdělávacích programů zpracovaných podle rámcových vzdělávacích programů pro gymnázia.
Dne 12. ledna 2012 se na Gymnáziu Velké Pavlovice uskuteční tradiční „Den otevřených dveří“ se zajímavým programem, který je určen především pro budoucí zájemce o studium a jejich rodiče. V programu tohoto dne nebudou
chybět ukázky chemických, fyzikálních a biologických pokusů, stejně jako testy nanečisto z českého jazyka, matematiky, a samozřejmostí bude prohlídka tříd, odborných učeben a dalších prostor školy.

INTERNET
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Den, kdy jsme se nezasmáli, je den ztracený
Blížily se Vánoce jako dnes a
připravovalo se vydání občasníku
nejmenované obce. Mimo jiné měly
být otištěny verše místního básníka.
Z nich se mi obzvlášť líbila jedna
sloka:
Celý rok po sobě rafali
Hodinu nevydrželi spolu v místnosti
Teď usmívají se a obírají spolu rybí
kosti
Malá vánoční hudba jako halali…
Připomínaly mi trochu moje
domácí soužití. Poslal jsem je proto kamarádovi na katastrální úřad

s otázkou, zda neví, koho tím autor
myslel.
E-mail jsem uvedl větou: „Posílám Ti ukázku z tvorby národního
umělce SSRKH (rozuměj Svobodné spolkové republiky Kraví hora).
Autor je totiž jediným obyvatelem
této republiky, který zde má trvalou
adresu.“
Odpověď přišla cobydup. Opíši
doslova.
Předmět/Filename/ Přiléhavé,
nebo nevhodné?
Upozornění: Tato zprava obsahovala jednu, pripadne vicero

priloh, které byly odstraneny. Pro
blizsi informace si prosim prectete
„CUZK – Attachment-Warning,txt.
prilohu!“ Bez svolení mistra –
národního umělce SSRKH. Nezveřejňovat.
Zakřičel jsem – a mám to! (heuréka). Cenzura ještě žije. Je modernější, ale blbější než ta minulá.
Doufám, že tento maličký příběh poslouží k pousmání, a to i těm,
kteří po zaklepání na jejich dveře IT
oddělení zvolají „ENTER“.
Ing. Petr Zemánek

Pozdravení je slušnost, odpověď povinnost
Odmalička mi bylo prarodiči,
rodiči i učitelským sborem ve škole
vštěpováno, že zdravit (a to především starší) je slušností. Zvláště by
to mělo platit v naší malé obci, kde
se všichni známe minimálně „od
vidění“ a často se potkáváme při
nákupech, na poště, v práci, v kostele, při různých kulturních a jiných
akcích nebo jen tak na ulici. Bohužel
v poslední době nabývám dojmu, že
se k nám dostává móda nezdravení, která má asi původ v anonymitě měst, kde opravdu nejde zdravit
každého na potkání. Může to být

dané tím, že spousta našich občanů
dojíždí do práce do měst, a je tak již
částečně asimilována jejich prostředím. Příčinou také může být nedostatek inspirace v našem okolí, kdy
pozdrav nebo odpověď na pozdrav
přestává být pro mnohé výrazem
slušnosti a úcty k druhému člověku
a je pro ně spíše něčím obtěžujícím.
Ze své osobní zkušenosti znám několik lidí, kteří zásadně nezdraví. A není
to jen výsada mladší generace, příkladem mnohdy nejdou ani ti starší.
Poslední kapkou k sepsání tohoto
článku bylo dnešní nedělní ráno,

kdy jsme po cestě do kostela dvakrát
nedostali odpověď na náš pozdrav.
A to opravdu nebyla výjimka.
S blížícími se Vánocemi se situace vždy o něco zlepší, ale jakmile je po svátcích, vše se vrací do
starých kolejí. Když se potkáváme
v naší krásné obci, netvařme se, že
se neznáme a pokusme se na sebe
usmát a pozdravit se, a to celoročně. Určitě nám to zvedne náladu. V
úvodu jsem se zmínil, že zdravení je
slušnost. Na konec bych dodal, že
odpovědět na pozdrav je povinnost.
Ing. Jiří Michna

Bořetice – jako u Verdunu?
Rány bývají různé. Od těch pěti
do čepice až po ty osudové, nevratné. Těm se většinou nelze vyhnout, a
tak je přijímáme smířlivě, případně
se snažíme zmírnit jejich následky.
Ale zasahují nás rány, které by
opravdu být nemusely. Způsobujeme si je sami, a to vždy na rozhraní
letopočtu. Ano, jedná se o tzv. zábavnou pyrotechniku. Znám spoustu
lidí, je jich ostatně většina, kterým
jsou ty výbuchy, svištění, detonace
a oslňující záře s následujícími různě silnými tlakovými vlnami velmi
nepříjemné, a naopak nikoho, pro
koho by to bylo zábavné. To jsem se
strana 20

zmínila pouze o lidech, a co zvířata,
jak hospodářská, tak i naši domácí
mazlíčci? Trpí víc než my, nejsou
takovou měrou zdevastováni „civilizací“ jako jejich pánové.
Myslím, že těm, si jinou kvalitní
zábavu najít neumí, by mohlo stačit
vystřelování takových těch rachejtlí,
které ve vzduchu vytvoří jakýsi květinový deštník a nenadělají mnoho
hluku, jen nepříjemně sviští. Ale
když vám do pěti metrů od domu
z několika stran vybuchují dělbuchy a světlice, tak už to rozhodně
není o zábavě, o vítání Nového roku
tuplem ne. Snad jenom o škodolibé

radosti sousedů – ostrostřelců, kteří
si připočítají zásluhu na tom, jak vás
zase vytočili. Když se ze stěn začne
sypat omítka a další stavební částice,
nelze už se tomu jenom usmát.
Nevím, zda existuje vyhláška,
upravující vzdálenost od obytných
budov, kde mohou případně ti hrdinové, kteří si opravdu nemohou
odpustit provádět své detonační
umění, konat pyrotechnické produkce. Ale snad by ohled na své nejbližší
i trochu vzdálenější sousedy mohl
těmto vystřelovačům napovědět, kde
končí hranice jejich svobody.
Jistě někdo namítne, že tyto ohňo-
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stroje mají rády děti. Nebylo by tedy
lepší, kdyby se ti, koho to zajímá, sešli
v silvestrovský podvečer spolu se svými dětmi třeba na hřišti, než aby je
nechali čekat přes půlnoc? Až by příslušný rok končil, děti by mohly už
dávno sladce spát, aniž by neprobouzel kravál ze silvestrovských „oslav“.
A s nimi i početná obec seniorů, pro
které je klidný spánek důležitější než
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všechny divy světa, neboť už vědí, co
je v životě prioritní.
Představuji si, jak by bylo hezké, kdyby se o půlnoci posledního
dne v roce rozezněly kostelní zvony,
a ti, co by byli ještě vzhůru, by vyšli
před svá obydlí se sklenkami bořetického vína, aby si připili se svými
sousedy na zdraví a přátelské vztahy. Pan Alfréd Nobel by z toho měl
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jistě radost a nemusel by se v hrobě
obracet.
I když jsem optimistka, přesto si
31. 12. 2011 nařídím budík na 23.30
hod. To jen pro případ, kdyby hořelo nebo mi část baráku spadla na
hlavu.
Kéž se dožijeme všichni Nového
roku v klidu a pohodě!
J. Z.

Silvestrovská zastavení –
co se (ne)přihodilo v bořetických lokalitách
V jednom z našich rybníků se čaruje.
Večer se v něm koupal turista a najednou slyší: „Plus
dvě, nebo mínus dvě?“ Je doba vládních škrtů, a tak řekne: „Plus dvě.“ a vyjde na břeh. Co nevidí – má čtyři vajca. Otočí se a říká: „Teď musím říct mínus dvě“. Vleze do
vody a ozve se: „Plus čtyři, nebo mínus čtyři?“
V nejmenovaném obchodě proběhlo školení prodavaček.
„A nezapomínejte, že hlavní je v marketu obrat.“
V tom se ozve jedna z prodavaček: „No jo, ale on se
každý nenechá!“
Základní škola – výuka češtiny – o lidových pořekadlech.
Učitelka: „Kdo brzo vstává, tomu Bůh pomáhá. Nebo
– kdo spí po obědě, nespí v noci. A kdo nespí v noci?“
Petrásková: „No ten, co obyčejně v noci flámuje.“
Zezadu z lavice se ozve budoucí analytik Tonda: „ Tak
si to zapamatujme zjednodušeně – Bůh pomáhá těm,
kteří v noci flámují.“
Kulturní dům v jedno hodové odpoledne.
Členka zastupitelstva zaskakuje v bufetě. Vtrhne tam
chlápek a zařve: „Jedny sirky!“ A dočká se odpovědi: „Co
na mě řveš. Nejsem hluchá! Chceš s filtrem, nebo bez?“

Na právě dokončeném novém chodníku se potká
paní s pejskem a paní bez pejska.
„To je pěkný pejsek – a co stojí?“
Ta druhá se podívá dolů a odpoví: „Ani nevím, proč
si ta potvora nesedne!“
Na lavičce před OÚ.
Letní vlahá noc. On sedí vedle ní a šeptá. „Tak krásná noc ve mně vyvolává neuvěřitelné chutě a představy…
Například teď – teď bych si dal – ovar s křenem a pivko.“
Zdá se vám, že je to kruté. Ani zdaleka ne. O tom se
přesvědčili nedávno návštěvníci nejmenovaného hotelu. Tam seděli dva úctyhodní zástupci starého dobrého
Albionu. Mezi třetí a čtvrtou sedmičkou modrohorského říká první. „Třicet let jsem strávil v Indii. To je krutá země. Tam zemře muž a k němu zaživa pohřbí jeho
manželku.“ Druhý se zamyslel a brzy mezi pátou a šestou sedmičkou mu jasně odpoví. „Opravdu je to kruté.
Ten nebožák nepozná klid ani po smrti.“
Nezapomeňte, vážení čtenáři, dát si do nového roku pěkné předsevzetí. Třeba jako kdysi americký spisovatel Joseph
Heller: „Rozhodl jsem se, že budu žít věčně. A rozhodnutí
změním jen v tom případě, když se mně to nepovede.“
Tak hodně zdraví, štěstí a veselí.
Sestavil Ing. Petr Zemánek

11. ročník Běhu za bořetickým burčákem
a Běhu Bořeticemi
I když závod poznamenalo
poměrně chladné počasí, běžecký
závod v Bořeticích je již mezinárodní (běželi zde závodníci ze Španělska, Polska a Slovenska) sportovní
událostí a je velmi populární mezi
běžci i diváky. Hlavní běh – běh
amatérů na 10 km běželo rekordních 100 závodníků. Chladné počasí

omezilo účast dětských závodníků.
Dětí všech věkových kategorií se na
startu sešlo 62.
Ozdobou závodu byli i dva bývalí českoslovenští reprezentanti, kteří spolu závod odstartovali. Atletka
Jarmila Kratochvílová a fotbalový
internacionál Antonín Panenka. Oba
dva po celou dobu sportovního klá-

ní neúnavně rozdávali autogramy
a poté předávali ceny v dětských
i dospělých kategoriích.
Paní Jana Kratochvílová odpověděla na otázku, zda ji nemrzí, že již
třicet let drží světový rekord v běhu
na 800 m a zatím se nikomu rekord
nepodařilo překonat. „Každý rok
bedlivě sleduji závodnice, které by
strana 21

BOŘETICKÉ LISTY
můj rekord mohly pokořit, ale na konci každého roku jsem šťastná, že jsem
pořád ještě světovou rekordmankou“.
Fotbalový internacionál na otázku,
jestli fandí atletice a hlavně běžcům,
odpověděl: „Před atlety a běžci smekám, já sám jsem nikdy běhat neuměl,
pouze za fotbalovým míčem.“
V hlavním závodě na deset kilometrů doběhla do cíle celá stovka závodníků. Již podruhé zvítězil
Roman Paulík z Břeclavi způsobem
start–cíl v čase 32:23 min. Je potěšitelné, že se závodu se již podruhé
zúčastnil i závodník z Bořetic Michal
Punčochář ve výborném čase. Už
se stává pravidlem, že závod běží
početná skupina závodníků z břeclavského regionu, např. Rostislav
Češek z Velkých Pavlovic, Luboš
Večeřa z Kobylí atd.
V příštím roce nás čeká nelehký
úkol, neboť Běh za bořetickým bur-
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čákem se poběží jako mistrovství
republiky veteránů. Na startu očekáváme více jak 300 závodníků z celé
České republiky.
Zvu všechny občany naší obce na

Bořetický básník
Oldřich Damborský pokřtil
básnickou sbírku
V zasedací místnosti kulturního domu mohli čtenáři
poprvé spatřit básnickou sbírku pana Oldřicha Damborského s názvem Vlci dne a beránci noci.
„Píšu již šestadvacet let a je to moje naplnění dne.
Když něco napíšu, tak se mi naplnil den. Je to smysl
mého života. V této básnické sbírce jsou básně různého básnického stylu“, říká Olda, a pokračuje: „týkají se
mého soukromí, mých lásek a zklamání, pocitů a dojmů,
které prožívám. Je to také o dnešní době.“
Už vím, kde bere Olda sílu k psaní básní. Olda tráví
svůj život v Kravích horách, takže je to buď z vína nebo
ze studnice přilehlého rybníka. A to je síla bezedná.
Olda nazval svou sbírku poněkud netradičně. Vlci
dne a beránci noci. Vlci dne jsou starosti a problémy,
které nás provázejí během dne. Máme různé potíže,
musíme zvládat rodinu, děti a práci. Beránci noci vyjadřují večerní zklidnění, také milostné vztahy, kdy se obejmeme se svou partnerkou a končí den.
Přeji Oldovi, aby ho básnická múza držela ještě hodně dlouho a napsal ještě hodně krásných básní.
Václav Surman, starosta obce
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další sportovní a kulturní akce, které se uskuteční v příštím roce, jejich
seznam naleznete také v tomto čísle
Bořetických listů.
Václav Surman, starosta obce
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Kalendář kulturních akcí obce Bořetice na rok 2012
7. ledna 2012

3. srpna 2012

MYSLIVECKÝ PLES

STAVĚNÍ HODOVÉ MÁJE

* pořádá Myslivecké sdružení Bořetice

* pořádá bořetická krojovaná chasa

14. ledna 2012

4. srpna 2012

HASIČSKÝ PLES

PŘEDHODOVÉ ZPÍVÁNÍ

* pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bořetice

* pořádají Obec Bořetice a mužácký sbor Svodničan

21. ledna 2012

5.–7. 8. 2012

PLES SPORTOVCŮ

KROJOVÉ HODY

* pořádá TJ Sokol Bořetice, oddíl kopané

* pořádají stárci a krojovaná chasa

4. února 2012

18. srpna 2012

KROJOVÝ PLES

ZARÁŽENÍ HORY

* pořádá bořetická krojovaná chasa

* pořádají dá SSRKH Bořetice a Obec Bořetice

25. února 2012

8. září 2012

PLES SVOBODNÉ SPOLKOVÉ
REPUBLIKY KRAVÍ HORA

PUTOVÁNÍ PO MODRÝCH HORÁCH

* pořádá SSRKH Bořetice

* pořádají obce Bořetice, Město Velké Pavlovice, obce
Vrbice, obce Kobylí, obce Němčičky, SSRKH Bořetice

4. března 2012

13. října 2012

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
* pořádá Obec Bořetice

12. ročník BĚHU ZA BOŘETICKÝM BURČÁKEM
A BĚHU BOŘETICEMI

1. dubna 2012

* pořádají Obec Bořetice, TJ Liga 100 Praha, Běžecký
klub Hodonín, SDH Bořetice a SSRKH Bořetice,

DEGUSTACE
* pořádají SSRKH Bořetice a Obec Bořetice

27. října 2012

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
8. dubna 2012

* pořádá Obec Bořetice

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA VÍN
* pořádají SSRKH Bořetice a Obec Bořetice

10. listopad 2012

MARTINSKÉ VÍNO
13. května 2012

* putování po vinných sklepech SSRKH Bořetice

ŠKOLNÍ AKADEMIE
* pořádají ZŠ a MŠ Bořetice

8. prosince 2012

BUCHTOBRANÍ

VÁNOČNÍ KONCERT

* pořádá Obec Bořetice

* pořádají Obec Bořetice a Římskokatolická farnost
Bořetice

26. května 2012

DEN OTEVŘENÝCH SKLEPŮ

9. prosince 2012

* pořádá SSRKH Bořetice

SETKÁNÍ SE SENIORY
* pořádá Obec Bořetice

23. června 2012

KRAJEM ANDRÉ 2011

15. prosince 2012

* pořádají obce Bořetice, Město Velké Pavlovice, Vrbice,
Starovičky a Hustopeče, SSRKH Bořetice

VÁNOČNÍ JARMARK
* pořádají Obec Bořetice, SDH Bořetice a SSRKH Bořetice

29. července 2012

POUŤ KE SV. ANNĚ

27. prosince 2012

* pořádá farnost Bořetice

ŽEHNÁNÍ VÍNA
* pořádají Obec Bořeticea SSRKH Bořetice
Aktuální kulturní akce na www.boretice.cz
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Jarmila Nosková
Nadějná sběratelka a spisovatelka všeho, čím žilo Hanácké Slovácko
před více jak sto lety, se narodila roku
1901. V letošním roce tomu bylo 110
let, kdy se známému písmáku, starostovi a poslanci Noskovi ze Šakvic
narodila vnučka Jarmila, která však
většinu svého krátkého života prožila
u své příbuzné spisovatelky Augusty
Šebestové v Kobylí. Pod jejím vlivem
a také pod vlivem svého dědečka,
který se věnoval historii obcí Hanáckého Slovácka a své práce publikoval
např. v Selském archivu a Vinařském
obzoru, začala psát o selském venkovu v minulosti a v její současnosti. Své
práce publikovala v mnoha novinách
a časopisech. Výstřižky z těchto novin
Augusta Šebestová vystřihovala a jsou
uloženy v její pozůstalosti v Moravském zemském archivu v Brně. Jarmile Noskové bylo osudem umožněno
prožít jen krátkých 26 let života. Umírá na tuberkulózu v roce 1927. Jako
ukázku její práce jsem vybral článek
O štědrém večeru:
Z teho domu jasná hvězda vychází,
že se ráčil narodit syn Boží. Narodil se ve
velký chudobě, neměl ani půl košile na
sobě…,“ zpívají koledníci. Je již pozdní
večer, ale děcka nedbají, běhá jich po
ulicích až dost a téměř u každých dveří
černají se dvě i tři postavičky. Ti, co už
„pacholčí“ a na koledy nechodí, sešli se
u „luže“, pouštějí „rachejtle“ a střílejí
sirkama z klíčů tak, že každá ta rána
mrtvého by probudila. „Poďte, chlapci,
k nám, koledy vám dám, po jablíčku,
po oříšku, oblečem se do kožíšku,“ zní

to u všech dveří. Otvíráme okno a tiše
posloucháme malé zpěváčky. Když byli
obdarováni, odcházejí dále a cestou
se radí. „K Řehořům nepůjdeme, tam
dávajú enom sušený (v peci sušené
ovoce všeho druhu), ale u Rybníkářů
mívají koláče s cibébami a u Charvátů
dávajú cukroví.“A toť, podívejte, já sem
dostal pětinku a kus babúvky, to čúháte, chlubí se radostně čísi hlásek.“ A já
zas mám špalek a koláč!.“ Šťastné děti.
Sedáme ke stolu, z něhož mimo
jiných dobrých věcností směje se na
mne smažená ryba. Nemám velkého
hladu, vždyť jsem já přebídná hříšnice
postu nesvětila, ale na rybu mi chvála
Bohu místo ještě zbylo.
„Ten kapr je dobrý, výtečný!“
pochvaluje si strýček. „Velice dobrý,“
usuzuje Vladík. „Báječný, skvostný!“
chválí sestřenka Liduška, šestnáctiletá
pensionátka. „Jako mandle,“ dodávám
já. „Ba ne, jako humr,“ opravuje mne
strýček… Dále se rozvinula dlouhá
debata o humrech… „Miluj pravdu,
mluv pravdu atd., proto vám musím
říci, že jsem humra nikdy nejedl ani
neviděl, jen myslím, že je tuze dobrý,“
zpovídá se nakonec Vladík…
Po večeři: „jeden, dva, tři,“ počítá
Liduška polínka, která si v náručí ze
dvora přinesla. A já za ní. Měly jsme
obě sudá čísla, to se jistojistě vdáme.
„A co vy, Frantino, vy nechcete
zvěděti svůj osud?“ ptám se mladičké služky. „Ale kde, to u nás nedělajú,
děvčata enom vyndú klúct ořechy na
náspja a s kerej strany se něco ozve,
s tej strany dostanú muža.“ „Barbor-

ky si netrháte?“ Ne-e, to enom hospodář, majú rývový mačinky ve vodě
a dyž vyžene, tož je ukážka na víno.
“A po večeři nedáváte zbytky jídel pod
stromy, aby hodně rodily?“ „Taky né,
dyť tadyk lidi na Štědrej večír ani ryby
nemívajú, enom harinků politých
vínem a suchú hlůzu (povařené sušené ovoce).“
Frantina odchází do své komory, přeje „dobrú noc, ščastný a veselý
svátky Krista Pána narození, abychme
tyto svátečky s menšíma hříchama
a větší radosťú ztráviti mohli.“
Ulice je tichá. Hoši nestřílejí,
koledníci již dávno odešli spat, jen
z dědiny odtrubuje ponocný třiadvacátou hodinu…
Tak takovýto Štědrý den si mohou
pamatovat i naši dříve narození občané. Ještě hodně z toho, o čem píše
Jarmila Nosková v ukázce její práce,
se praktikovalo v půlce minulého století. Já sám jsem v té době koledoval.
Později střílel sirkami z klíčů s otvorem na konci, ale i chodil s děvčaty po
koledě již jako šohaj. Koledu jsme brali do sotůrků a na Štěpána se scházeli
u některého děvčete a koleda se dělila.
Dnes potkat malého koledníka je velká vzácnost. Naopak můžete potkat
skupiny dospěláků z folklorních
kroužků, kteří obcházejí své rodiny,
přátele a známé. V Bořeticích jsou to
již desítku let mužáci ze Svodničanu
s jejich nádherným přednesem známých koled.
Václav Petrásek

máje, kdy v nás občas zatrnulo a jen
jsme obdivovali sehranost zdejších
borců a bezchybné vedení a pokyny.
Další večer jsem šla spát ještě
s přetrvávající husí kůží, která mi
naběhla při zpívání mužáků. Byl to
pro nás neskutečný kulturní zážitek.
Následně proběhly již klasické
hody. Pro zajímavost Ti prozradím, že naši pánové se vždy celý
rok dopředu těší na zpívání zavádky
a mají pokaždé největší pilno, aby

dostali do rukou papíry s textem.
Pak se nemůže nikdo divit, že při
odjezdu nám v žilách koluje spíše
víno, nežli krev.
Kouzlo skvělé dovolené završilo pak naprosto báječné ubytování
mezi sklepy, konkrétně v Hliníkách,
což oceníme hlavně my měšťáci
s balkónem v 5. patře.
A to bych málem zapomněla na
suprové, pro Bořetice vítězné fotbalové utkání a na úžasnou přehlídku

Pohled návštěvníka
Krásná a malebná vesničko
Bořetice,
letos jsme již počtvrté prožili
s partou přátel jeden týden dovolené
na Tvém území a není náhodou, že si
vždy vybereme termín na bořetické
hody. Pokaždé jsou hody nádherné,
i když se každoročně v něčem drobně liší. Ty letošní byly jistě trošinku
ovlivněny ne příliš letním počasím,
přesto jsme byli opět nadšení. Poprvé jsme stihli shlédnout i stavění
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ultralehkých letadel.
Prostě nám to zase letos vyšlo
a už při odjezdu jsme si zamluvili
ubytování na příští hody, aby nám
ho náhodou někdo nevyfoukl.
Jen jedna jediná věc nám, vesničko naše oblíbená, opakovaně vadí,
a to sice, že dopustíš, aby hlučné
lunaparkové atrakce byly umístěny

ČÍSLO 3
hned za zelenou stěnou u sóla. Ruší
tak poslech hudby, brání rozumět
textům písní a celkově v dosti velké části na sóle negativně ovlivňuje
zážitek. Jistě by šla zvolit varianta
umístění těchto monster do prostor dvora bývalého statku a k sólu
umístit decibely nevydávající zařízení anebo třeba stánky, kterých bylo
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letos překvapivě pomálu. Ber to ale,
vesničko, jen jako povzdech prostého návštěvníka...
Teď mě ale napadá – otec z Vrbice, maminka z Bořetic – proto ono
mě to k Tobě pořád tak táhne!!!!
S láskou a na viděnou
Ivana Perutková s přáteli
Přerov

Něco pro přátele televize
Také jste přilepeni k televizním
obrazovkám a hltáte nejoblíbenější výrobek našich domácností
– televizní seriály? Nebo opouštíte
demonstrativně místnost na trase
k druhému televizoru, kde bude na
programu daleko důležitější výrobek – přímý přenos z fotbalové Ligy
mistrů?
Ať tak nebo onak, vězte, že na
dušičky tomu bylo už 75 let, co bylo
v Anglii spuštěno první veřejné pravidelné televizní vysílání.
První pokusy s přenosem obrazu na dálku začaly ve 40. letech 19.
století. Zlí jazykové sice tvrdí, že již
daleko dříve přenášel Pavel Pavlovič
Pavlov obraz z pokoje do pokoje, ale
pravdou je, že kopírovací telegrafy
dokázaly přenášet nehybný obrázek
až po roce 1840.
Roku 1884 si Polák, Ing. Nipkow
nechal patentovat zařízení k rozkladu obrazu na světelné body a také

k jejich opětovnému složení. Byl
to základ tzv. mechanické televize.
Obraz byl sotva zřetelný.
Pak až v roce 1925 John Baird
založí první televizní společnost
Television Ltd., a rok na to představí
světu svůj vynález – televizor. V roce
1927 se uskutečnil první přenos
televizního programu na telefonních linkách z Londýna do Glasgowu. A za dva roky na to se už přenáší
barevné obrázky.
Zlomový byl rok 1936. První
oficiální vysílání se uskutečnilo z
berlínské olympiády a pravidelné
televizní vysílání zahájili Angličané
2. 11. 1936 v 15 hodin 30 minut.
A co u nás?
První zkušební vysílání proběhlo 1. 5. 1953 z Malostranské besedy
a pravidelně se začalo vysílat 25.
2. 1954. Ještě je mezi námi mnoho
pamětníků, kteří se v zimě tři a v létě
dva dny v týdnu scházeli u několika

televizorů v obci. Teprve 29. prosince
1959 začala naše televize vysílat každý den. Ještě na začátku 60. let bylo
mezi lidmi televizorů málo a společné sledování televize bylo malou
společenskou událostí. Sousedé se
tísnili u chladnoucího „šporheltu“
při nočních přenosech našich krasobruslařů nebo hltali první úspěšné seriály, jako např. Tři chlapi
v chalupě. Troufám si tvrdit, že tehdy se ještě našla myšlenka v každičkém seriálovém dílu. Hold kvalita se
sice mění v kvantitu, ale ne vždy.
Nezbývá než si přát, aby s tou
přeměnou kvantity v kvalitu měl
otec dialektiky Hegel právě u televize pravdu. Aby se bylo na co dívat,
až televizní obrazovka zabere celou
čelní stěnu pokoje a bude se automaticky zapínat současně s otevřením domovních dveří.
Ing. Petr Zemánek

z nejčetnějších prací, při vedení na
hlavu, protože se prováděla nejméně třikrát za vegetaci. Důvod byl
prostý. Vinice byly vysazeny v tak
hustém sponu (100 × 100 cm nebo
také jen 80 × 80 cm), proto při zanedbaném vázání by se mezi keři za
chvíli nedalo projít a navzájem by se
jednotlivé keře zastiňovaly. Přitom
na pečlivé obdělávání (vzdělávání)
vinohradů v souladu s Horenským
právem dohlížel „horný“. Sítina
dříve rostla nejen v mokřadech, ale
i na pastvinách, kde tvořila velké trsy
tenkých, dutých, bezlistých stébel
bez kolének, dlouhých až 120 centi-

metrů. Při vázání se nemusely svazky těchto stébel (na rozdíl od režné
slámy) máčet, což byla velká výhoda. Děti si s těchto slámek vyráběly
mimo jiné „brčka“ na pití limonády
a nebo s nimi vypouštěly bubliny
z mydlinové vody. Poslední výskyt
této rostliny v Bořeticích si pamatuji
někdy na začátku 50. let minulého
století v „Palachách“ (Kůdelka mezi
Trkmankou a mezí porostlou akátem), kam na ni chodil děda Šťavík.
A tuto rostlinu jsem v letošním
roce znovu objevil v mokřadech
kolem rybníka.
Stanislav Pazderka

Návrat sítiny sivé
Tato rostlina, latinsky zvaná
Influxus z čeledi Juncus, byla pro
vinaře z řad domkařů, podruhů
a přespolních vinařů ve středověku
velmi významná. Se stébly této rostliny se vázaly zelené letorosty révy
ke kůlům. Tato skupina vinařů
obhospodařovala v polovině 18. století v Bořeticích více než polovinu
všech vinohradů. Tito vinaři neměli
kromě vinohradů jinou zemědělskou půdu, na které by pěstovali žito,
a jako vedlejší produkt měli i slámu
na vázání vinohradů. Přitom na rozdíl od dnešní praxe, vázání spojené
s vylamováním fazochů byla jedna
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Poslední bořetický kozel
V dřívějších dobách byli v obcích
plemenní býci, kanci a také kozli jako
součást služeb, kterou pro zemědělce
zajišťovala obec. Zemědělcům, kteří
se o jednotlivé plemeníky starali,
obec zpravidla přednostně pronajímala i obecní půdu. Po združstevnění zemědělství přešly tyto služby na
okresní plemenářské správy a zemědělská družstva. U skotu se přešlo
na umělou inseminaci prováděnou
pracovníky plemenářské správy.
U prasat se ještě poměrně dlouho
uplatňovala přirozená inseminace
vybranými plemennými kanci umístěnými ve středisku JZD. U chovu
koz došlo k výraznému poklesu,
a tak nebyla potřeba plemenných
kozlů velká a ve většině obcí kozli
prostě nebyli. U nás v Bořeticích by
se kozy daly také na rukou spočítat.
Přesto jako jedna z mála obcí jsme
plemenného kozla měli. V JZD pracoval mimo jiné „pantáta“ Padalík,
jehož rodinu postihlo to neštěstí, protože ze dvou chlapců jeden
zemřel na záškrt a zůstal jim jediný,
mentálně zaostalý František, který se
nenaučil ani pořádně mluvit. A tak
na otázku: „Jak se jmenuješ, chlapečku?“, odpovídal: „Óóó Fanošek“.
A tak mu lidé říkali Ofanošek bez
ohledu na pokročilý věk. Otec Ofanoška, přezdívaný „pantáta“ Padalík
si vzal domů družstevního kozla na
opatrování, aby měl Ofanošek nějaké
zaměstnání. A Ofanošek byl opravdu snad šťastný, že se má o co starat.
Do Bořetic tak jezdili lidé i z dalekého okolí s vymydlenými kozičkami
v osobních autech, aby pak zpáteční
cestu absolvovali s nezapomenutelnou vůní bořetického kozla.
Když došlo ke slučování družstev, na první schůzi se členská schůze seznamovala s majetkem, který
sloučené družstvo má. Pověřený
funkcionář z Velkých Pavlovic četl,
kolik čeho máme. Máme tolik a tolik
krav, tolik prasat a podobně. Náhle
se odmlčel a po chvíli ticha říká:
„A jednoho kozla.“ Pak následoval
mohutný smích z míst, kde seděli
družstevníci z Velkých Pavlovic. My
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ostatní z Bořetic jsme nevěděli, čemu
se smějí, protože plemenný kozel byl
skutečně v inventáři družstevního
majetku. Tak mě soused zašeptal
do ucha, že pavlovický agronom,
který zprávu předkládal, je z Rakvic
a Rakvičákům se přezdívá „kozli“.
Při jedné návštěvě Okresní zemědělské zprávy v Břeclavi jsem se na
chodbě potkal s Ing. Hurbišem, který mě říká: „Až si to tady vyřídíš, tak
se u mě stav“. Hlavou mě proběhla
inventura všeho, co jsem udělal
a jestli jsem na něco nezapomněl.
Když mám přijít na kobereček
k nejvyššímu představiteli okresu.
Pak už jsem na nic jiného nemohl
myslet než na to, co po mě může
tajemník chtít. Když jsem zaklepal
na jeho dveře a ozvalo se dál, vstoupil
jsem do kanceláře, kde sedělo několik lidí. Tajemník mě přítomným
představil a povídá: „Má se u nás na
okrese natáčet film z prostředí země-

Rybáři

dělství, a tak jsem si myslel, že by
ses tohoto jednání mohl zúčastnit“.
V neformální diskuzi jsem mimo jiné
řekl, že máme problém, co s naším
kozlem, protože Ofanošek zemřel
a „pantáta“ Padalík „jsou starý a již
ho nechtějí“. Za nedlouho přijeli filmaři s požadavkem, že by potřebovali našeho kozla na natáčení filmu
„Plavení hříbat“, který se natáčel
mimo jiné na Vrbici. V tomto filmu
je také náš poslední kozel zvěčněn.
Mladý zootechnik ve filmu řeší problém, zda kozla zabít, nebo ne. Vždy,
když film vidím, si na to vzpomenu.
Odmítli jsme jej totiž převzít nazpět
a nevím, co s ním pak plemenářská
správa udělala. V tomto filmu jsou
i někteří naši obyvatelé, kteří zde
byli jako statisté. Je zde i záběr tehdy nových teras v Pratáčkách, kde je
dnes vysazena vinice firmy Stapleton-Springer.
Stanislav Pazderka
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Činnost mysliveckého sdružení
Ve dnech 26. a 27. 8. proběhly
na střelnici mysliveckého sdružení
závody ve střelbě na asfaltové terče. Tato tradiční a oblíbená akce je
každý rok organizována způsobem,
že v pátek odpoledne se koná trénink pro zájemce a v sobotu od rána
probíhá vlastní závod. Pro myslivce
z místního sdružení jsou vždy dny
před závodem naplněny náročnou
přípravou. Ta zahrnuje úpravu okolí
chaty, zprovoznění střelnice a také
vaření mysliveckých specialit pro
střelce a jiné návštěvníky závodu.
Odměnou místním myslivcům je
hojná účast závodníků, jejich spokojenost a také malý přivýdělek na
činnost sdružení.
V podzimním čase bylo myslivecké sdružení spoluorganizátorem
pouštění draků pro bořetické děti
a jejich rodiče. Ve spolupráci s nimi
bylo uspořádáno pěkné odpoledne
na místním letišti a na myslivecké
chatě. Na letišti bylo k vidění hejno draků roztodivných konstrukcí
– naštěstí většina z nich díky příznivému větru nakonec i létala. Na
myslivecké chatě proběhlo následně pohoštění dětí i dospělých, po
kterém následovaly dětmi velmi
oblíbené soutěže a společenské hry
odpovídající jejich věku.
Před zimou bylo rozvezeno do
zásypů krmivo pro zvěř. Při krmení nám přálo počasí, které umožnilo dostat se s technikou i do míst,
která jsou obtížně přístupná. Přikrmování zvěře provádíme z důvodů
přístupnosti již několik let tak, že

dáme krmení do zásypů a zároveň
s tím naplníme zásobníky krmiva,
které jsou umístěny v těsné blízkosti zásypu. Toto nám umožňuje
v zimních měsících, kdy jsou cesty
často nesjízdné, průběžné doplňování zásypů z těchto zásobníků i bez
pojízdné techniky – pouze pěšími
obchůzkami. Při zajišťování krmiva na zimu nám bylo tradičně velmi nápomocno místní zemědělské
družstvo, kterému patří poděkování za poskytnutí zbytků po sklizni
zemědělských plodin.
Před koncem roku probíhají
hony na drobnou zvěř. V letošním
roce jich nebude tolik jako obvykle. Po posouzení stavů zvěře jsme
se rozhodli tolik nelovit, abychom
umožnili přirozené dorovnání na
obvyklou úroveň z předchozích let.

Počty lovné zvěře se totiž v posledních dvou letech citelným způsobem
snížily. Kromě jiných faktorů to má
zřejmě na svědomí velmi špatný
průběh loňského roku. Bude ještě
nějakou dobu trvat, něž se stavy zvěře vrátí aspoň na úroveň, na kterou
jsme byli zvyklý dříve.
Na závěr bych chtěl před nadcházející zimou popřát pěkné svátky a úspěšný nový rok. Také bych
rád vyslovil ještě jedno poděkování.
Poděkování patří všem pejskařům
a čtyřkolkářům, kteří umožní polní
zvěři svým ohleduplným chováním
v následujících měsících úspěšné
přečkání zimy takovým způsobem,
aby se bez zbytečného plašení a
vyrušování dočkala jarních měsíců.
Mgr. Radim Šebesta

Okénko mladého myslivce
Do vět se schovalo několik názvů stromů. Pokud je najdeš, zapiš je.

Já zítra na výlet nepůjdu, budeme slavit narozeniny mého mladšího bratra. ______________
Až uvidíš dřevěný srub, ukryj se ve křoví a počkej na mne. _______________
Dobří zahradníci se špatně shánějí. ___________________
Ten jed ležel ve sklepě nejméně rok. __________________
Řešení
Já zítra na výlet nepůjdu, budeme slavit narozeniny mého mladšího bratra. DUB
Až uvidíš dřevěný srub, ukryj se ve křoví a počkej na mne. BUK
Dobří zahradníci se špatně shánějí. BŘÍZA
Ten jed ležel ve sklepě nejméně rok. JEDLE
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Mikulášská nadílka dle SDH Bořetice
Minulý rok byla neskutečná legrace, takže letos nebylo o čem rozmýšlet. Šli jsme do toho znovu! Pondělní
nadílce 5. prosince předcházely několikadenní přípravy. K nachystání toho
bylo vcelku dost, neměli jsme andělská křídla, Mikuláš vousy, čerti ocasy a
hlavně jsme nevěděli, které děti máme
přijít postrašit i potěšit. Jakmile bylo
vše připraveno, sešli jsme se v hojném
počtu na hasičce u našeho kostelíka.
Sraz ve čtyři odpoledne, namalovat
se (andělé), zmalovat se (čerti), přidělat ocásky a křídla a můžeme vyrazit. Letos byl náš rej masek doprovázen pravým pekelným ohněm, který
vzbuzoval docela velkou pozornost,
nebylo skoro zapotřebí dělat randál
či zvonit zvonky. Začátek naší nadíl-

ky byl doprovázen mírným deštěm,
ale po drobných modlitbách a Mikulášském mrknutí k nebesům bylo vše
opět tak, jak má být. Před sebou jsme
měli více než dvacítku dětí od jednoho roku do cca osmi let. Shrneme-li
letošní pochůzky po dětech, tak se
letos teklo více slziček než kdy jindy.
Jinak ale děti musíme moc pochválit, některé básničky či písničky jsme
dokonce slyšeli poprvé. Pochválit ale
nemůžeme bandu výrostků, kterým
přišlo velmi legrační házet nám pod
nohy petardy…
Poznatky z letošního Mikuláše:
1. Když se spolkne vlas z paruky
či vata z mikulášských vousů, není
to žádná radost.

2. Pět vrstev oblečení (při teplotě
nad nulou) je více než přehnané.
3. Uhlí je žádanou odměnou
(z důvodu nedostatkovosti).
4. Nevyhazovat poklady po rodičích a prarodičích, s nimi se udělá
největší paráda!
5. Fotky naleznete na www.sdhboretice.cz
6. Příští rok zase repete! A díky
všem, kdo se letošního Mikuláše účastnili, speciální poděkování
Marušce Mainclové za výrobu křídel
a výpůjčku propriet z kostela a Drahošovi Buchtovi, který se vzdal svého
superexlusivního kožíšku a la Leoš
Mareš a převzal roli Mikuláše.
Bc. Klára Vyhňáková
kulturní referentka

Činnost SDH Bořetice v roce 2011
Rok se s rokem sešel a mnozí z nás začínají bilancovat
události roku 2011. Dovolte tedy i mně, abych se krátce
vyjádřil k práci našeho sboru. Určitě je na co vzpomínat, protože činnost sboru v tomto roce byla opravdu
bohatá. Tradičně jsme pořádali hasičský ples, letní kino
a soutěž v požárním útoku, dále jsme vypomáhali obci
s pořádáním jarmarku a při Běhu za bořetickým burčákem. Jednotka sboru byla připravena k pomoci Vám
všem v nouzových situacích, kterých bylo i v roce 2011
hned několik.
Dal jsem si práci a vypsal jsem nejdůležitější počiny
sboru i jednotky a dopočítal jsem se celkem 16 akcí, které náš sbor pořádal nebo spolupořádal nebo při kterých
pomáhal ostatním. Mě osobně nejvíc potěšilo, že v letošním roce se náš sbor rozrostl o mladé hasiče i dospělé
členy a je nás zase o něco víc.
Rokem 2011 náš sbor končí desátý rok od svého
obnovení v roce 2002. Když jsem do hasičů vstupoval,
opravdu jsem neměl ani nejmenší ponětí, na jak dlouho se této činnosti uvážu a že tak dlouho vydržíme. Ale
je to úvazek krásný a já jsem moc rád, že se sbor za tu
dobu stal jednou z nejlépe fungujících organizací v obci
a že jsem přes hasiče poznal spoustu skvělých lidí a přátel. Náš sbor je přístupný všem, a pokud by někdo z Vás
chtěl být členem, má u nás dveře otevřené.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat především těm,
kteří spolu se mnou sbor obnovovali a kteří dosud ve sboru
fungují, jmenovitě Pavlu Kuchyňkovi (našemu nezaměnitelnému moderátorovi hasičských plesů a soutěží), Milanu
Folerovi (mému zástupci a dlouholetému starostovi SDH
a veliteli J-SDH) a Robertu Šebestovi (vždy obětavému a přistrana 28

pravenému postarat se o občerstvení na hasičských akcích).
Děkuji všem za jejich dlouholetou práci pro sbor. Všem členům a členkám SDH Bořetice i Vám občanům přeji požehnané Vánoce, šťastný rok 2012 a chtěl bych Vás všechny co
nejsrdečněji pozvat na hasičský ples, který se letos bude
konat 14. ledna 2012. Hrají vždy skvělí The Teachers!
Akce sboru a jednotky v roce 2011
19. 2. 2011
26. 2. 2011

Hasičský ples
Pomoc s úklidem půdních prostor a věže
kostela
8. 4. 2011
Zásah J-SDH (záchrana uvízlého pejska)
3. 6. 2011
Zásah J-SDH (požár trávy – planý poplach)
4. 6. 2011
Účast na Děckiádě v Hustopečích
9. 6. 2011
Návštěva dětí z mateřské školy na hasičské zbrojnici
10.–11. 6. 2011 Hasičský dozor na Agrotec Rally Hustopeče
12. 6. 2011
Den dětí Bořetice
23. 6. 2011
Nábor mladých hasičů
30. 6. 2011
Zásah J-SDH (požár trávy a hnojiště)
2. 7. 2011
Zásah J-SDH (požár nízké budovy – planý poplach)
12.–16. 7. 2011 Letní kino
3. 9. 2011
Bořetická hasičská soutěž
8. 10. 2011
Pomoc na Běhu za bořetickým burčákem
5. 12. 2011
Mikuláš
17. 12. 2011 Vánoční jarmark
Ing. Jiří Michna, starosta SDH Bořetice
www.sdhboretice.cz
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Bořetice dříve a nyní
Směr k Vrbici
foto asi z roku 1918

Směr k Vrbici
foto z prosince 2011

Jak za starých časů bránili se požárům
Na úvod slibovaných skvostů z
Ochrany hasičské uvedu ten nejstarší způsob – zaříkávání. Záleželo prý
na tom, z čeho oheň povstal. „Když
hrom zapálí, uhasí se kozím mlékem,
ale nesmíš vykřiknout, musíš bejt zticha.“ Ve „Zkušeném požehnání proti
ohni“ (asi konec 17. stol.) se doslova
píše: „Napísaj tyto slova na každou
stranu se svěcenou křídú a vhoď ho
do toho ohně; tak to dozajista zhasne.
Zázračná slova: S.A.T.O.R T.E.N.E.T.
R.O.T.A.S. A.R.E.P.O. O.P.E.R.A. Po
vržení lístku do ohně se říká zažehnávací modlitba.“

Trvalo ještě dlouho, než se objevily promyšlené akce proti ohni. Císař
Josef II. nařídil, aby každá dědina
měla svou zvonici, „kdež by se zvonilo na poplach, když vypukne oheň
neb jiné nebezpečí“. Na dědinách na
návsích nařizovala vrchnost stavět
„ulíky“. Stavbičky podobné úlům byly
postaveny v řadě pod jednou střechou. Tam byl pověšen dlouhý žebř a
hák. Oba náležely obci.
Stříkačky na kolách vrchnosti
prvně pořizovali až ve 2. pol. 19. stol.
z kontribučenských peněz. Musely
jezdit do vzdálenosti půl míle. Jejich

oprava byla svěřena panskému kováři,
který s ní k požáru musel jezdit.
Nyní něco o společenských drbech
v roce 1926. V červencovém čísle O.H.
se můžeme dočíst, že „ve spolcích se
uhnízdili vrtáci a že řádní členové by
se neměli nechat strhnout jejich opozičními projevy“. Vtipně pak tyto lidi
dělí na tři vývojové stupně. Nejníže
stojí tzv. klepaři. Snaží se klepy získati
a pak je v soukromí či ve společnosti
podávati. Druhý stupeň jsou „pomluvami“. Ti pasou po chybách a nezdarech a jako živé noviny tyto zvěsti
značně přibarvené roznášejí v okolí.
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Nejvýše si stojí „kritikové“. Myslí tím
vášnivé kritiky, „kteří se k peru utíkají, aby myšlenky své v široké veřejnosti
sdělili“. Jak se zdá, jedná se o zásadní
objev v mladé československé společnosti, protože vydržel a úspěšně přežívá i v současnosti. A ještě se rozšířil
– o klepařky, pomluvačky a kritičky.
A na závěr zase o tom, jakými
rozličnými způsoby hasiči tehdy
bližním pomáhali. V červenci 1929
se píše, že u Vídeňského Nového

ČÍSLO 3
Města se objevilo tolik kobylek italských, že bylo nutno zakročiti. Vojsko shánělo kobylky na pastviska
– neplodnou půdu. Tam je hasičstvo kropilo roztokem karbolu, a tak
zahubilo 75 % kobylek. Uvádí se, že
jich bylo tak mnoho, že sedly-li na
koleje, způsobovaly točení kol na
místě.
Pokud snad někdo ze současných
hasičů nebo hasičů na odpočinku byl
pohoršen výběrem ukázek z jejich sta-
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rého spolkového časopisu, nechť vezme na vědomí, že tak nebylo učiněno
záměrně. Dnešní společnost si hasičů
váží a u nás s povděkem kvitujeme i
jejich široké zapojení na poli kulturním. Pokud je uznání jejich poctivé
práce vyjádřeno poněkud méně a tišeji, pak pamatujte, že „uznání je velmi
vzácná bylina. Většinou roste na hrobech“.
Ing. Petr Zemánek

Bořetické „politikum“ a dětská válka
„Dědiňáci-Chalupňáci“
V Bořeticích, stejně jako i v okolních vesnicích za „první republiky“
spolu soupeřily dvě nejsilnější politické strany: lidovci a agrárníci. Samozřejmě vedle dalších menších stran.
Agrární strana pak byla po válce pro
kolaboraci s Němci zakázána. Na rozdíl od obcí na Podluží zde neexistovala
komunistická strana a jediným komunistou zde byl podle vyprávění mé
maminky nějaký „Čapina“. Po frontě
se i u nás v Bořeticích založila základní organizace KSČ, do které vstoupila
celá řada občanů, kteří ve většině bydleli v dělnické části obce, a to v Chalůpkách. Do komunistické strany však
vstoupilo i několik zemědělců z řad
bývalých členů agrární strany. Rivalita dvou nejsilnějších stran za první
republiky se projevovala i sympatiemi
k jedné ze dvou sportovních organizací: Orla či Sokola. Situace v KSČ
v Bořeticích se však brzy vykrystalizovala, neboť nedělnická část členstva,
což byli převážně někteří zemědělci,
neměla stejné názory. Například když
se projednávaly náhrady za škody
a diskriminace za protektorátu, jeden
dělnický člen požadoval ocenění
a náhradu za to, že byl za protektorátu vězněn. Přitom všem Bořečákům
bylo známo, že byl zavřen proto, že
se s ženou pohádal a ta jej udala, že
prohlásil, že Hitler patří pověsit za
(slušně řečeno) přirození. Když ho ale
zavřeli, žena si to rozmyslela a odvolala to. A tak muže pustili a zavřeli pro
změnu ji za nepravdivé udání. Na této
schůzi prý došlo k hádce a celá řada
strana 30

členů takzvaně „položila knížku“. Po
únorových událostech se situace ještě
vyostřila. Zatímco dělníkům vzrostla
hrdost na to, že jsou dělníky, a měli na
tehdejší poměry slušné příjmy, rolníci se potýkali s velkými potížemi při
plnění předepsaných odevzdávek.
Mladí dělníci takzvaných „pracovních záloh“ na zábavách dávali najevo,
že si na rozdíl od zemědělské mládeže
mohou dovolit děvčatům koupit sladkou gořalku a koupit pití i chase. To
se dotýkalo hrdých sedláků. Neboť
ti, kteří dříve patřili takříkajíc k lůze
pracující na statku nebo jako pacholci
u sedláků, chtějí dnes poroučet.
Neustálé nadávání na poměry
v rodinách zemědělců, stejně jako
chválení poměrů a nadávání na sedláky v rodinách dělníků, přebírali
i jejich děti, což mnohdy ústilo v hádky, šarvátky a bitky mezi kluky obou
táborů. Party kluků na obou stranách
si vzájemně zakazovali vstup na jejich
území. Jenže na území Chalůpek byl
i kostel, škola a nádraží. Do kostela
na požehnání chodili kluci z Dědiny pod ochranou dospělých. Většina
kluků z Chalůpek do kostela nechodila a čekávala, až půjdeme z kostela,
a tak jsme si pod ochranou dospělých
vyměňovali výhružná gesta. Strýc
Janek měl na starosti zvonění tehdy
jediným zvonem, takzvaným umíráčkem na kostelní věži. Tuto povinnost
rádi přebírali jejich kluci při zvonění
večerního klekání a k ochraně před
Chalupňákama i z romantického prolézání věže jsme je doprovázeli. A tak

se na obou stranách pěstovaly „fantas
magoria“ plány konečně se pořádně
utkat v boji.
Chalupňáci si budovali své „ležení“
ve „Skalce“, což byl prostor na Tálkách
nad domky k nádraží, který byl celý
porostlý trním, se spletí pěšinek od
zvěře. Zde si kluci vykopali komplex
bunkrů, ve kterých rozvíjeli své dobrodružné plány. Dědiňáci měli své
bunkry u „Froliánku“ na pozemku,
kde má dnes postavený domek Ivan
Pazderka. Před touto zahradou stávaly zaparkované dvě traktorové vlečky.
Jedna natřená na modro, které jsme
říkali „orelská“, a druhá ručně vyrobená u kováře s železnými koly. Byly
to vlečky strojního družstva, které
pak přešly do užívání menšinového
JZD. Pod těmito vlečkami kluci hrávali karty, když pršelo a nedalo se nic
dělat. Zde jsme také s otevřenými ústy
poslouchali rozumy starších. Pamatuji se, jak nám jednou jeden vyprávěl,
jak Američané mají letadla, která létají
rychle jak blesk, a říkají jim bleskáče.
Šlo asi o později nazývané tryskáče.
U kluků z Dědiny bylo vše, co bylo
americké, bylo to nejlepší, zatímco
kluci z Chalůpek byli přesvědčení
o něčem jiném.
Zkrátka hádky o svou pravdu se
gradovaly v přípravách na válku těchto dvou dětských táborů. Vymýšlely se
všeliké zbraňové systémy, jak obranné, spočívající v různých nástrahách
a pastích pro případ napadení, tak
i útočných. V tu dobu se například
prováděl sběr lahviček od alpy. A tak
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nás napadlo, že je místo odevzdávání do školy budeme shromažďovat a
budeme z nich dělat ruční granáty s
použitím nehašeného vápna. Skončilo to ale tak, že se jednomu klukovi lahvička roztrhla v ruce. Pak nás
napadlo, že budeme shromažďovat
papírové sáčky, které budeme plnit
prachem z polních cest a v dětské
válce je použijeme jako granáty. Sáčky byly vzácné, protože cukr, mouka
a většina dnes běžně baleného zboží se
vážilo do přinesených pytlíků a sáčků,
a proto si je hospodyňky schovávaly.
Základní „střelné“ zbraně byly praky,
kterým se u nás říkalo švicky, a luky.
Ale ve výzbroji byly i pro boj z blízka různé kousky hadic, kabelů, dutky
a býkovce. Kluci od Vrbice zhotovili
obrovský prak na kolečkách, zabudovaný v plechovém barelu s okýnkem.
Místní propaganda hlásila, že se s ním
střílí půlky cihel. Občas, když byli
Dědiňáci v kostele, Chalupňáci naše
ležení napadli a pobořili, co se dalo.
A tak bylo za co se pomstít. Jenže ležení
ve Skalce bylo stále hlídané. Pamatuji si,
jak nás při jednom přepadovém nájezdu kluci z Chalůpek nečekaně obstoupili a museli jsme utéct. Já jsem utržil
jednu hadicí přes záda, že jsem tam
měl dlouho znatelný pruh. Nejpotupnější ale bylo, že jsem ji utržil od holky
Dany. Přes den, kdy jsme spolu chodili nebo jezdili do školy, bylo příměří a
dokonce jsme s našimi nepřáteli sdíleli
jejich aktivity. Metyn, Kolčak, Zrzek a
další tvořili skupinu „Palašniků“, kteří
když neměli hotový domácí úkol nebo
se mělo zkoušet, vyskakovali v zátočině
za jízdy z vlaku a po celý den tábořili
v „Palachách“, což byl mokřad mezi
Bořeticemi a Pavlovicemi. Po skončení
školy se vraceli spolu s ostatními, jako
by byli ve škole.
Konečně byl dohodnut termín
a místo vzájemného střetnutí. Dohodli jsme se, že se utkáme „Za humnama“, v místech kde je dnes prodejna
Jednoty. Zde bylo dost místa jak pro
útok, tak k taktickému ústupu. Výhodou bylo i to, že zde někdo vyvezl na
zpevnění cesty staré křidlice (střešní
tašky), které se daly využít k házení
po nepříteli. K rozhodujícímu střetu
se sešli kluci snad z celé vesnice. Na
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povel bitva začala. Zvuk odrážených
kamenů velkými pokličkami a výkřiky při zásazích na obou stranách
svědčily o urputnosti boje. Nikdo se
nechtěl nechat zajmout, a tak zápas
muž proti muži byl tvrdý a nelítostný.
Situace pro nás Dědiňáky se nevyvíjela dobře. Už jsme ustoupili až ke statkovým bytovkám a měli jsme několik
zraněných. Chyběl jen kousek k Froliánku a byla bitva prohraná. Zachránil
nás Vojta, který byl o pár let starší.
Přiběhl s bičem a začal naše nepřátele šlehat, jak se říká hlava nehlava. Ti
se dali na útěk a my je pronásledovali
až ke statku. Celá bitva skončila slavnostním pochodem vítězů s narychlo
zhotoveným praporem potřísněným
krví udatných bojovníků. Ruda, zvaný
Kolčak, který sedával ve škole v lavici se mnou, mě vytkl, že zásah Vojty
nebyl férový. Což byla pravda. Následně se pak škola dověděla o záškoláctví Palašniků a mnoho kluků dostalo
i trojku z mravů. Aktivity obou part
pokračovaly. Užší výbor Dědiňáků
zvaný 3 T (tajná trestající trojka) nařídil, aby se všichni kluci naučili tajnou
řeč, aby nám Chalupňáci nerozuměli,
když spolu na nádraží či přestávkách
ve škole hovoříme o tajných věcech.
Tato tajná řeč spočívala v tom, že
za slabiky jsme přidávaly doplňující slabiky zo-ze-zi-zu-za. Například
Bořetice se vyslovovaly: BOzoŘEzeTIziCEze. Soustavné cvičení této řeči
vedlo velmi rychle k dokonalosti a k
závistivým pohledům Chalupňáků,
kteří nám pak nerozuměli. Ti však si
brzy zavedli podobnou řeč s přidáním
go-ge-gi-gu-ga. To byla taková matlanina, že se nám všem sukoval jazyk a
nikdy jsme se tuto jejich řeč nenaučili.
Podobně jsme používali tajné písmo,
psané na čtverečkovaném papíře, které jsme znali ze zrušeného skautu.
Některé lotroviny byly tak nebezpečné, že ještě dnes mi běhá mráz po
zádech, když si na ně vzpomenu. Tak
například někoho napadlo, že vymontujeme ložiska s železných kol „dělané“
vlečky, aby nám ji neodvezli. Kuželová
válečková ložiska jsme pak schovali ve
vykotlané staré hrušce a čekali jsme,
co se bude dít. Nebo Tonda sebral jednomu funkcionáři pistoli. Na štěstí byl
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funkcionář solidní a nikde to neoznámil a sám vypátral, kdo u nich byl, a
Tonda pistoli po pár dnech vrátil. Jiný
přinesl ze školního kabinetu bílý fosfor, který jsme přechovávali v lahvičce
s vodou jako velký poklad. V tu dobu
se ještě nacházely různé pozůstatky
z válečných bojů. Například za hřbitovní zdí bylo zakopáno velké množství,
jak jsme říkali „válečků“, což byl střelný prach z dělostřeleckých nábojů ve
tvaru asi centimetr dlouhých válečků.
S těmito válečky a postřikem na trávu,
zvaným Travex (pokud se nemýlím),
jsme dělali různé petardy a podobně. Pamatuji se také, jak jsme drátem
omotali náboj do leteckého kulometu
(asi 15 centimetrů dlouhý), uvázali jej
ke stromku a pod něj zapálili svíčku
v očekávání, co to udělá. Nebo jsme
před zapálením táboráku do něj dali
nasbírané náboje, ale nenapadlo nás
je spočítat, takže jsme nevěděli, kolik
výbuchů máme očekávat. Leželi jsme
schovaní v járku, a když jsme si mysleli, že je to všechno a vrátili se k ohni,
vybuchl ještě jeden. Měli jsme ale štěstí, že nikoho z nás střepina nezasáhla.
Takové štěstí ale neměly děti Jurasovy
a Hrabalovy, které roztrhal granát. To
byla velká tragédie, která otřásla všemi. Rodiče si uvědomili, co všechno
se může stát, a i děti začaly být opatrnější.
V tu dobu také stát prostřednictvím škol organizoval celou řadu
sběrových akcí. Kromě zmíněných
lahviček od alpy se sbíraly krabičky
od sirek (zápalek). Organizoval se
sběr suchých monilií na meruňkách
jako preventivní ochrana proti šíření
této houbové choroby. Nebo se sbírala
spodní křídla chroustů, jako ochrana proti rozmnožení tohoto škůdce.
Dokonce byly vyhlášeny ceny za největší množství nasbíraných křídel.
Za kilogram těchto křídel byl slíben
motocykl. Při hledání mandelinky
bramborové byla vyhlášena odměna 25 korun tomu, komu se ji podaří
najít. Ale v té době jsme ji znali jen
z obrázků.
Na tyto lotroviny si vždy vzpomenu, když slyším moralisticé řeči
o dnešní zkažené mládeži.
Stanislav Pazderka
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Bylo nás jedenáct…
Ještě před známým mezníkem
v r. 1948 se naši mladí scházeli ve
skupinách zvaných party. Nebyly
počítače ani televize, a tak si tyto
party hledaly vyžití jinak. Společně organizovaly akce a výpomoci
pro řadu zvyků – světských i náboženských.
Po 2. světové válce se obnovovaly spolky a organizace, ale vznikala
i nová uskupení – např. Žabí klzisko, Chalůpňáci, Dědiňáci, Lužánky apod. A právě z těchto vznikly
zmíněné party. A tak vznikla i naše
parta zvaná „Bylo nás jedenáct“.
Nejpočetnější část byla z Lužánek
– Tonda Petrásek, Jenda Janošek,
Jara Kuchyňka, Tonda Grůza, Jenda
Petrásek a Tonda Suský. Z Chalůpňáků to byli Vašek Vyhňák, Rosťa
Petrásek a Jožka Žďárský, z Dědiny
pak Jožin a Staňa Pazderkovi.
Parta se scházela a vyhledávala zábavu v průběhu celého roku.
V zimě to bylo draní peří (hlavně
dodírky) a taneční zábava – ostatky. O Velikonocích zase Vzkříšení, kdy se chodilo celou vesnicí v
sobotu odpoledne, a pak v pondělí
před mší šlahačka. Po mši se chodívalo dům od domu
a lidé chase darovali
syrová vejce. Ta se prodala a z výtěžku se večer
pořádala zábava.
Posledního dubna se
chodilo na břízky, které
jsme
dávali dívkám
do komínů. Velká máje
se stavěla před farou.
Následovalo Boží tělo
– výpomoc při stavbě
oltářů a výzdoba krajů
silnic dubovými májkami. Pro pouť jsme
stavěli pravidelně polní
oltář.
Největší svátek však
byly hody. Byly to starosti, jak zajistit višňák, třešňovici a sklep
pro hodové posezení.
Následovaly
hodky,
které stárci organizovali
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z výtěžku hodů.
Na podzim to pak bylo vaření
trnek (obdoba dodírek).
A na konci roku Štědrý večer.
Chodili jsme včetně dívek po koledě
a za tuto pozornost jsme dostávali
různé naturálie – koledu. Na Štěpána
jsme se pak u jednoho z nás všichni,
včetně kolednic, sešli a koledu jsme
likvidovali.
Mimo tyto akce jsme se scházeli při chození dědinou za zpěvu
slováckých písní. Všichni jsme byli
členy Orla nebo Junáka. Přišel rok
1948 a ten našim aktivitám nepřál.
Naše parta byla trnem v oku tehdejšímu vedení obce. To všechno
trvalo do roku 1951, kdy postupně kluci odcházeli na vojnu a od té
doby se parta kompletně nesešla.
Skoro polovina členů party odešla za zaměstnáním po různých
koutech Moravy. To byl důvod pro
uspořádání srazu.
Ten se však uskutečnil až po
padesáti letech u hrobu Tondy Petráska – tedy v 10 členech. Posezení
proběhlo ve sklepě u Janošků, kde
jsme si zavzpomínali a společně

zazpívali.
Počet členů party se ale stále
snižuje. Před osmi lety zemřel Jara
Kuchyňka a letos Vašek Vyhňák.
Zůstalo 8 dědků, kteří si při náhodném setkání mohou zavzpomínat
na prožité přátelství bez počítačů
a internetu.
Stále více mladých lidí vidíme
s cigaretami a u drahého pití na diskotékách. Slovácké písničky pomalu
mizí.
Starší generace se diví, co se to
za půlstoletí stalo. Nad některými
změnami je nutné se pozastavit.
Např. žádná organizace se po sportovní stránce nevěnuje mládeži tak,
jak to bylo před rokem 1948, kdy
spolky Orel a Sokol zabezpečovaly
cvičení od žáků až po dospělé muže
a ženy.
Proč tomu tak není v současné době? Schopní muži a ženy by
měli své potomky přece vést k různým aktivitám, upřednostnit aktivitu mladých ve volném čase před
pasivitou, kouřením a vysedáváním
u počítačů!
Jan Janošek
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Společenská kronika
Vítejte mezi námi:
červenec
Kristýna Polívková

Jubilanti 90 let:
září
Marie Kuchyňková
Marie Pešová

Sňatek uzavřeli:

Přejeme všem hodně zdravíčka a osobní spokojenosti.

srpen
Olga Linhová – Martin Langer

Z našeho středu navždy odešli:
srpen
Vlasta Otáhalová

Jubilanti:
Jubilanti 70 let:
říjen
Libuše Fridrichová

Jubilanti 75 let
prosinec
Anna Galová

listopad
Františka Lubalová

září
Marie Chrástková
Zdeňka Knápková
Terezie Fialová
říjen
Radomír Újezdský
Josef Hycl
Barbora Thoržová

prosinec
Marie Petrásková
Jubilanti 80 let
říjen
Václav Novák

Jubilanti 85 let
říjen
Zdenka Šafránková

prosinec
Jan Janošek

prosinec
Štěpánka Siváková

Blahopřání
V Bořetických listech vás průběžně informujeme o životních
výročích našich nejstarších spoluobčanů.
Letošní rok mě přivedl k malému zamyšlení nad tím, jak životní
prostředí v naší obci přispívá ke
zvyšování věku obyvatel. A víte
proč? Chodíme s panem starostou
každý rok popřát osobně devadesátiletým a starším občanům. Letošní rok oslavilo 90. narozeniny pět
žen ročníku 1921 – paní Kacerová,
Hempelová, Jurasová, Kuchyňková a Pešová. To musel být nějaký
zvláštní a nadmíru zdravý a vitální
ročník, řeknete si. A to prý ještě
některý jejich spolužák žije mimo
Bořetice, jak nám řekla paní Pešo-

vá. Škoda jen, že mezi dlouhověkými není víc mužů. Vždyť i nejstarší občankou Bořetic je žena
– 92letá paní Šebestová. Nejstaršímu muži – panu Lebedovi chybí
do devadesátky dva roky. Určitě to
není jenom fenomén Bořetic, že
se zvyšuje věk nejstarších občanů.
Ale je to potěšitelné zjištění. Nám
mladším nezbývá, než se snažit
pro naše důchodce dělat něco, abychom u nich zvýšili zájem o dění v
obci, abychom jim podzim života
nějak zpestřili, aby v nás pracovně
aktivních měli důvěru a nebáli se
na nás obracet se svými problémy
a starostmi. Vždyť podle statistik, i my možná prožijeme třetinu
života v důchodovém věku. Chtě-

la bych touto cestou ještě jednou
popřát všem letošním nejstarším
jubilantům, aby jim zdraví dopřálo
prožít mezi svými nejbližšími ještě
další spokojené roky. A nám mladším přeji, aby dlouhověkost u nás
měla skutečně souvislost se zdravým životním prostředím a zdravým způsobem života v Bořeticích
a okolí a aby i nám bylo dopřáno
v jejich letech a ve zdraví užívat si
také spokojené stáří.
Můj příspěvek je tak trochu
jako rébus, ale věřte, že je to jen
kvůli ochraně osobních údajů.
Věřím, že vy, Bořečáci, lehce vyřešíte tajenku – o které jubilanty se v
mém zamyšlení jedná.
JUDr. Jana Zemánková
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Vánoční kulinářské
okénko
Vánoční polední hrachová polévka

Vánoční „Černý kuba“

250 g žlutého půleného hrachu
100 ml sladké smetany
2 lžíce hladké mouky
30 g másla
3 stroužky česneku
3 lžičky majoránky
1 lžička soli
2 lžičky polévkového koření
na másle osmažené kostičky ze dvou rohlíků

25 dkg krup
2 hrsti sušených hub
2 lžíce sádla
1 cibule
2 stroužky česneku
tlučený kmín
majoránka
mletý pepř
sůl

Postup
Hrách přebereme, propláchneme, zalijeme studenou vodou
a necháme 2 hodiny stát. Poté hrách uvaříme doměkka
a rozmixujeme na jemnou kaši. Ochutíme polévkovým
kořením, majoránkou, prolisovaným česnekem a solí dle
chuti. Ve smetaně rozmícháme mouku a směs vlijeme do
polévky. Ještě asi 10 minut povaříme. Hotovou polévku
podáváme s osmaženými rohlíkovými kostičkami.

Postup
Sušené houby nejméně na hodinu namočíme do studené vody. Pak houby osolíme a uvaříme doměkka,
uvařené scedíme (vývar uchováme). Kroupy přebereme, spaříme, propláchneme několikrát vodou
a osmahneme na kousku sádla. Pak je zalijeme do
roviny vodou a přidáme vodu z hub. Osolíme a rovněž uvaříme doměkka. Cibuli nakrájíme nadrobno a
na sádle ji osmahneme dorůžova, přidáme okapané a
pokrájené houby, kmín a čtvrt hodiny dusíme. Uvařené kroupy smícháme s podušenými houbami, přidáme česnek utřený se solí a pepřem, okořeníme majoránkou a promíchanou směs dáme do vymaštěného
pekáčku. Pokropíme rozpuštěným sádlem a v horké
troubě pečeme, až se na povrchu utvoří kůrka.

Prodám vinný sklep
v Bořeticích pod Kraví horou
bližší informace na tel.: 774 364 009

Pranostiky
Když se nohy štědrovečerního stolu obtočí provazem, domu se po celý rok
vyhnou zloději.
Štědrý den v pátek – tuhá zima bez prodlení.
Kdo si pod štědrovečerním stolem bosý šlápne na sekeru, toho nebudou
bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.
Na Štědrý den se nesmí prát prádlo – přináší to smůlu a neštěstí do domu.
Když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem k Měsíci – přináší to
štěstí.
Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Ráno po probuzení ho
rozlouskněte a snězte. Po celý rok se vás nebudou držet blechy a štěnice.
Poučná je i pranostika starých Valachů:
Pokud na Silvestra hodně mrzne, bude po Novém roce tvrdá zima.
Sestavil Ing. Petr Zemánek
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Soumrak
Když jdeme z půlnoční
silnicí kolem školy,
vyvstane vzpomínka,
a trochu bolí.
Vzpomínka na dobu před desítkami let,
my mladí byli jsme
a jiný býval svět.
Dnes šouráme se, co noha nohu mine.
A děti kolem skotačí.
Ne, svět je stejný, jenom my ne,
žel, už jsme jinačí.
J. Z.
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Fotogalerie

Poprvé v novém

Deskohraní

Deskohraní

Deskohraní

Zahájení školního roku 2011-2012

Školní jídelna – spolupráce s Lagris
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Fotogalerie

Zdobení vánočního stromu

Pouštění balónků štěstí

Vánoční jarmark – ZUŠ Velké Pavlovice

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark – ZŠ a MŠ Bořetice
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Fotogalerie

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark – Colorado Velké Pavlovice

Vítání občánků – František Popelka

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark – mužácký sbor Svodničan

Vítání občánků – Anička Šebestová
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Fotogalerie
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Vítání občánků

Paní Jurasová slaví 90 let

Paní Pešová oslavila 90 let

Pouštění draka

Rybářské závody

Adventní koncert
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Fotogalerie

Adventní koncert

Oprava střechy kostela

Oprava střechy kostela

Oprava střechy kostela

Budování inženýrských sítí v nové ulici Pod bytovkami
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Budování inženýrských sítí v nové ulici
Pod bytovkami

Obecní pracovníci likvidují náletové dřeviny

Oprava posezení

Úprava Rasovny

Budování chodníků před školou

Budování chodníků před školou
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