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Fotogalerie

V září proběhly volby do zastupitelstva obcí,  
foto K. Michnová

Běhu za bořetickým burčákem se učastnily i místní děti, 
foto K. Otáhalová

Běžely i ty nejmenší děti, foto K. Michnová
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Fotogalerie

Krojové hody v roce 2022, foto K. Otáhalová

Týden před hody slavila obec 800. narozeniny, 
 foto J. Michna

Oslav obce se zúčastnilo mnoho spoluobčanů,  
foto J. Michna Při stavění se hodová mája zlomila, foto J. Michna
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Fotogalerie

Nové stromky najdete i u vjezdu do obce

Krásnou duhu zachytil 21. září Jirka Mikulík

Spolek Přepínáme sázel v listopadu po Bořeticích nové 
stromky
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Fotogalerie

Pobožnost u příležitosti dušiček na místním hřbitově, foto K. Otáhalová

V neděli 6. listopadu proběhlo vítání občánků, foto K. Michnová
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Fotogalerie

S prvňáčky jsme zahájili nový školní rok, foto K. Otáhalová

Zastupitelé obce pro volební obdobní 2022–2026, foto K. Otáhalová
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Vážení spoluobčané, čtenáři Bořetických 
listů,
tyto listy jsou prvním vydáním v novém 
volebním období. Zastupitelstvo obce se 
již sešlo v novém složení. Někteří zastupi-
telé se rozhodli z různých důvodů již ne-
kandidovat, někteří neobdrželi dostatečné 
množství hlasů a do zastupitelstva se ne-

dostali. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům 
z minulého volebního období za jejich práci pro obec. Nové zastu-
pitelstvo čeká spousta úkolů k řešení a nebude to v dnešní složité 
ekonomické situaci zřejmě vůbec jednoduché. Stejně tak jako vaše 
domácnosti, tak i obec čeká nutnost dobře si rozmyslet akce, do 
kterých bude investovat. Rozpočtové určení daní obce (tj. peníze, 
které obec obdrží) je jasně dáno a v první řadě musíme splácet 
úvěr na výstavbu kanalizace, navíc je celkem těžké předvídat ná-
klady na energie. 

V červenci jsme oslavili 800 let od první písemné zmínky o obci 
Bořetice. V sobotu proběhl den otevřených dveří na základní škole, 
v hasičské zbrojnici, v kostele a na faře. Byli jsme překvapeni velkým 
zájmem o prohlídky. V kulturním domě probíhala výstava fotografií, 
obrazů J. Fišara, kronik a krojových součástí. Hospodyňky napekly 
„něco sladkého“ a každý návštěvník si mohl nabídnout. Odpoledne 
na sóle probíhal kulturní program a večer zazpívaly mužské sbory 
Modrých Hor a zahrála cimbálová muzika. Velice si cením toho, že 
výstavky a vystoupení připravili dobrovolníci z řad našich spoluob-
čanů a oslavy si tak bořečáci připravili sami pro sebe. Návštěvníků 
bylo opravdu dost a věřím, že jsme všichni strávili příjemný sváteční 
den. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a oslav, ještě jednou 
děkuji. V neděli se poutníci i místní sešli na tradiční mši. O týden 

později proběhly tradiční hody. Hodovalo se dva dny tak, jak jsme 
byli zvyklí. 

Největší investiční akce „Výstavba kanalizace a ČOV“ se blíží ke 
konci. V době, kdy píši tento článek, se již připravují komplexní zkouš-
ky všech strojních zařízení a podání žádosti na povolení zahájení 
zkušebního provozu. Před námi je ale další etapa, tj. připojování ne-
movitostí. Další investiční akcí, která byla ukončena, je rekonstrukce 
2. nadzemního patra školy nad tělocvičnou na třídu mateřské školy. 
Termín dokončení byl terčem kritiky řady občanů a musel být pro-
dloužen. V průběhu stavebních prací bylo zjištěno, že je nutné udělat 
další změny a stavební úpravy, se kterými se při přípravě nepočítalo. 
Vybourat příčky, kompletně předělat podlahy a celou elektroinstala-
ci. Samozřejmě se navýšil nejen objem prací, ale i celkový rozpočet. 
Nakonec bylo možné od 1. 11. otevřít novou třídu a další děti mohly 
být přijaty do mateřské školy. Spousta maminek čekala na přijetí, 
systém přijímání dětí je ovšem založen výhradně na datu narození 
dětí a vůbec není přihlíženo k tomu, jestli maminka nastupuje do 
zaměstnání nebo je doma a do zaměstnání nechodí. S tím ale obec 
nic neudělá. Záleží na přístupu a ochotě maminek. I když je to dnes 
jev spíše ojedinělý, našli se rodiče, kteří na 2 měsíce přepustili místo 
ve školce dalším dětem. Někteří se zmohli jen na kritiku.  

V kulturním kalendáři proběhlo ke konci roku i vítání občánků, 
tradiční lampionový průvod a putování za mladým vínem v areálu 
sklepů pod Kraví horou. V době psaní úvodníku se připravuje se 
setkání se seniory a vánoční jarmark.

Těším se na shledání u svařáku pod vánočním stromem. Přeji všem 
klidný adventní čas, příjemně prožité vánoční svátky a vstup do no-
vého roku pravou nohou!

 František Petrásek, starostai

Úvodník

Bořetické dobroty
Vaječný likér 
Suroviny
4 žloutky, 25 g cukru krupice, 250 ml mléka, 250 ml smetany ke 
šlehání, 1 plechovka kondenzovaného sladkého mléka, 1 vanilkový 
lusk / vanilkový extrakt, 300 ml rumu

Postup
V hrnci vyšleháme žloutky s cukrem do pěny. 

Poté přidáme mléko, smetanu, kondenzované mléko a zrnka 
z vanilkového lusku nebo vanilkového extraktu. 

Směs za stálého míchání metličkou pomalu přivedeme k varu, 
aby začala houstnout. Ta pravá hustota je řidší než puding. Hrnec 
odstavíme a necháme vychladnout. 

Po vychladnutí vmícháme rum a nalijeme likér do připravené li-
trové láhve. 

Vaječný likér skladuju v lednici, nebo na chladném místě – alkohol 
likér "konzervuje". 

TIP: Vaječný likér může být i krásným dárkem!

Recept pro vás připravila Klára Knápková. 

V příštím čísle budeme vařit velikonoční menu! Co připravujete na 
Velikonoce vy? Pochlubte se svým rodinným receptem a fotografií 
na webboretice@seznam.cz
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Volební účast
V letošních volbách bylo v Bořeticích odevzdáno 7 847 platných hla-
sů. V procentním vyjádření se voleb účastnilo 55,98 % oprávněných 
voličů. Volební účast tak byla ve srovnání s komunálními volbami v le-
tech 2010, 2014 a 2018 relativně nízká, dokonce v obou sledovaných 
parametrech nejnižší.

Výsledky
Letos kandidovaly ve volbách 4 volební uskupení, z toho jedna volební 
strana a tři sdružení nezávislých kandidátů. Ve srovnání s volbami 
v minulých letech je to opět nejnižší počet registrovaných kandidátek. 
V minulosti jsme mohli vybírat z pěti, v roce 2010 dokonce z šesti 
kandidátních uskupení.

Vítězem voleb se stalo sdružení nezávislých kandidátů „Zapálení 
pro Bořetice“, které získalo 2 792 hlasů a 5 mandátů v zastupitelstvu. 
Souhrn výsledků je uveden v tabulce níže.

Grafy níže zobrazují porovnání absolutního počtu získaných hlasů 
jednotlivých volebních uskupeních v čase (do dat byla zahrnuta pouze 
ta uskupení, která kandidovala ve čtyřech posledních komunálních 
volbách).

Zastupitelstvo, vedení obce
Ze 60 kandidátů do zastupitelstva Bořetic bylo na období 2022–2026  
zvoleno těchto 15 zastupitelů:

Za sdružení Zapálení pro Bořetice:
Lenka Bukovská, Marek Polák, Petr Zemánek, Jiří Michna, Jaromír 
Grůza

Za sdružení Vinaři – za obec krásnější:
Miroslav Náležinský, František Petrásek, Jaroslav Bureš, Stanislav 
Novák, Karel Pilař (na mandát rezignoval, nahradil ho Jan Hempl)

Za sdružení Za rozvoj Bořetic:
Milan Herůfek, Radim Šebesta, Marek Herůfek

Za stranu KDU-ČSL:
Lenka Kuchyňková, Lubomír Fibich

Nově zvolení zastupitelé se v rámci povolebního vyjednávání a napříč 
všemi stranami a sdruženími, které získaly pro volební období 2022–
–2026 mandát, dohodli, že jejich hlavními prioritami pro volební 
období 2022–2026 budou následující body:
–  dokončení výstavby splaškové kanalizace a ČOV v obci;
–  dokončení výstavby infrastruktury a vytvoření nových stavebních 

míst v lokalitě Záhumenice-Příhon;
–  zajištění dostatečné kapacity základní a mateřské školy;
–  oprava střechy na „nové“ budově školy (nyní je zde budována další 

třída mateřské školy);

Jak dopadly komunální volby 
v Bořeticích (23.–24. 9. 2022)?

Volební účast v letech 2010–2022

Počet hlasů pro jednotlivá volební uskupení  
v letech 2010–2022

Volební uskupení počet 
hlasů %

Počet 
získaných 
mandátů

Zapálení pro Bořetice 2 792 35,58 5

Vinaři – za obec krásnější 2 328 29,67 5

Za rozvoj Bořetic 1 540 19,63 3

KDU-ČSL 1 187 15,13 2
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O prázdninách byla knihovna otevřena v obvyklou výpůjční dobu.
Od měsíce září začala chodit do knihovny místní mateřská školka. 

Společně si čteme různé dětské knihy. Od příštího roku chystám 
mnoho akcí spojených s mateřskou a základní školou.

Spolu s panem místostarostou budeme žádat o dotaci na ren-
ovaci knihovny, kterou jsme již plánovali téměř před dvěma roky, 
ale v době covidu, k podání žádosti a pak možné realizaci úprav 
nedošlo.

V listopadu pojedu pro nový výměnný fond Břeclav. Dovezu pro 
děti interaktivní knížky s elektronickou tužkou Albi, které jsou 

nově v nabídce. Můžete se také těšit na facebookové stránky 
knihovny.

Připomínám také naše webové stránky www.knihovnaboretice.
webk.cz , kde se dozvíte o knihovně a probíhajících akcích více. 

Těším se na Vaši návštěvu.

Přeji Vám všem krásné, klidné a pohodové vánoční svátky a šťast-
ný nový rok 2022.

 Vaše knihovnice Lenka Grůzovái

Z naší knihovny…

–  schválení nové vyhlášky o odpadech zohledňující množství vypro-
dukovaného odpadu, a s tím související schválení ceníku za uložení 
odpadu na sběrném dvoře;

–  zeleň v obci a okolí, úprava okolí obce;
–  projekt nového zdravotního střediska v obci – realizace;
–  komplexní pozemková úprava.

Dne 17. 10. 2022 v 18.00 hod zasedlo ustavující zastupitelstvo obce, 
které zvolilo vedení obce a další funkcionáře. Pouze funkce starosty 
bude v období 2022–2026 vykonávána jako uvolněná, tedy lidově 
řečeno „na plný úvazek“.

Vedení obce
Starosta obce: František Petrásek
Místostarosta obce: Jiří Michna
Členové rady: Lenka Bukovská, Miroslav Náležinský, Milan Herůfek

Kontrolní výbor
Předseda: Marek Polák
Členové: Jaromír Grůza, Petr Zemánek

Finanční výbor
Předsedkyně: Lenka Kuchyňková
Členové: Jaroslav Bureš, Jarmila Janošková

Nově zvolená rada obce poté následně zřídila komise rady obce 
v následujícím složení:

Kulturní komise
Předsedkyně: Klára Otáhalová
Členky: Jana Hluchá, Marie Vyhňáková, Lenka Bukovská, Jana Secká, 
Lucie Grůzová, Helena Petrásková, Dagmar Popovská, Kateřina 
Sadílková, Lucie Folerová, Lenka Buchtová

Komise pro životní prostředí
Předsedkyně: Kateřina Vodáková
Členky: Barbora Ševčíková, Martina Michalová, Zuzana Bukovská

Stavební komise
Předseda: Milan Herůfek
Členové: Miroslav Náležinský, Marek Herůfek, Vojtěch Bystřický, Karel 
Mikulica

Osobní shrnutí
Především bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste v letošních 
komunálkách hlasovali. Ve srovnání s jinými roky Vás bylo méně, 
o to více si však cením každého odevzdaného hlasu. Přesto mě vel-
mi mrzí, že, dle mého názoru, nejdůležitější volby, jejichž výsledek 
určuje směřování obce na další 4 roky, tedy něco, co se bytostně 
a bezprostředně bude dotýkat každého z nás, přilákaly pouze cca 
polovinu oprávněných voličů. Bořetice, co se volební účasti týče, 
však (a podotýkám i bohužel) nevybočily z celostátního průměru.

Radost mi udělala skutečnost, že volební strany zastoupené 
v dosavadní radě obce získaly 13 z 15 mandátů. To nám naznačilo, 
že lidé naši práci v uplynulém volebním období zřejmě alespoň 
trochu ocenili, a také si přejí, abychom v dosavadní nastavené 
spolupráci pokračovali, což jsme si také v následujícím povolebním 
vyjednávání potvrdili. Domluva napříč stranami byla velmi rychlá.

Závěrem bych chtěl zmínit, že mě nepotěšila velmi malá účast 
veřejnosti na ustavujícím jednání zastupitelstva. Až na několik čest-
ných výjimek byly v sále vidět především prázdné židle. 

Na úplný konec bych novému zastupitelstvu, komisím i výborům 
popřál, aby pro svoji obec po celé 4 roky pracovali zodpovědně, 
s chutí a zapálením.

 Jiří Michna, místostarostai

Ustavující zastupitelstvo, foto K. Otáhalová
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Volební období 2018–2022
Zastupitelstvo obce Bořetice na svém XXIX. veřejném zasedání kona-
ném dne 15. 6. 2022
•  schválilo dodavatele nábytku a vybavení související s rekonstru-

ovanou třídou MŠ na „nové“ budově školy. Dodavatelem nábytku 
a vybavení byla vybrána firma Elephant smile za cenu 496.340 Kč 
vč. DPH a jako dodavatel kuchyňské linky byla vybrána firma Náby-
tek Pilarčík za cenu 80.710,45 Kč vč. DPH.

Zastupitelstvo obce Bořetice na svém XXX. veřejném zasedání kona-
ném dne 20. 7. 2022:
•  schválilo dlouhodobý bankovní investiční úvěr na dofi-

nancován í  akce  „Výstavba ČOV a  kana l i zace  v   obc i 
Bo ře t i ce “  ve  v ýš i  10  000  000   Kč ,  s chvá l i l o  p ř i j e -
tí bankovního investičního úvěru od Komerční banky a. s.,  
schválilo znění smlouvy o úvěru tak, jak byla přednesena, schválilo 
uzavření smlouvy o úvěru a pověřilo starostu podpisem,

•  schválilo poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši 50 000 Kč 
Chase z Bořetic, z. s.

Zastupitelstvo obce Bořetice na svém XXXII. mimořádném veřejném 
zasedání konaném dne 29. 8. 2022:
•  schválilo znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – „ZŠ Bořetice změna 

užívání 2. NP na mateřskou školku“ s úpravou v čl. I, odst. 1.1 a 1.2 
dodatku č. 1 tak, aby dokončení díla a jeho předání bylo stanove-
no na 25. 9. 2022. Dále zastupitelstvo obce Bořetice pověřilo radu 
obce Bořetice schvalováním dalších případných budoucích změn, vč. 
dodatků k této smlouvě o dílo.

Zastupitelstvo obce Bořetice na svém XXXIII. veřejném zasedání ko-
naném dne 7. 9. 2022:
•  souhlasilo s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele stavebních 

prací dle zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení 
podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, pro 
podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na zakázku „Bořeti-
ce-infrastruktura, Záhumenice-Příhon“, kterou zpracoval zástupce 
zadavatele Modrý Projekt s. r. o.

Volební období 2022–2026
Zastupitelstvo obce Bořetice na svém I. ustavujícím veřejném zasedání 
konaném dne 17. 10. 2022:
•  jednomyslně zvolilo do funkce uvolněného starosty obce Bořetice 

pana Františka Petráska,
•  jednomyslně zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty obce 

Bořetice pana Jiřího Michnu,
•  jednomyslně zvolilo do funkce člena rady pana Miroslava Náležin-

ského, paní Lenku Bukovskou a pana Milana Herůfka,
•  zřídilo finanční výbor zastupitelstva obce Bořetice a zvolilo jeho 

předsedkyní paní Lenku Kuchyňkovou a členy pana Jaroslava Bureše 
a paní Jarmilu Janoškovou,

•  zřídilo kontrolní výbor zastupitelstva obce Bořetice a zvolilo jeho 
předsedou pana Marka Poláka a členy pana Petra Zemánka a pana 
Jaromíra Grůzu.

•  schválilo pro volební období 2022–2026 celkové měsíční odměny 
neuvolněným členům zastupitelstva obce Bořetice a dalším funkcio-
nářům následující výši: 
– místostarosta obce Bořetice:   16.250 Kč
– člen rady obce Bořetice:    3.600 Kč
– předseda výboru/komise obce Bořetice:  1.800 Kč
– zastupitel obce Bořetice:   900 Kč
– člen výboru/komise:    500 Kč

s tím, že při souběhu více funkcí bude vyplácena odměna pouze za 
jednu funkci, a to odměna vyšší. 

Pozn.: Maximální výše odměn je stanovena přílohou k Nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samo-
správných celků, ve znění pozdějších předpisů. Rada obce navrhla, aby 
byly měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva a dalším 
funkcionářům stanoveny zhruba v polovině maximální měsíční od-
měny dané nařízením vlády,

Zastupitelstvo obce Bořetice na svém II. mimořádném veřejném za-
sedání konaném dne 26. 10. 2022:
•  schválilo Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky 

s názvem: ,,Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“ – Termín 
plnění dle dodatku č. 8 zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení 
díla ve lhůtě do 30. 11. 2022,

•  schválilo pana Františka Petráska jako určeného člena zastupitelstva 
(„určeného zastupitele“) pro činnosti spojené s pořizováním územně 
plánovací dokumentace obce Bořetice,

•  schválilo pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce 
do společnosti Hantály, a. s., Velké Pavlovice,

•  schválilo pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce 
do společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s., Břeclav,

•  schválilo pana Jiřího Michnu jako statutárního zástupce obce do 
MAS Hustopečsko, z. s., Velké Pavlovice,

•  schválilo pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce 
do Svazku obcí „Modré Hory“, Velké Pavlovice,

•  schválilo pana Františka Petráska jako statutárního zástupce obce 
do DSO Mikroregion Hustopečsko,

•  schválilo pana Františka Petráska jako statutárního zástupce 
obce do Dobrovolného svazku obcí Čistý Jihovýchod, Velké Pav-
lovice.

Upozornění: jedná se o upravený výňatek (s komentáři) z při-
jatých usnesení. Plnou verzi usnesení je možné nalézt na webu  
www.uzob.cz.

 Jiří Michna, místostarostai

Informace z jednání zastupitelstva 
obce Bořetice
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Vítejte mezi námi
srpen
Vilém Vomáčka 
Marie Křivánková
Jan Novák
září
Viktorie Fridrichová

Sňatek uzavřeli
říjen
Kateřina Neubergerová 
a Tomáš Urban
Marika Kobzová a Roman Halm 
listopad
Markéta Jamborová a Zdeněk 
Homola

Jubilanti:
70 let 
Jiřina Šťavíková

75 let
září 
Anna Poledníková

říjen
Stanislava Kupková

prosinec
Josef Komárek
Jana Jakubcová 
Ivanka Horňáková 

80 let 
říjen
Ladislav Chrástek 

90 let
říjen 
Jan Petrásek 

prosinec
Marie Šafaříková  

 
VŠEM SRDEČNĚ  
GRATULUJEME 
A PŘEJEME HODNĚ ZDRAVÍ. 

Z našeho středu navždy odešli:
srpen
František Šafránek 

září
Františka Matulíková
Josef Bárta

říjen
František Ručný
Jarmila Zdrubecká

listopad
Josef Parolek 
Anežka Jurasová 

Společenská kronika naší obce

Pan Jan Janošek, Břeclav za 500 Kč
Paní Marie Kalvodová, Žatčany za 250 Kč
Paní Františka Doležalová, Rousínov za 4 000 Kč
Paní Marie Langášová, Brno za 1 000 Kč
Manželé Ludmila a Jan Petráskovi, Bořetice za 1 000 Kč
Všem ještě jednou mockrát děkujeme. 

Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli  
na vydávání Bořetických listů:

Provozní doba obecního úřadu o vánočních svátcích

čtvrtek 22. 12. 2022 –zavřeno 
pátek 23. 12. 2022 – zavřeno 

pondělí 26. 12. 2022 – zavřeno 
úterý 27. 12. 2022 – zavřeno

středa 28. 12. 2022 – 7.00–11.00
čtvrtek 29. 12. 2022 – zavřeno
pátek 30. 12. 2022 – zavřeno 

Monika Dufková a Radomír Újezdský  
se synem Tadeášem

Manželé Křivánkovi s dcerou Marií

Marta Langerová a Lukáš Kacer se 
synem Šimonem

Manželé Novákovi se synem Janem

Manželé Vomáčkovi se synem Vilémem

Veronika a Marek Gočálovi se synem 
Denisem
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Něco málo z praxe naší společnosti Hantály a.s.
Není to poprvé, co nám na firmu volá naštvaný zákazník, že mu 
naše posádka rozbila plastovou popelnici. Ano, s tímto se set-
káváme a opravdu se to může stát a také stává. Musíme Vás 
ubezpečit, že se to nestává úmyslně a je to náhodný nahodilý 
stav. V 99 % případů poškození popelnice signalizuje životnost 
nádoby, a ta je v tomto případě u konce. Je nepsaným, ale praxí 
odzkoušeným pravidlem, že čím levnější popelnice, tím menší 
životnost popelnice je. Na levnější popelnice je používán méně 
kvalitní plast, který časem ztrácí svoji pružnost, pevnost a tím 
i odolnost při výsypu svozovým vozem. Na trhu je několik výrobců 
popelnic, a ne každý dodává opravdu kvalitní výrobky s dlouhou 
životností. Na popelnici se opravdu nevyplatí šetřit. Je nutné si 

uvědomit fakt, že se jedná o plast, který stejně jako příkladem 
plastový zahradní nábytek stárne, křehne a je zapotřebí ho prostě 
po nějaké době vyměnit. Na stavu popelnice se podepisuje i místo, 
kde je nádoba skladována, zda pod střechou nebo na místě, kde 
je vystavena vlivům přírody.  

K závěru, pokud můžeme k Vám zákazníkům mít malé do-
poručení, tak na popelnici opravdu nešetřete. Pokud budete hledat 
novou popelnici a chcete mít jistotu, že opravdu vydrží, neváhejte 
oslovit naši společnost Hantály a.s. Nádobu Vám dovezeme nebo si 
pro ni můžete dojet do Velkých Pavlovic na sídlo naší společnosti, 
a hlavně s garancí opravdu kvalitního a odzkoušeného výrobku.  

 Vaše svozová společnost HANTÁLY a.s.i

Vážení spoluobčané,
stavba kanalizace a čistírny odpadních vod je již před dokončením 
a od 1. 12. 2022 by měl být zahájen zkušební provoz, který bude 
trvat do prosince 2023. Čekáme na vydání souhlasu Odboru 
životního prostředí MÚ Hustopeče. Aby bylo možné na čistírně 
správně nastavit všechny parametry a procesy ke správnému 
provozu, bude potřeba napojit co nejvíce nemovitostí. Je přísně 
zakázané do této nové splaškové kanalizace napojovat dešťové 
svody jakéhokoliv objektu a vypouštět/přečerpávat vaše stáva-
jící jímky (septiky). Protože soukromé části přípojek nemovitostí 
na splaškovou kanalizaci podléhají vydání územního rozhodnutí 
stavebním úřadem Velké Pavlovice, nechala pro vás obec zpracovat 
projektovou dokumentaci včetně povolení. Ta bude k vyzvednutí 
na obecním úřadě. Dokumentace bude zdarma, pokud se majitel 
nemovitosti písemně zaváže, že se připojí nejpozději do konce 
června 2023. V případě nesplnění tohoto termínu bude obec poža-
dovat po majiteli náhradu nákladů za zpracování projektu a vydání 
povolení ve výši 1.500,- Kč. V současné době máme již připrave-
nu dokumentaci pro více jak polovinu nemovitostí v obci. Termín 
zahájení připojování bude včas zveřejněn a oznámen na úřední de-
sce, webových stánkách, veřejným rozhlasem a Facebooku obce.

Postup připojení
•  Majitel nemovitosti si vyzvedne projektovou dokumentaci 

a podepíše prohlášení, že připojení provede v co nejkratším ter-
mínu, nejpozději však do konce června 2023.

•  Provedení vlastního připojení může majitel nemovitosti provést 
sám, nebo dodavatelskou firmou. Veškeré práce včetně materiálu 
si hradí majitel nemovitosti. Před zasypáním kanalizační přípojky 
je vyžadováno oslovit obecní úřad k provedení kontroly napojení 
(můžou být napojeny pouze splaškové vody – WC, koupelna, 
prádelna a kuchyň) a je přísně zakázané napojení a vypouštění 
stávajících jímek (septiků), napojení dešťových svodů, nebo např. 
tekuté odpady při výrobě vína. Pokud bude zjištěno porušení 
těchto zákazů, bude majitel nemovitosti povinen uhradit vznik-
lou škodu. 

•  Po kontrole připojení se majitel nemovitosti dostaví na obecní 
úřad, kde bude podepsána smlouva o povolení připojení na 
splaškovou kanalizaci a čištění odpadních vod. Dále bude 
požadováno doložení dokladu o vývozu stávající odpadní jímky. 

•  Platba stočného bude majiteli účtována po připojení vždy od 
prvního dne následujícího měsíce. 

Kontakty na firmy, které nabízí realizaci přípojek
1) IJO s.r.o., Jaroslav Otáhal, Nová 932/20, 691 06 Velké Pav-
lovice, IČ: 06475116, tel.: 728 632 471, Otahal.Jara@seznam.cz.
2) Tomanec Jiří, Morkůvky 241, 691 72 Morkůvky, tel.: 734 860 576,  
776 711 116.
3) René Grulich, Hlavní 106/27, 691 52 Kostice, tel.: 608 832 266, 
grulichrene@atlas.cz, www.grulich-rene.cz.

 František Petrásek, starostai

Nešetřete na popelnici 

Připojování nemovitostí  
ke kanalizaci a ČOV

www.boretice.cz
kontakt na správce webu: webboretice@seznam.cz
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Po skončení politického uvolnění v 60. letech nastal od roku 1970 
přísný politický systém. Během tohoto období emigrovalo velké 
množství českých občanů. Mnoho z nich se zapojilo do různých na-
kladatelství, kde se zpracovávaly knihy, brožury. V tomto čase nasta-
lo tzv. období „normalizace“. Uvedení emigranti hojně přispívali na 
vydávání literatury, která byla za železnou oponou zakázaná. Patří 
všem dodatečně poděkovat za jejich ochotu.

V roce 1976 jsme uspořádali v užším rodinném kruhu výjezd za 
rekreací k maďarskému moři Balatonu. Podle předběžného jedná-
ní jsme se tam měli setkat s mladým mužem, který nám přiveze 
nedovolenou literaturu. Všechno dopadlo dobře. Knihy a brožury 
jsme si rozdělili (3 bratři). Přepravce odmítal jakoukoliv odměnu za 
knihy nebo dopravu. Po dohodě jsme si stanovili, že po dvou letech 
tento způsob dopravy bude pokračovat. Tak se to udávalo až do 
roku 1986, po tomto datu bylo dovoleno navštěvovat blízké osoby 
v zahraničí. Bratr Josef nám postupně umožnil návštěvu v Londýně 
až do roku 1989. V závěru tohoto století jsme již do Maďarska ne-
jezdili, poněvadž se dalo přivést mnohé z Londýna (nakladatelství 
Tomský). Při přepravě na hranicích nebyly konány žádné podrobné 
prohlídky, takže za železnou oponu přicházelo mnohdy větší, jindy 
menší množství tiskovin. 

Při přepravě přes maďarsko-slovenskou hranici jsme poprvé 
všichni tři čekali, zda projdeme bez úhony, poněvadž to bylo přes 
bratrsko-sousední hranici. Všechno dopadlo dobře, žádné kontroly 
a prohlídky se nekonaly. Samozřejmě bylo očekávání trochu ner-
vózní, v žádném případě nebyly kontroly. Po roce 1970 Maďarsko 
uvolnilo občanům Rakouska volný nekontrolovatelný přechod. Proto 
bylo možné dovážet zakázanou literaturu. Vždy jsme se bratrsky 
podělili a společně se radovali, jak zajímavou četbu jsme si vezli. 
Každému z nás však vznikl velký otazník, jak bez povšimnutí předat 
tuto literaturu dalším zájemcům. Prvně jsem si já vybral, co bylo 
velmi zajímavé a postupně pouštěl mezi žhavé zájemce. Nejprve to 
šlo na pedagogickou fakultu. Tam však mezi ustrašenými učiteli se 
zájem nenašel. Proto zprostředkovatel předal první vydání lékaři do 
fakultní nemocnice. Tam si asi STB nedovolilo, takže literatura šla 
z ruky do ruky. Když po roce 1989 tento typ literatury přestal být 

zakázaný a dokonce se u nás i vydával, vracení se konalo v násle-
dujícím čase. Často se stalo, že zazvonili mladí neznámí, postupně 
vraceli asi polovinu knih, které po nemocnici putovaly. Šířívalo se 
pravidlo, literatura tohoto typu nepatří do rodinných knihovniček, 
nýbrž patří putovat mezi lid.

Nebudu komentovat, jaké knihy jsme dovezli, některé však byly 
mimořádně zajímavé. Orwelova Farma zvířat, 1984. Paměti generála 
Moravce = špion, kterému nevěřili. Nejčtenější a nejžádanější byla 
brožura s názvem Já, jsem já. Tato brožura zajímala velmi dámský 
okruh. Manželka pracovala ve firmě Sigma v účtárně. Vybrala si první 
jistotnou spolupracovnici a té to půjčila. Velmi dlouho to šlo z ruky 
do ruky, vrátilo se to asi po dvou měsících, byl z toho trhací kalendář. 
V tomto oddělení bylo zaměstnáno 27 úřednic, z toho jen 2 byly 
členky KSČ. Když si manželka vzala Martinovou, aby brožuru půjčila, 
tak jsem ji dávala radu, aby dávala pozor na ty komunistky. Po dlou-
hém putování mezi spolupracovnicemi se jí přece jen brožura vrátila, 
došla za ní vedoucí oddělení (členka KSČ) a velmi žádala o půjčení 
této brožury. Manželka odporovala, že by se mohlo stát, že to předá 
KGB a bude po brožuře. Nic se nestalo, soudružka vedoucí si bro-
žuru odnesla, popůjčovala do rodiny a známým a v pohodě vrátila. 
Uvedená soudružka byla rodem z Tvrdonic (z jižní Moravy). V čase 
putování knížky zemřela uvedené pracovnici v Tvrdonicích maminka. 
Hodlala to spolupracovnicím dát na vědomí, jenomže vznikl problém. 
Na parte v pravém horním rohu byl uveden nějaký vzpomínkový 
veršík proložený křížkem. Soudružce se nelíbilo umístění křížku, tedy 
znamení toho, že maminka chodila do kostela. Tak při nabídce po-
hledu křížek zakrývala rukou (i takové byly komunistky). 

Tímto příspěvkem, nechci opisovat jak a co bylo nutné udělat, aby 
převoz se dostal k žádaným čtenářům. Poptávka byla opravdu veliká, 
já jsem mezi spolupracovníky nic nepředal, i když žádných velikých 
soudruhů tam nebylo. Jak praví dobré přísloví „Kdo o nic neusiluje, 
ničeho nedosáhne“. Vzhledem k tomu, že dosah zakázaného rozhlasu 
publikoval komentáře o vydávané literatuře, proto byl mezi lidmi tak 
velký zájem. 

 Nikola a Stanislav Pazderkovii

Samizdatová literatura

Žlutá řeka (P.F.2023)
Oldřich Damborský

Ať plamen lásky žhne do noci
a podaná ruka najde tu druhou,
ať usínáme s hvězdami o půlnoci
každý den začíná v duši duhou.

Ať víno perlí na rtech kráskám
a ty obyčejné choulí se nám na klíně,
ať v lednu kvete závraťi sedmikráska
a čas jako žlutá řeka štěstí plyne...

Zamyšlení o křivdách
Oldřich Damborský

Můžeš sčítat všechny křivdy,
co ti způsobili jiní,

přesto jen tebe to semele,
oni dosáhnou úspěchu jako zlaté hřivny,

ty budeš procházet smuteční síní,
povzbudí tě jen opravdoví

přátelé...
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Blíží se konec roku, nastává krásný předvánoční čas. U nás v centru 
se od otevření 22. 2. 2022 jelo čtyři měsíce naplno. Pak se ukázalo 
sluníčko a my jsme zavřeli. Protože nic než krásné počasí, sluníčko 
a hraní se venku nic nenahradí. V  počátečním rozjezdu jsme snad 
poděkovali všem našim věrným sponzorům i návštěvníkům centra, 
kteří nám přispívají do kasičky na provozní výdaje centra. Velké díky 
patří také pořadatelce tradičního bazárku paní Klárce Otáhalové, 
kdy z prodeje tzv. „hrabárny“ bazárku přispěli centru neuvěřitelnou 
částkou 2 533,-Kč. Děkujeme také paní Režné a panu Buchtovi za 
darovanou ledničku. 
Děkujeme všem návštěvníkům centra, kteří nás naplňují energií 
a ujišťují, že to, co děláme, má smysl. 
V centru proběhlo jak velikonoční, tak jarní tvoření. Na Velikonoce 
jsme zdobili perníčky, pekli mazanec, bylo to moc pěkné (z mého 
pohledu rodiče, kdy vaše dvouleté dítko zdobí perníček a tváří se 
přitom velmi důležitě). 
Na podzim jsme se rozhodli v centru znovu otevřít. Bylo to druhý 
týden v říjnu, bylo sychravé počasí, a tak jsme si řekli, teď je ta 
správná doba pro otevření. No a co na to sluníčko? V říjnu, začalo 
svítit jako kdy bylo léto a svítilo dalších 14 dní. A to bylo moc 
dobře. Sluníčko nás všechny dokáže rozehřát a dopřává nám všem 
dobrou náladu. 
V podzimním provozu jsme se opět rozjeli. Zkoušeli jsme zdobit 
vánoční perníčky, plést vánočku, připravovali jsme se na jarmark, 
vytvářeli podzimní výzdobu. 
Plánovali jsme předvánoční vystoupení mladého talentovaného 
hocha z Čejkovic, zdobili stromeček, přišel i Mikuláš, tvořili jsme 
výrobky na jarmark a mnoho dalšího, čekali jsme i na Ježíška.

V našem centru pravidelně probíhá ochutnávka sýrů s možností 
koupě. 
Snažíme se vyjít vstříc všem našim malým i velkým návštěvníkům. 
V pondělí je centrum otevřeno nejen pro starší děti. Čtvrtky jsou 
vyhrazeny deskovým, kartovým hrám nejen pro seniory. Všichni, 
kteří chtějí přijít do centra, můžou od pondělí do pátku od 15 do 17 
hodin. A věřte, že koncem roku 2022 nekončíme. Těšíme se na vás 
i v novém roce, chystáme pro vás krásné, zajímavé akce. Přijďte, 
budeme se na vás moc těšit. 
Do nového roku všem přejeme hodně zdraví, štěstí, osobní pohody, 
spokojenosti. 
A věřte, že vše, co děláme nejen my, ale i vy, má smysl, v něčem 
někdy tápeme, přemýšlíme, pro a proti, ale prostě má to tak být. 
Krásný předvánoční čas přejeme.    

 Za Centrum 3G Bořetice Lucie Dufková, předsedkyně spolkui

Od podzimu letošního roku fara poskytla zázemí pro výtvarný krou-
žek Tvoření s dětmi a maminkami. Děti rozvíjí svou fantazii kresle-
ním, výtvarnými hrami a malováním se svými rodiči. Kurz navštěvují 
děti od dvou do šesti let.

 Kateřina Sadílkovái

Centrum 3G Bořetice brzy oslaví 
rok činnosti

„Každé dítě je umělec“

V listopadu jsme tvořili
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Rybáři z Bořetic i letos pokračovali ve zkrášlování našich malebných 
rybníků. Během brigád a další dobrovolné činnosti například vysá-
zeli stromky, zpevňovali břehy a tím jejich práce zdaleka nekončila. 
Bohužel se nám v posledních týdnech a měsících rozmáhá takový 
nešvar… pytláctví, jenž naše rybáře zaměstnává čím dál víc, zejména 
ve smyslu pravidelných kontrol, kterými se snažíme možné pytláky 
odradit od nekalých úmyslů.

Důležitou součástí naší práce bylo zarybňování, veškerá ryba byla 
dodána rybářstvím Hodonín. 

Již tradičně byly jednou z nejúspěšnějších akcí rybářské závody 
pro naše nejmenší. Děti si kromě mnoha zážitků a pěkných úlovků 
odnesli spoustu krásných cen od našich sponzorů, kterým tímto 
mockrát děkujeme. Mysleli jsme samozřejmě i na dospělé rybáře, 
pro které jsme připravili závody noční. 

Nesmíme také zapomenout poděkovat zejména Obecnímu úřadu 
a všem jeho zaměstnancům za poskytnutí dotace a ochotu pomo-

ci. Dále Zemědělskému družstvu za zajištění krmiva a za půjčování 
strojů. A samozřejmě našim členům, i těm nejmenším, že se podílejí 
na úspěšném chodu spolku.  

Prosíme všechny návštěvníky malebného prostředí rybníků, aby 
udržovali pořádek a neničili přírodu. Naším cílem není jen rybníky 
využívat k rybolovu, ale připravit přirozené prostředí pro široké spek-
trum fauny i flory. Jsme rádi, že můžeme říct, že se nám to proza-
tím úspěšně daří, jelikož se nám na rybník vrací rozmanité ptactvo. 
A pokud chcete vědět, o jaké konkrétní druhy se jedná, neváhejte si 
třeba i s dětmi udělat příjemnou procházku a pokusit se jednotlivé 
opeřené kamarády poznávat. 

Petrův zdar!

 Rybáři Bořeticei

Rybáři jsou v jednom kole

Dětské rybářské závody 11. června 2022, foto Archiv rybáři 

Noční rybářské závody 27.–28. května 2022,  
foto Archiv rybáři

Dětské rybářské závody 11. června 2022, foto Archiv rybáři 

Dětské rybářské závody 11. června 2022, foto Archiv rybáři 
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V neděli 2. 10. 2022 jsem se asi po 3 letech konečně dostal do 
rodné obce Bořetice. Žasl jsem nad změnami, do kterých zástavba 
obce vyrostla. Po pietní návštěvě hřbitova jsme se vydali na krátkou 
prohlídku osobním vozem po ulicích vesnice. Cestou od Pavlovic jsme 
zabočili za Humna, kde jsem chtěl svým synům ukázat místo svého 
rodného domu. Z chalupy č.p. 135 zůstalo jenom to číslo. Na jejím 
místě stojí dnes dvoupatrový dům zemřelého Jiřího Studýnky, dnes 
již náležející jinému majiteli.

Projetím Humen až po Čtvrtě cesta tímto směrem neskončila. 
Zhruba u Floriánka jsme se vydali směrem k Vrbici na místa, kde 
stávaly novější domy, mezi jinými také dům mého strýce Václava 
Grůzy. Všem se nám líbil pohled odtud na Bořetice s panoramatem 
Pálavy na jihozápadě. Projeli jsme dědinou, jejíž zástavba se změnila 
minimálně, některá čísla popisná měla v podstatě stejnou půdory-
snou dispozici jen okna a omítka byly nové. Nestačili jsme v daném 
čase projet celou vesnici a prohlídnout ji s takovou důkladností, jako 
zmíněné části. Zbylo nám například dost málo času na prohlídku 
nové ulice za dvorem zvané Na Panském naproti hotelu Modré Hory. 
Řada 80 rodinných domků představuje jednu z nejvýraznějších změn 
na vizuální podobě Bořetic.

V roce 1764, z něhož pochází mapka prvního vojenského mapo-
vání, vysvítá, že půdorysná dispozice Bořetic byla zpočátku mnohem 
jednodušší než dnes. Na zmíněném zobrazení je například půdory-
sná dispozice areálu obce ve formě latinského kříže. Kratší ramena 
tohoto kříže tvoří na jižní straně kostelní vrch s farním kostelem, na 
severní straně pak budovy panského dvora a dlouhé rameno kříže 
probíhá zhruba od západu k východu mezi těmito oběma výšinami. 
Jádrem hlavní osy obecní zástavby byla odedávna část zvaná dodnes 
Dědina, tj. souvislá řada usedlostí po obou stranách cesty. Zajímavé 
je, že na zmíněné mapce jsou zobrazeny jednotlivé usedlosti s me-
zerami, nikoliv tedy v navazující zástavbě, jak jsme tomu zvyklí od 
19. století. Součástí tradičního půdorysu selského domu byla obvykle 
krytá část zvaná mlat, na kterou navazovalo sousední stavení. Cito-
vaná mapka svědčí o tom, že v nejstarších dobách se požaté obilí po 
letní sklizni sváželo do stohů na zadní straně selských parcel, zvané 
humna. Byla to místa, kde se pak obilí mlátilo nejprve kopyty dobyt-
ka i dřevěnými cepy na udusané půdě, mlatě a teprve později snad 
v druhé polovině 18. století se začalo tradičně mlátit jen cepy. Tento 
způsob mlácení zralého obilí vyžadoval rovný a suchý mlat zakrytý 

střechou, která pak spojila dohromady vždy 2 sousední usedlosti. 
Mohli bychom hovořit ještě i o řadě dalších změnách v uspořádání 
selských i chalupnických usedlostí, ale to by byla již další kapitola. 

Druhá fáze zástavby areálu Bořetic je dokumentována na indikační 
skice stabilního katastru obce z roku 1827. Na této mapce jsou již 
selské usedlosti v nejstarší části vesnice i jinde vzájemně propojeny, 
celkový půdorys obce se táhne od Floriánka až po Skalky, tj. mís-
tem za dnešním nádražím. Zmíněné propojení jednotlivých usedlostí 
vyžadovalo však mezi nimi tzv. požární zeď. Tj. zeď cihlovou (byť 
vepřovicovou), nikoliv jako předtím jen prkennou bariéru. Vzhledem 
k tomu, že všechny usedlosti v obci měly ještě doškovou krytinu, 
byla požární zeď tou minimální zábranou šíření požáru. Že přední 
část domů v celkové půdorysné podobě písmene „L“ byla používána 
k mlácení obilí, svědčí o tom dodnes dochovaná terminologie. Této 
části starších domů se dodnes říká mlat. Mimo to mapka dokládá 
neobyčejný růst vesnické zástavby s tím, že řada statků se z Dědiny 
protáhla až do části zvané Chalupky, kde končila u spojovací cesty 
od kostela k vodnímu mlýnu. Za touto zmíněnou cestou (ulicí) po-
kračovala však zástavba obecního areálu budováním selských sklepů, 
respektive lisoven (presúzů). Řada majitelů gruntů v dědině tam 
vlastnila odpovídající parcely se sklepy vydlabanými do stráně za 
kostelem. Například i grunt mých předků, stojící v dědině na parcele 
č.p. 30 tam měl odpovídající sklep s lisovnou označenou tehdy po-
pisným číslem 30.

Půdorys obce se ovšem měnil i po zrušení poddanství (po roce 
1848) a to tak, že se původní selské parcely dělily na menší úseky 
anebo se další usedlosti objevovaly na konci dosavadních ulic. Na-
příklad směrem k Vrbici, za Floriánkem se začaly stavět nové used-
losti až od počátku 20. století a směrem k Pavlovicím, kde bývala 
osamocenou stavbou jen Provazníkova kovárna, dorostla také celá 
řada domků. 

Ať už změny půdorysné osnovy obce byly jakékoliv, dodržovali 
stavebníci několik základních pravidel daných ještě v zákonech Ma-
rie Terezie. Zachovávala se například stavební linie domů, která je 
patrná dodnes ve zmíněné Dědině nebo také pravidlo nepřekračovat 
zástavbu do výše, tj. zachovávat jen přízemní dispozici. Jedinou více-
patrovou budovou byla budova tzv. staré školy, byla dvoupodlažní. 
Velké změny ve vzezření vesnice nastaly ovšem také se zavedením 
ohnivzdorného stavebního materiálu, totiž pálených cihel z houfně 

Bořetice kdysi a dnes
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vznikajících cihelen v okolí, na místo dosavadních vepřovic, a také 
zavedením pálené hliněné krytiny namísto dosavadní doškové. Tyto 
změny byly dokonale provedeny do druhé světové války. Ze stejného 
materiálu vznikaly dokonce i selské stodoly za Humny kolem kterých 
jsem chodíval domů – většinou s neomítnutými stěnami z režného 
zdiva. Nejradikálnější změny v zástavbě naší obce nastaly ovšem 
s příchodem socializmu, kdy zanikala soukromá hospodářství a s tím 
i potřeba stodol, chlévů a stájí i jiných hospodářských stavení. Tak 
se za Humny začaly mnohé z uvedených budov nahrazovat výstav-
bou rodinných domků. Od toho okamžiku byla narušována uvedená 
stavební linie, neboť domy byly vzhledem k cestě různě posouvány 
a stavěny nespojitě. Netrvalo dlouho a začala být narušována i zása-
da o jednotné výšce těchto soukromých stavení. Na místo mého rod-
ného domu č.p. 135 byla například povolena výstavba dvouposcho-
ďového rodinného domu, který vynikal ze vznikající řada podobných 
domů za Humny. Na tomto místě není možno probírat dopodrobna 
všechny změny u postupné zástavby vesnického areálu. Do celko-
vého obrazu moderních Bořetic promlouvají samozřejmě i dlážděné 
či asfaltované ulice, pevné dlážděné chodníky pro pěší a řada ji-
ných technologických změn (používání nových stavebních materiálů 
apod.). Z dominantních stavení můžeme jmenovat například také 
věžovitou zděnou stavbu elektrického transformátoru uprostřed 
vesnice, která byla zcela zlikvidována. Součástí celé modernizace 
byla i výstavba vodovodu a kanalizace s čistírnou odpadních vod. 
Půdorysné změny byly dovršeny zástavbou volných parcel na všech 
stranách obce – především směrem k Pavlovicím a k Vrbici a roz-
machem vinařství a s tím souvisejícího turizmu. Zdá se nám, že ze 
staré tradiční vesnice vzniká překotně městečko vybavené typickým 
městským komfortem, avšak rostoucí bez jakýchkoliv pravidel. V obci 
vznikly postupně tři hotely, které z části narušují vesnické panoráma 
nejenom u samotné obce, ale i u „vesničky“ sklepů pod Kraví horou.

Velké proměny zažil půdorys naší vesnice na přelomu minulého 
a současného století. Celkové urbanistické pojetí by se dalo nazvat 
žebříkovitým uspořádáním, jehož složitost vysvítá nejlépe z letec-
kých snímků Bořetic v posledních 20 letech. Vesnický půdorys je 
již natolik složitý, že uspořádání do jednotlivých ulic si žádá tabulky 
s jejich jménem.

Zájem o vybudování rodného domu v naší vesnici stoupal s rozmá-
hajícím se turizmem. Přispívala k tomu zřejmě i propagace vedená 
Svobodnou republikou Kraví Hora i stránky tohoto časopisu. Půdorys 
obce se stal složitým a nepřehledným. Dominantní postavení, dané 
i jeho pozicí zaujímá prakticky jen barokní farní kostel, dosud neza-
stíněný výškovou zástavbou. Celkový dojem ze současné zástavby 
Bořetic je zmatený, realizovaný bez jasného a promyšleného plánu. 
Určitou funkci zaujímají stavební úřady, které by měly spolupracovat 

s odborně zkušenými lidmi, architekty nebo stavebními inženýry. Je 
škoda, že v tomto případě nebylo využito podobných možností jako 
mělo sdružení obcí Modré Hory. 

 Antonín Grůzai

Po létě, po Markétě
Oldřich Damborský

Nač kulisy z měděných listů
a mlžné šály z kýčovitých soumraků,

touha hraje na housle bez listu
chtělo by se vzlétnout do mraků.

Ach, nedát v sobě zplanět léto
a v duši nemít pustinu podzimu,

být oslněn tvým žárem, Margareto,
popíjet tvá ústa chuti veltlínu.

Hladím kádě tvých oblých boků
právě, když říjen vstoupil do sklípku,
co je nám do jeho poplašných kroků,
ať se dívá na barvu a jiskru polibků...

I. vojenské mapování 1764.

Mapa z roku 1827
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Pojďme se přesunout do blízké budoucnosti. Až se děti narozené 
v letech 2018 a 2019 zeptají, ve které budově otevřou své čítanky 
a písanky. První zkušenost s nástupem do dětského kolektivu už mají 
za sebou. Některé od 1. září, jiné od 1. listopadu.

Není nač čekat, dětí je jako smetí, naše ves se dále rozrůstá a čas 
usednout do školních lavic nastane i pro nynější školčátka ani se 
nenadějeme. Je to ještě spousta času, řekl by si nejeden ze čtenářů. 
Není. Prostory školní budovy se, jak jistě čtenář uzná, nepostaví přes 
noc. Je potřeba promyslet, kam se všechny děti poskládají, jestli není 
potřeba nějakou zeď zbořit či jinou postavit. Lépe se nad tím zamýš-

let již nyní, než za dva nebo tři roky. Nemuselo by pak být dost času. 
Vezměme si ponaučení z letošní rekonstrukce „nové“ školy, která se 
protáhla o několik měsíců, a začněme co nejdříve.
Je na obci, jako zřizovateli školy, jestli bude blízká budoucnost našich 
dětí prosvětlena okny první třídy tady u nás v Bořeticích, nebo budou 
navštěvovat školy v okolních obcích spolu se svými staršími spolu-
žáky. Věřím, že letos zvolení zastupitelé, kterým tímto k úspěchu ve 
volbách gratuluji, tuto výzvu dotáhnout do zdárného konce.

 Milan Herůfek mladšíi

Byla u nás nějaká tvrz? To se spolu s Antonínem Grůzou snažíme již 
delší dobu zjistit. Pátráme v archivech a já podle dohody kontroluji 
kdejaký výkop v obci. Podle svého přídomku „z Bořetic“ sídlili někteří 
majitelé na tvrzi např. Bohunka ze Žerotína známá tím, že nechtěla 
Novokřtěncům zaplatit za práci ve vinohradě, a tak je na 10 let 
vyhnala z Bořetic a která je také známá tím sporem o několik beček 
vína, o které se vsadila po smrti manžela, „že se již nikdy, pokud 
bude živa, nevdá,“ a pak po několika měsících se znovu provdala, 
ale sázku nechtěla zaplatit.

Když pak v roce 1605 vypálili Bočkajovci celé Bořetice a okolí, tak 
byla vypálena určitě i tato tvrz. Grůza uvažuje o tom, že mohla být 
někde v prostoru dnešního Panského dvora nebo v prostoru sou-
časné fary. Je možné, že tvrz byla později srovnána se zemí, když se 
v roce 1680 začal stavět kostel a kámen z tvrze byl použit na jeho 

stavbu. Tyto domněnky by bylo možno potvrdit jen důkladným ar-
cheologickým průzkumem. Když se připravovala výstavba ČOV a ka-
nalizace chtěli jsme toho využít k průzkumu těchto prostor. U všech 
zemních prací je stavebník povinen před započetím stavby udělat 
archeologický průzkum a projektant s tím musí počítat. Nevím, zda 
se tak stalo i v případě ČOV a oddílné kanalizace. Výkopy jsem kon-
troloval jen na začátku prací. Stavba byla prováděna po částech tak, 
že se vykopala jen malá část několika metrů, položilo se potrubí a vý-
kop byl zahrnut. Bylo pracováno na několika místech jednotlivými 
dodavateli prací a tak jsem výkopy nemohl neustále sledovat. Proto 
i nadále trvá práce na hledání tvrze pro další badatele a občany 
a jen snad náhoda nás přivede k lokalizaci místa, kde tato tvrz stála.

 Václav Petráseki

Mezi významné představitele, nejprve purkmistry, později staros-
ty, patřili například František Miklík, Jakub Petrásek, v novější době 
Václav Petrásek. K těm nejstarším náleží však také náš předek Josef 
Grůza (Krusa), 1726–1792. O něm se podivínský farář, autor zápisu 
do farní matriky vyslovil, že byl výborným purkmistrem, který ve své 

funkci zůstal plných 33 let. Byl zároveň představitelem společenství 
vinných hor, tzv. horným, jak vysvítá z rukopisu horenských práv obce 
Bořetické z roku 1754.

 Antonín Grůzai

Kde jsi, má první třído?

Hledáme bořetickou tvrz

Významní představitelé Bořetic

Vycházka mezi poli
Oldřich Damborský

Na hlíně suchého holomrazu
hledají vrabci obilná zrníčka,
vím, i Zima má svou krásu

třebaže ji doprovází meluzíny písnička.

Vinice se choulí ve větru obnažená
na podzim se hrozny rozdala,

polní cesta se vine mlhou do ztracena
a slunce ztratilo žlutý klobouk tralalák.

Jdeme vedle sebe, pár chromých koní,
 co znají důvěru i trablů otěže,

i po těch letech mi tvá pleť sladce voní
a s Měsícem plujeme na  stříbrné galéře.
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Podzimek v Mateřské škole Bořetice
Mlha je krásná pro pohádky, nevchází se do ní dveřmi ani vrátky a dá 
se vrátit zpět???? 
Kdy??? 
Snad někdy, zítra nebo za mnoho, mnoho let? 
Krásný podzimek plný písní, smíchu, pohádek, barev, radosti, spor-
tování, podzimních dobrot, slunce, tvoření a setkávání s rodiči… zdál 
se nekonečný, ale najednou… přišla mlha, patří sice k životu, ale 
všechnu krásu zakryla. Kdo chce, může si domýšlet a představovat, 
co v ní je, co se v ní ukrývá.

Mlha, že by se dala krájet... co za ní uvidíš?
Co za ní vidí naše děti? 
Duhu a mraky; princeznu Elzu, a proto ji mám ráda; houpačky; 
kočičku; chtěl bych celý svět, protože mám rád lidi; schované stromy; 
les; kopec; zatáčku; když se třeba nabouráme v mlze; letiště; když je 
večer mlha, tak nic nevidíme a z mlhy prší; navrchu se mění na kapky 

a padají dolů; a když spadne letadlo, tak to strašně bolí; ztracenou 
panenku, kočárek a všechny hračky, mraky a sluníčko; schované hou-
by v lese; školku, bazén, celou zahradu a schody; nevidíme přes ni 
nic; no přece Rákosníčka; dědečka; kostel;
Doplňky z diskuse o mlze: mám rád mlhu, protože zalívá kytičky; 
od mlhy jsou v trávě mokré bílé kuličky; můžeme se ztratit; kdy-
by byla mlha v lese, tak nás rodiče nemohou najít; paní, kdyby šla 
s kočárkem, mohla by ho ztratit; když třeba jdeš do školky, můžou 
se ti zamlžit okna.

A co za ní vidí dospělí?
Rákosníčka; rodinu; pohodu; knížku ke čtení a čaj; manžela a milo-
vané děti; rybník; barvy; nic; penzi; rozzářený den; vinobraní; lepší 
zítřky.

 Krásné dny přejí učitelky MŠ Bořeticei

ŠKOLA VOLÁ!
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5. třída



26 číslo 3BOŘETICKÉ LISTY Prosinec 2022

Podzim ve školní družině
Příjemné podzimní počasí strávené v parku a na vycházkách je 
jedna z nejlepších možností, jak trávit volný čas, obzvláště když 
se plní různé podzimní úkoly, třeba se staví domeček pro zvířátka 
z nalezených větviček a listí. Proto se snažíme za hezkého počasí 
trávit co nejvíce času venku, na hřišti a v parku.
Letos bylo zážitkem pohádkové „špejlí“ divadlo, do kterého děti vyro-
bily draky, princezny, rytíře a hrady na špejlích. Velikou radost udělalo 
i vyrábění obranného štítu proti drakům z tvrdého kartonu.
V kroužcích se pilně pracuje. Sportovní kroužek přináší neustálou 
radost z pohybových aktivit skupinových i individuálních. V malých 
kuchařích jsme připravovali různé pomazánky i pekli jablečný štrůdl, 

který všem moc chutnal. V keramice jsme modelovali houby, či vykra-
jovali sovičky a v přírodovědně-turistickém kroužku jsme sbírali 
přírodniny všech druhů. V počítačovém kroužku jsme se seznámili 
s bee-bot programovatelnou včelkou, a také jsme dělali pohyblivé 
obrázky, takzvané gify.
Už se všichni těšíme na Mikuláše i na Vánoce. Budeme péct per-
níčky a před Vánocemi si připravíme vánoční besídku s cukrovím 
a vánočními písničkami. Všem přejeme krásné a požehnané vánoční 
svátky.

 Radka Šebestová, vedoucí vychovatelka i

4. třída

5. třída
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Vážený pane ex starosto a prezidente per omnia secula seculorum 
a milý příteli, jak jsem slíbil, přikládám snímky ze slavnosti, z vý-
znamného výročí obce, které jsme s Marií a Vámi prožili.

Přemýšlím o tom, v čem to vězí, že obec má své významné výročí 
a slaví je způsobem „jako by se nechumelilo“. Nejenže nebyla vydá-
na žádná pamětní publikace, ale ani stránečka, která by se ohlédla 
a připomenula všem, co zde za těch 800 let proběhlo, dokonce ani 
řečička, či projeveček, který by to nějak shrnul. Chybělo mně vědomí, 
že se jedná o závažnou příležitost, či spíše povinnost, která si histo-

rické ohlédnutí či zhodnocení zasluhuje a vyžaduje. Také aby ocenila 
ty, které ji k dnešku přispěli – a pokud to neučiní, dá všem najevo, že 
pokud se o něco zaslouží, bude to přehlédnuto. Takže „vonicnejde“. 
Co se to v té obci děje?

Pro mne zůstanou na tuto obec nejen pěkné vzpomínky, ale i vě-
domí, že jsem nepromarnil svou příležitost této obci čímsi přispět 
a s jejím tehdejším faktickým i duchovním lídrem úzce spolupracovat.

 Jan Kruml, řečený bořetický „Plečnik“i

Sobota 26. 11. 2022 byla ve znamení sázení. Jedenáct nových stro-
mů, které jsme jako spolek Přepínáme spolu s dalšími dobrovolníky 
vysadili, nám bude na třech různých místech v obci za pár let vy-
tvářet příjemný stín a v horkých dnech ochlazovat své okolí. Stromy 
budou snižovat hlučnost a prašnost, zadržovat vodu a zmírňovat 
vítr. Na jaře nás budou okouzlovat květy a vůní a až povyrostou, 
budou vytvářet pěkná zákoutí, ve kterých se rádi zastavíme. Na au-
tobusové zastávce si zkrátíme čekání na autobus zobáním moruší, 
nebo sbíráním jedlých kaštanů. U letadla najdete oříšky z turecké 
lísky.  

Kromě všech těchto výhod, které přinesou stromy nám, poskyt-
nou také domov ptákům a hmyzu a pomůžou tak zvýšit biologickou 
rozmanitost.

Na tento projekt, který nese jméno Stín pro Bořetice, se nám po-
dařilo získat grant ve výši 56 200Kč z programu Sázíme budoucnost 
Nadace Partnerství.

Obrovské poděkování patří dobrovolníkům z řad hasičů, myslivců 
a všem ostatním, kteří věnovali svůj čas. Jmenovitě pak Barboře 
Ševčíkové, která svou erudicí přispěla jak ke získání grantu, tak ke 
zdárné realizaci.

 Kateřina Vodákovái

Tento projekt byl vytvořen díky grantovému programu Nadace Partner-
ství a je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, indivi-
duálními dárci veřejné sbírky a partnery iniciativy Sázíme budoucnost.“

Přepis dopisu Jana Krumla po 
návštěvě oslav 800 let obce

Sázíme budoucnost, přinášíme stín 
pro Bořetice
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400. výročí od vykázání 
novokřtěnců z jižní Moravy
Na konci září se v Hustopečích uskutečnila na nádvoří domu U Syn-
ků vzpomínková akce u příležitosti 400. výročí od vykázání no-
vokřtěnců – hutterských bratří z jižní Moravy, kde paní starostka 
Hana Potměšilová přivítala skupinku jejich potomků a dalších hostů. 
U nás takováto skupina byla již v roce 1998, kterou přivedl do Bo-
řetic významný archeolog Pajer. Skupina putovala po stopách svých 
předků a žije dnes v podobných komunitách v USA a Anglii. Noví 
hutterští bratři si v Bořeticích prohlédli bývalý statek, kde od roku 
1540 až po rok 1605 sídlila početná habánská komunita a kde jsem 
objevil i jejich pohřebiště v pravém rohu dvora. Poté se na obecním 
úřadě besedovalo o životě dnešních potomků v pěti komunitách 
v USA a Anglii. Zajímavého setkání se na obecním úřadě zúčastnil 
i ředitel okresního archivu pan Emil Kordiovský a starosta Kobylí pan 
Otáhal. Zajímavé bylo i to, že diskutovala jen mužská část skupiny 
a ženská část nepromluvila po celou dobu ani slovo. Poté potomci 
těchto novokřtěnců odjeli na další místo jejich pobytu u nás – do 
Slavkova.

Zprávy o pobytu v Bořeticích jsou i ve „Velké historické knize hutt-
erských bratří“, kterou vydal R. Wolkan v roce 1923. Pan Unger požá-
dal svého kolegu Wolfganga Schwabenického o vyhledání záznamů 
o jejich pobytu v Bořeticích. Novokřtěnci se v Bořeticích usadili až 
poměrně pozdě, více než 20 let poté, co začali působit na Moravě. 
Kronika o tom svědčí následovně:

„Roku 1545 kolem Michalea (20. září) koupili jsme dům v Bořeti-
cích, a to skrze Jakoba Secklera, staršího obce a tlumočníka Tomase 
Schmida“

Roku 1545 se Ferdinandovi I. podařilo ve spojení s císařem Kar-
lem V. porazit protestantské vojsko u Muhlbergu a potlačit povstání 
v Čechách. Důsledkem byl i na Moravě tvrdší postup vůči nekatolí-
kům, který se však setkal s rozhodným odporem stavů.

„Roku 1547, když se obec zvětšila, protože Pán rozmnožil svo-
je příznivce, také místo pro ně bylo (žili ve společných domech – 
Haushaben) v Šakvicích, Kubšicích, Kurdějově, Bzenci, Bučovicích, 
Rakvicích, Velkých Bílovicích, Slavkově, Kurdějově, Bzenci, Bučo-
vicích, Velkých Pavlovicích, Rakvicích, Hodoníně, Popicích, Bohu-
ticích, Hrubšicích, Veselí, Slavkově, Zaječí, Staré Břeclavi, Čejko-
vicích, Pouzdřanech, Ivančicích, Bořeticích a v jiných místech, žili 
v ubytovnách – Herbergen. To se ďáblu nelíbilo a žaloval na jejich 
zbožnou činnost, protože žili ve společenství. Faráři tak dlouho lživě 
pomlouvali u krále Ferdinanda ohledně novokřtěnců, že tento vydal 
mandát, podle něhož byli všichni novokřtěnci vyhnáni ze země. Stalo 
se tak na zemském dni v Brně.

Život novokřtěnců měl svoje radosti i starosti, ale do kroniky se 
zapisovaly především ty horší události.

„Roku 1570 zemřel bratr Hans Shlahindpfan (Honzo, udeř do pán-
ve) nebo Klampferer (klempíř), starší kazatel v Bořeticích.“

„Roku 1589 museli jsme opustit Bořetice, kde jsme dlouhá léta 
bydleli, protož paní, které tehdy panství patřilo (Bohunka za Žerotí-
na) nechtěla nám zaplatit za práci, kterou jsme udělali ve vinohradě. 

Konec konců jsme byli vyhnáni z domů a museli jsme odejít (do 
Kobylí).“

Roku 1599 na den obrácení Pavla (25. ledna) předal novokřtěn-
cům pan Václav Hrubšický z Budkova dům v Bořeticích (odkud byli 
vyhnáni a kde 10 let nebyli). Opět jej zařídili a začali zde žít.

Roku 1605 vpadli na Moravu oddíly Bočkajovců rebelujících proti 
Habsburkům. Tehdy se také projevila neschopnost zemské vlády hájit 
zemské hranice a nájezdníci, kteří silně poplenili zem byli vytlačeni 
za hranice jen s pomocí českého vojska.

„Roku 1600 ložírovalo 400 rejtarů v Podivíně, Bílovicích, Čejkovi-
cích a Bořeticích 14 týdnů.“

„Roku 1601 rejtaři pana Hodického z Hodic leželi 3 týdny v No-
vých Mlýnech, Šakvicích, Strachotíně, Kobylí, Bílovicích a Bořeti-
cích.“

„Roku 1602 byly dvory novokřtěnců v Nových Mlýnech, Šakvi-
cích, Kobylí, Bořeticích a okolí obtěžovány vojáky Schénbergského 
regimentu a rovněž při tažení hraběte Thurna s 1 000 rejtary byly 
navštíveny dvory v Bořeticích a okolí.“

„16. června 1605 spálil nepřítel Kobylí, Bořetice a Podivín spolu 
s mnoha okolními vesnicemi. Ale tehdy (díky všemohoucímu Bohu) 
nikdo z našich lidí nebyl zajat kromě 4 chlapců, kteří byli odvlečeni 
do ciziny a jednoho bratra z Podivína, a jednoho z Rakvic, kteří byli 
bídně zavražděni.“

Po porážce stavovského povstání byli dekretem kardinála Ditrichš-
tejna v září roku 1622 vypovězeni novokřtěnci ze země a do dvou 
měsíců museli odejít. Nic nepomohlo, že to bylo před zimou. Při 
Bočkajovském vpádu v roce 1605 sídlo novokřtěnců v Bořeticích 
zřejmě zaniklo. V dalších letech se již kronika o Bořeticích nezmiňuje 
a neuvádí se ani v roce 1622 kdy novokřtěnci museli opustit Moravu 
a vystěhovali se „za Moravu“ do Uher (na dnešní Slovensko).

 Václav Petrásek, kronikáři
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Oslavy 800. výročí obce korunovala 
pouť ke svaté Anně
Bořetice se opět oblékly do svátečního. Kalendář prozradil, že 
v letošním roce je tomu přesně 800 let od první písemné zmínky 
o Bořeticích. A protože příležitostí k oslavám není nikdy dost, spo-
jili bořetičtí své síly a v sobotu 23. července připravili slavnostní 
odpoledne s bohatým programem, který korunovala pouť ke svaté 
Anně v neděli 24. července.

Zájemcům se tak otevřela například nedávno požehnaná hasič-
ská zbrojnice. Dveře dokořán byly také na místní základní škole, což 
si nenechali ujít hlavně místní, kteří vzpomínali na svá vlastní školní 
léta. Zahanbit se nenechala také farnost, která otevřela kostelní 
věž. Středobodem oslav se však stal místní kulturní dům, kde byly 
vystaveny místní kroje, fotografie nebo historické kroniky od roku 
1925. Veselo bylo i na sóle u kulturního domu.

Přes to, že zábava trvala do pozdních hodin, ráno bylo opět veselo. 
Především tedy v parku u kostela sv. Anny, kde se sešli i poutníci 
na tradiční pouti k naší patronce. Závěrečné požehnání poutníkům 
celebranti doplnili o požehnání pro celou obec. Oslavy 800. výročí 
první zmínky o Bořeticích, tak byly řádně korunovány přímo z nebes. 

Reportáž z akce najdete na youtubovém kanále Bořetický zpravodaj. 
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Vánoční bohoslužby v kostele 
sv. Anny v Bořeticích

24. 12. Štědrý den v 15.30 
25. 12. Slavnost Narození Páně v 8.00
26. 12. Svátek sv. Štěpána v 8.00 – mše za muže a chlapce
1. 1. 2023  Slavnost Matky Boží Panny Marie v 8.00 – mše za ženy 

a dívky
5. 1. 2023 Slavnost Zjevení Páně v 16.30
8. 1. 2023 Svátek Křtu Páně v 8.00

Betlémské světlo, symbol pokoje a naděje, bude k dispozici 
v předsíni kostela v Bořeticích 23. 12. od 9 do 17 hodin a na Štědrý 
den od 9 do 16 hodin. 

Zveme vás na ples farností, který letos proběhne v kulturním domě 
na Vrbici v pátek 20. ledna 2023 od 20 hodin. K poslechu a tanci 
bude hrát dechová hudba Sokolka. Vstupenky se budou prodávat 
v předprodeji v kostelích od ledna nebo na místě samém. Svozový 
autobus bude zajištěn.

Začněte nový rok dobrým skutkem i Vy!
Prosíme připojte se s námi do Tříkrálové sbírky jako koledníci, jako 
vedoucí skupinek, abychom pomohli vybrat dary pro potřebné. 
Tříkrálová sbírka bude probíhat v Bořeticích v neděli 8. ledna od 
9 hodin. 

Vánoční zamyšlení
Všichni se těší na vánoční pohodu, klídek, na plné stoly jídla a pití, na 
stromeček s dárky. Ale když se zamyslíme, jaké byly první Vánoce pro 
Marii a Josefa, tak to nebyla žádná legrace. Zkusme si představit, že 
kvůli nesmyslnému sčítání lidí, které nařídil císař v Říme, se museli 
Josef s Marií vydat na dosti dalekou cestu zrovna v době, která se 
jim vůbec nehodila. Jet na oslu je nepředstavitelně nepohodlné i pro 
zdravého mladého muže, natož pro křehkou ženu ve vysokém stupni 
těhotenství. Představme si tu starost, jak zvládnou cestu, kde se 
ubytují, zda se stihnou vrátit, aby se dítě narodilo doma. Uvažme, 
jak složité asi bylo zařídit alespoň to nejnutnější – teplou vodu, 
soukromí a další věci. A pak ten neklid kolem děťátka, ten sběh lidí. 
Nakonec návštěva králů-mudrců a taková míra zájmu, že se Josef 
rozhodne bezodkladně odejít, protože by další pobyt v Betlémě mohl 
být přímo pro narozeného Ježíše nebezpečný. A představme si další 
cestu, která se podobala útěku a nevedla domů do Nazareta, ale do 
ciziny do Egypta. Domysleme i to, jak asi zapůsobila na mladičkou 
maminku a starostlivého otce děsivá zpráva o Herodově zákroku 
proti betlémským dětem, které byly zabity. A uvažujme též o velkých 
vnitřních dramatech sv. Josefa, muže, který se těšil na běžně se odví-
jející rodinný život a byl postaven před fakt, že jeho snoubenka je 
těhotná. Jak asi bylo Marii čekající na jeho reakci? Jen blázen mohl 
by toto nazvat idylou. Je to obrovské lidské a zároveň i Boží drama.

Tak, jak se odvíjí náš život, promlouvá k nám tento vánoční příběh 
různě. Jinak ho vidíme v dobách klidných a šťastných, jinak v dobách 
těžkých, jinak v mládí, jinak ve stáří, jinak ve zdraví, jinak v nemoci, 
jinak když nám někdo blízky odejde. Ale vždy k nám vánoční příběh 
mluví. Proto je třeba vždy se do něho podívat a poctivě se postavit 
před tuto velkou Boží zvěst. Vánoce jsou vždy štědré svou zvěstí, že 
Bůh přichází mezi nás a záleží mu na každém z nás. Vánoce jsou 
vždycky nové a vždy mluví k našemu životu. Pokaždé nám připome-
nou něco jiného. Jednou nám připomenou potřeby nuzných a zdůraz-
ní tím i naše štěstí, podruhé nám dají posilu v těžkostech a připome-
nou nám, že vzájemná láska a láska Boží je bohatstvím, které převáží 
náš smutek a těžkosti. To se ovšem stane jen tehdy, když se jako 
pravdivě žijící lidé setkáme s Boží pravdou lidského příběhu svaté 
rodiny. Tehdy totiž do našeho srdce vstoupí mír a uslyšíme andělský 
hlas zvěstující pokoj lidem a slávu Boží.

Přeji všem požehnané Vánoce a šťastný nový rok 2023.

 P. Tomáš Cahai

DUCHOVNÍ OKÉNKO

Informace o farnostech Bořetice, Kobylí a Vrbice na

www.bokovka.info



31číslo 3 BOŘETICKÉ LISTYProsinec 2022 31číslo 3 BOŘETICKÉ LISTYProsinec 2022

HRAVÉ OKÉNKO
Milé bořetické děťátko,
i ty si najdeš v Bořetických listech to své. Vymaluj si vánoční stromeček a zimní svetr. Najdeš v obrázkové osmisměrce všechna skrytá slovíčka? 
Popros rodiče nebo prarodiče, jistě ti pomohou. Na další stránce najdeš vzpomínkový list na Vánoce. Až budeš mít vše vymalováno, vyplněno 
a vypsáno, tak list vystřihni a vhoď do poštovní schránky obecního úřadu. Tvůj výtvor pak rádi uveřejníme na webu a facebookových stránkách obce. 
Krásné svátky!

P. S. Moje jméno a příjmení je … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (sem se nám podepiš, ať víme)
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NOVINKY Z KRAVIHORSKÉ KRAJINKY

Kravihorské hlášení III/2022
Letos se pod Kravíma horama uskutečnily otevřené sklepy, po le-
tech jsme zarazili horu, proběhl košt vína a tak dále. Co se bude 
dít a další aktuality se dozvíte níže. 

Otevřené sklepy a košt
Letos se pod Kravíma horama uskutečnily troje otevřené sklepy, 
a to samé nás čeká v roce 2023. Možná by stálo za hřích připo-
menout význam této akce – pomoci (malo) vinařům prodat jejich 
celoroční práci, jejíž výsledkem je víno. Pokud někdo bude chtít 
otevřít sklep, ať kontaktuje prezidenta či premiéra. Jako podmínka 
otevření sklepa je, že vinař dodá pár vzorků na velikonoční košt, 
který chápeme ve fotbalové terminologii jako „přátelák“. 

Změna termínu Svatovavřineckých otevřených sklepů 2023
Tato akce měla proběhnout 5. srpna 2023. Bohužel ji ale bylo nutné 
přeložit na sobotu 12. srpna 2023. Důvodem je kolize s bořecký-
mi hody. Prosíme provozovatele penzionů a ubytování, aby o této 
změně dali vědět hostům. Za potíže se omlouváme, příští termíny 
budou voleny s větší pečlivostí. 

Setkání vinařů a volby do Kravihorské republiky
Dne 7. ledna 2023 se v Penzionu pod kraví horou u Újezdských 
uskuteční přátelské setkání bořeckých vinařů. Zároveň proběhnou 
volby do Kravihorské republiky. Volit může každý, kdo vlastní klíče 
od sklepa, a samozřejmě má chuť a čas pracovat pro republiku. 
Vstupenkou jsou 2 sedmičky výborného vína.
Čas a program bude upřesněn. Občerstvení a cimbálka budou za-
jištěné. Doprovod vemte s sebou. Prosím, napište na e-mail kra-
vihorskarepublika@gmail.com, zda přijdete, a to do 31. prosince. 

Kravihorci v cloudu
Ministr digitalizace, turismu, vinařství a spravedlnosti využili popr-
vé v historii republiky cloudovou metodu Google docs, a to v listo-
padu, během otevřených sklepů. Díky této technologii se rapidně 
urychlil výdej lístků. Budeme v digitalizaci pokračovat. 

Byli jsme v České televizi a jsme na to pyšní
V událostech Brno jsme se objevili v krátké reportáži 
a byli jsme pojmenováni jako Gondor, známé království 
Středozemě ze světově proslulé trilogie Pán prstenů. 
Pokud jste na video zvědaví, načtěte si jej přes QR kód. 

Nové sídlo vlády
Při procházce pod Kravíma jste si určitě všimli, že se opravilo sídlo 
vlády. Exteriér je hotový, interiér se dokončuje. Stavbu financoval 
kravihorský spolek z vlastních zdrojů. Dále děkujeme firmám Lo-
max, Vaclav Metal Craft (Václav Bařina) a Elektro Náležinský za 
finanční a hmotnou podporu.

Zákaz vjezdu pod Kraví hory pro těžké dopravní prostředky
Jak jistě víte, pod Kravíma horama je na dvou místech značka zákaz 
vjezdu. Pokud k vám má přijet autobus plný lidí, připomeňte řidiči, 
co tato značka znamená. Může zaparkovat na odstavném parkovi-
šti. Opravdu není nutné, aby hosté vystoupili přímo před sklepem. 
To samé platí pro nákladní automobily, autodomíchávače apod. 
Kraví hory nejsou na těžkou techniku stavěné. Pokud nebudeme 
ohleduplní, tak vám při koštování vína může sklep doslova spad-
nout na hlavu. Díky všem, kteří toto dodržují!

Ples bude, pokud nám ho zase nezakážou
V sobotu 11. února 2023 bude na Kravihorském plese vyhrávat 
Sokolka ze Šakvic. Za každý dar do tomboly předem děkujeme, Pán 
Bůh vám to oplatí ve vinohradě! Snad nám to Covid zase nepřekazí. 
Jelikož je tato sláva 3 dny před Valentýnem, doporučujeme na ples 
vzít manželku/milenku/přítelkyni/kamarádku. Jít na ples se dvěma 
vyjmenovanými variantami se nemusí vyplatit. 

Konec hlášení, přejeme příjemné prožití vánočních svátků, ať vám 
chutná víno a mějte se rádi. Žijete jen jednou.

 Marek Herůfeki

Jak to bylo u nás na začátku 
tradice Svatomartinského vína?
Kravihorská republika byla od začátku štikou ve vinařském rybní-
ce. Jejich nápady byly vzorem pro vinaře celého vinařského světa 
v Česku a hlavně na Moravě. Jejich recesistické akce a demonstrace 
byly tahákem pro média a dělaly jim zdarma velkou reklamu a stály 
také u vzniku Svatomartinských vín.

V roce 2004 přišel za tehdejším prezidentem KHR Václavem Pe-
tráskem majitel hotelu Kraví hora a také tehdejší ministr zahraničí 
této samozvané republiky Oldřich Sadílek s nápadem uspořádat 
v hotelu malou slavnost mladých vín. Já jsem dostal za úkol vy-
pracovat scénář této slavnosti a Sadílek pozvat na ni ředitele 

Kravihorské hlášení III/2022 

Letos se pod Kravíma horama uskutečnily otevřené sklepy, po letech jsme zarazili horu, 
proběhl košt vína a tak dále. Co se bude dít a další aktuality se dozvíte níže.  

Otevřené sklepy a košt 
Letos se pod Kravíma horama uskutečnily troje otevřené sklepy, a to samé nás čeká v roce 
2023. Možná by stálo za hřích připomenout význam této akce – pomoci (malo) vinařům 
prodat jejich celoroční práci, jejíž výsledkem je víno. Pokud někdo bude chtít otevřít sklep, 
ať kontaktuje prezidenta či premiéra. Jako podmínka otevření sklepa je, že vinař dodá pár 
vzorků na velikonoční košt, který chápeme ve fotbalové terminologii jako „přátelák“.  

Změna termínu Svatovavřineckých otevřených sklepů 2023 
Tato akce měla proběhnout 5. srpna 2023. Bohužel ji ale bylo nutné přeložit na sobotu 12. 
srpna 2023. Důvodem je kolize s bořeckými hody. Prosíme provozovatele penzionů a 
ubytování, aby o této změně dali vědět hostům. Za potíže se omlouváme, příští termíny 
budou voleny s větší pečlivostí.  

Setkání vinařů a volby do Kravihorské republiky 
Dne 7. ledna 2023 se v Penzionu pod kraví horou u Újezdských uskuteční přátelské setkání 
bořeckých vinařů. Zároveň proběhnou volby do Kravihorské republiky. Volit může každý, 
kdo vlastní klíče od sklepa, a samozřejmě má chuť a čas pracovat pro republiku. Vstupenkou 
jsou 2 sedmičky výborného vína. 
Čas a program bude upřesněn. Občerstvení a cimbálka budou zajištěné. Doprovod vemte s 
sebou. Prosím, napište na e-mail kravihorskarepublika@gmail.com, zda přijdete, a to do 31. 
prosince.  

Kravihorci v cloudu 
Ministr digitalizace, turismu, vinařství a spravedlnosti využili poprvé v historii republiky 
cloudovou metodu Google docs, a to v listopadu, během otevřených sklepů. Díky této 
technologii se rapidně urychlil výdej lístků. Budeme v digitalizaci pokračovat.  

Byli jsme v České televizi a jsme na to pyšní 
V událostech Brno jsme se objevili v krátké reportáži a byli 
jsme pojmenováni jako Gondor, známé království 
Středozemě ze světově proslulé trilogie Pán prstenů. Pokud 
jste na video zvědaví, načtěte si jej přes QR kód.  

Nové sídlo vlády 
Při procházce pod Kravíma jste si určitě všimli, že se 
opravilo sídlo vlády. Exteriér je hotový, interiér se 
dokončuje. Stavbu financoval kravihorský spolek z 
vlastních zdrojů. Dále děkujeme firmám Lomax, Vaclav 
Metal Craft (Václav Bařina) a Elektro Náležinský za 
finanční a hmotnou podporu. 
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Z bořetického Facebooku 
Znáte facebookové stránky obce? Věříme, že ano! K půlce listopadu 
totiž sleduje stránky 3 161 osob a 2 545 je označilo „to se mi líbí“. 
Byly založeny 4. května 2015 a za ty roky jsme nasdíleli a uveřejnili 
stovky a stovky fotografií, tisíce statusů a natočili desítky živých 
vysílání. 

Sledujte naše facebookové stránky i vy a neuteče vám žádná 
aktualita z obce. 

Vinařského fondu pana Machovce, majitele ochranné známky 
Svatomartinské víno, vinaře pana Kopečka z Valtic a mnoho dal-
ších osobností z vinařského světa. Dohodli jsme se na tom, že 
se slavnost uskuteční o svátku sv. Martina, ve vinařském světě 
uznávaného patrona vinařů. Podle scénáře jsme předvedli scénku 
s příjezdem vojáka z 10. římské legie od Mušova, který přiváží 
dopis od sv. Martina s jeho svolením otevírat první láhve s mla-
dým vínem 11. 11.v 11 hodin, 11 minut a 11 vteřin. Scénka 
se návštěvníkům líbila tak, že Vinařský fond a pan Machovec 
koupil ochrannou známku od pana vinaře Kopečka a uskutečnili 
již v příštím roce takovouto slavnost v Brně na nám. Svobody 
s tehdy vyrobenými 200 000 lahvemi označenými logem sv. Mar-
tina. Jen byly vypuštěny ty vteřiny. Dnes je to každoročně více jak 
2 miliony lahví mladého vína.

Po skončení naší scénky, včetně otevírání prvních lahví a také prv-
ním ťukáním s mladým vínem (burčákem se neťuká), za námi přišel 
pan Kopeček a prohlásil „Vy jste byli první a jediní, kteří pochopili, 
jaký potenciál je ukrytý v takové nové tradici“. U těchto Svatomar-
tinských vín byla zvolena podobná taktika jako ve Francii s otevírá-
ním lahví s mladým vínem pokřtěných Beaujolais Nouveau („Božo-
lé“), vždy po celém světě v jediný den, a to o třetím listopadovém 
čtvrtku. Proč je však s tímto svátkem svázána také pečená husa? 
Sv. Martin byl po otci voják římské armády a později kněz. Jedna 
z pověstí je, že se zdráhal přijmout post biskupa. A tak se schoval 
do hejna hus. Ty ho však svým kejháním prozradily… Proto Martin 
přivážel vždy našim předkům nejen víno, ale i husu a někdy i sníh.

 Václav Petrásek, prezident KHR „nafurt“i

ZE SOCIÁLNÍCH SÍTÍ

Živé vysílání úterního průvodu vidělo do dnešních dnů 
přes 131 tisíc lidí!

Sdílíme zde fotografie z života obce i jejího okolí

Odebíráte náš YouTube kanál? 
YouTube kanál Bořetický zpravodaj má nové videoreportáže: https://www.boretice.cz/videozaznamy.
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Zprávy z fotbalových arén 
Kobylí/Bořetice – sdružená družstva mládeže
S končícím rokem máme za sebou podzimní polovinu soutěží druž-
stev mládeže. Všechna družstva sehrála své utkání v silně konku-
renčním prostředí, které tak připravilo podívanou na dobrou soutěž 
s dobrým fotbalem a kvalitními výkony. I když nikde neatakujeme 
první příčku musím říct, že naši fotbalisté jsou v soutěžích kvalitním 
protivníkem s nepřehlédnutelným výkonem.

Nejvyšší soutěž z našich oddílových družstev hrají dorostenci pod 
taktovkou trenérů Ondřeje Kocourka a Jakuba Pazderky. Družstvo 
Kobylí/Bořetice je v I. třídě dorostu nováčkem. Po postupu z okres-
ního přeboru v minulé sezóně tak byli všichni zvědaví, jak si náš 
tým složený převážně z mladších dorostenců, v této krajské soutěži 
povede. Soutěž začala již v polovině srpna a družstvo nemělo prostor 
na přípravu. Výsledky z prvních kol, kde navíc naráželi na papírové fa-
vority soutěže, tomu odpovídaly. Vysoké prohry znamenaly samotné 
dno tabulky. Čekalo se tak sedm dlouhých kol na první body a posun 
v tabulce směrem nahoru. Je pozitivní, že kluci neztratili motivaci 
a dokázali vystoupat se čtyřmi výhrami a jednou remízou na prů-
běžné deváté místo. Navíc je v družstvu vidět dlouhodobý potenciál 
k ještě lepším výsledkům.

Starší žáci začali opravdu skvěle. Tři výhry na začátku byly doslova 
euforické. Jenže pak přišla studená sprcha z Velkých Bílovic, kde nás 

domácí družstvo doslova převálcovalo. Následovaly skvělé vítězství, 
například v Mikulově, kde ve velmi napjatém souboji, naši v závě-
ru otočili utkání, ale i smutné prohry jako poslední domácí zápas 
s Ivaní, kde se našim v podzimním terénu doslova nedařila hra. Třetí 
místo v tabulce si však držíme, ale myšlenka na postup se vzdálila 
se zvětšujícím odskokem právě Velkých Bílovic o devět bodů. Starší 
žáky mají na starost trenéři Kryštof Řačák a Josef Kaňa, a druhou 
polovinu soutěže před sebou.

Mladší žáci s trenéry Jiřím Huslíkem a Pavlem Blažejem hrají v tra-
dičně velké skupině okresního přeboru, o které si troufám tvrdit, že 
bývá většinou i herně celkem vyrovnaná. Letos je v soutěži zajímavé, 
že zde vystupuje mnoho hráčů přípravkových ročníků, možná i pře-
vaha, a to u všech družstev v soutěži. Také naše kobylsko-bořetické 
družstvo jsme museli početně doplnit o fotbalisty z přípravky, aby-
chom soutěž mohli vůbec hrát. Se sedmi vítezstvími, jednou remí-
zou a čtyřmi prohrami se naše družstvo drží uprostřed tabulky, kde 
má pět týmů stejný počet bodů. Kluci předvedli výborné výsledky, 
když zvítězili nad velmi silným týmem z Hustopečí a uhráli remízu 
s družstvem z Břeclavi. Na druhou stranu nám zůstala hořká pachuť 
z prohraného utkání ve Starovicích, kde herně bylo naše družstvo 
v daleko lepší formě, a taky po posledním utkání v Břeclavi, kde 
nám domácí otočili dobře se vyvíjející zápas v závěru druhé poloviny.

SPORT

Starší žáci, foto TJ Sokol Bořetice
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Přípravky si také zvykaly na posouvání hráčů v ročníkových kate-
goriích. Vznikla tak nová družstva. Myslím, že výsledky přípravek jsou 
dobré. Máme mladé týmy, patřící soudě podle účasti na turnajích, 
které sehrály mimo svou kolovou soutěž, v rámci okresního fotbalu 
k těm lepším. Ale i výsledky v kolové soutěži okresního přeboru 
napovídají o kvalitě našich družstev. Starší přípravka si zapsala čtyři 
výhry, jednu remízu a čtyři prohry. Trenéři starší přípravky jsou Lu-
bomír Dufek a Karel Kašuba. Mladší přípravka hrající pod vedením 
Michala Dufka, Martina Huslíka a Pavla Odstrčila má na svém kontě 
šest výher a tři prohry.

Fotbalovou školičku (minipřípravku) se snažíme provozovat ve třech 
obcích: Kobylí, Bořetice, Vrbice. Snažíme se vytvořit podmínky pro 
pravidelné tréninky i pro účast dětí na utkáních, aby si zkusily fotbal, 

ale především, aby se děti dostaly do nějaké fáze budoucího přístupu 
a zodpovědnosti. Žel zde mírně narážíme na to, že minipřípravka je 
více o rodičích než o dětech. Účast na trénincích je docela důležitým 
základem. Když vidím dva trenéry a dvě děti na tréninku, říkám si, kde 
je problém? Tréninky minipřípravky jsou dlouhodobě dané tak nevím, 
jestli se překrytí tréninku dalšími aktivitami nedalo nějak optimalizo-
vat. Návštěvy obchodů, babiček, přátel se dají také posunout mimo 
časy tréninků a utkání. Je jasné, že malé děti bývají více nemocné, ale 
pobyt venku i přes horší počasí, při správném oděvu, spíš dítě do bu-
doucna otuží. Dítě spíš onemocní ve školce než na hřišti. Je smutné, že 
máme ve třech dědinách více než 30 dětí v minipřípravkách a nejsme 
schopni pomalu vyslat družstvo se šesti hráči na turnaj, protože nikdo 
nemůže. Pevně věřím, že vývoj těch nejmenších se v budoucnu zlepší, 
a to si přeje určitě i tým trenérů v Kobylí Markéta Nováková, Vendula 
Zapletalová, v Bořeticích Pavel Odstrčil a na Vrbici Jiří Kubík.

U všech družstev nastala nebo nastane zimní příprava. Začali jsme 
využívat vnitřní sportoviště, a to především tělocvičnu v ZŠ a Soko-
lovnu Kobylí. Dorost a starší žáci trénují celou zimu venku, a to na 
umělce před školou. K vnitřním utkání pak využíváme sportovní halu 
ve Velkých Pavlovicích. Na zimu máme naplánováno několik turnajů. 
Družstvo dorostu sehraje v Mikulově zimní ligu. Starší a mladší žáci 
mají v kalendáři hned čtyři turnaje OFS ve Valticích. Přípravky budou 
hrát dva turnaje ve Velkých Pavlovicích, které budeme pořádat v rámci 
klubu. Pro minipřípravku nasmlouváme určitě přáteláky v tělocvičně 
v Kobylí. Chceme tak, aby všichni sportovci v oddíle zůstali aktivními 
i v tomto zimním mimosezónním období. Předpoklad začátku jarní se-
zóny je pro mládež 23. března 2023, ale to je v tuto chvíli ještě daleko.

Teď je ten správný čas popřát všem našim fotbalistům, všem, kdo 
se okolo fotbalu v Kobylí, v Bořeticích či na Vrbici točí, všem, kdo 
na fotbal chodí, a taky všem, kteří nějakým způsobem dění sledují 
a vnímají, popřát skvělé užití si vánočních svátků a pevné nervy do 
nového časového prostředí… 

 Jiří Huslíki

Starší přípravka, foto TJ Sokol Bořetice

Mladší žáci, foto TJ Sokol Bořetice



37číslo 3 BOŘETICKÉ LISTYProsinec 2022

Nevydařený podzim CELTICU 
v okresním přeboru
Mužstvo mužů Sokola Bořetice (CELTICU) se začalo cca 14 dnů před 
hody připravovat na svou 4. sezonu po návratu do Okresního přeboru. 
Trenérem týmu je Luděk Šefránek a hrajícím asistentem Libor Machek. 
Po loňské sezoně ukončili činnost dlouholeté opory Jaroslav Otáhal 
a Zbyněk Jambor. Dále se více rozhodl věnovat podnikání Jakub Jambor 
a odešel brankář Tomáš Báťa. Do nové sezony se vrátil z Hustopečí 
na post brankáře Miroslav Náležinský mladší, dále k nám přestoupil 
Patrik Havlík z Velkých Pavlovic a Leoš Horák z Vrbice. Z dorostu 
přišel David Cvingráf a zbytek jsme byli nuceni doplňovat hráči ze 
spojeného družstva dorostu Kobylí/Bořetice. Po extrémně krátké let-
ní přípravě, která byla ještě narušena termínem bořetických hodů, 
které jsou těsně před začátkem soutěže, jsme doma v 1. kole přivítali 
soupeře z Boleradic. Tento zápas mužstvo excelovalo a vyhrálo ho 8:0. 
Všichni jsme už viděli, jak budeme hrát na špici tabulky. Jak jsme se 
však mýlili. V následujícím kole jsme zajížděli v sobotu do Hlohovce, 
kde se (pokud bychom byli v normální sestavě) očekával náš koncert. 
Bohužel jsme tam přijeli s torzem sestavy. Asi 5 hráčů bylo na svatbě 
spoluhráče, další na dovolené atd. Zápas jsme bohužel prohráli 3:0. 
Následující týden jsme si chtěli doma spravit chuť s Vranovicemi. Ty 
však odstoupily ze soutěže, a tak jsme měli volný víkend. Následu-
jící týden se hrálo opět v sobotu v Mikulově. Bohužel zápas odehráli 
v nestandartní sestavě. Někteří hráči byli opět na svatbě, na dovolené 
a nevím kde všude. Zápas jsme prohráli 6:0 a čekal nás doma zápas 
s Březím. Na tento zápas se sešla dobrá sestava a vyhráli jsme ho 
10:1. Mysleli jsme si, že od tohoto utkání se nám začne dařit. Násle-
dovalo však 7 utkání, která jsme kromě 1 výhry a 1 remízy všechny 
prohráli. Nyní se po podzimu mužstvo nachází na nelichotivé 12. příčce 
tabulky. Sestupovat budou 2–3 mužstva.

Co k tomuto výsledku říct? Bohužel se projevila podzimní 
tréninková a zápasová morálka mužstva. V dřívějších dobách, když 
měli hráči nechuť trénovat, tak alespoň na zápasy vždy všichni dora-
zili. Nyní to vypadá, že si hráči chodí zahrát, jen když se jim chce a na 
tréninky chodí jak do houslí. Není normální, aby se z cca 18 hráčů 
v kádru z tréninku 12 hráčů omluvilo. Každý trénink trenér trne, kolik 
lidí se mu omluví. Hráči by se nad tímto přístupem měli zamyslet, 
protože takovýmto způsobem se fotbal hrát nedá. Takto to nebaví 
trenéra, fanoušky, ani lidi, kteří kolem fotbalu něco dělají. Věřím, že 
se mužstvo dá v podzimní přestávce dohromady, kvalitně se po-

trénuje a na jaře potěšíme příznivce dobrou hrou a lepšími výsledky. 
V tuto chvíli výbor TJ řeší, zda mužstvo posílit, nebo dohrát sezónu 
se stávajícím kádrem. Závěrem bych všem, kdo pomáhají s chodem 
oddílu poděkoval a popřál všem klidné svátky a do nového roku víc 
fotbalové radosti. 

 Luděk Gloza, předseda TJ Sokol Bořeticei

Zápasy
Bořetice – Krumvíř B/Boleradice 8:0
Hlohovec – Bořetice 3:0
Bořetice – Vranovice soupeř odstoupil ze soutěže
Mikulov – Bořetice 6:0
Bořetice – Březí 10:1
Křepice – Bořetice 2:1
Bořetice – Podivín 1:3
Charvatská Nová Ves – Bořetice 0:1
Bořetice – Kostice 0:3 
Moravský Žižkov – Bořetice 4:3
Bořetice – Ivaň 3:3
Nosislav – Bořetice 3:2
Hustopeče – Bořetice 3:0 

Tabulka Okresního přeboru mužů po 12. kole soutěže

1 Kostice 12 10 2 0 30:8 32
2 Moravský Žižkov 12 7 2 3 38:32 23
3 Nosislav 12 6 3 3 27:15 21
4 Křepice 12 6 2 4 26:17 20
5 Hustopeče 12 5 4 3 24:8 19
6 Mikulov 12 5 2 5 23:18 17
7 Charvátská Nová Ves 12 4 4 4 24:17 16
8 Březí 12 5 0 7 33:42 15
9 Podivín 12 3 4 5 15:24 13
10 Ivaň 12 3 4 5 23:34 13
11 Hlohovec 12 3 3 6 13:31 12
12 Bořetice 12 3 1 8 29:31 10
13 Boleradice/Krumvíř B 12 2 1 9 16:44 7

V sobotu 31. prosince se od 14.00 koná  
na místím fotbalovém hřišti tradiční Silvestrovský fotbálek!  

Svařené víno a občerstvení zajištěno. 
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Plán kulturních akcí 2023
MĚSÍC NÁZEV AKCE POŘADATEL BUDE V ROCE 2023?

LEDEN

Tradiční tříkrálová sbírka Farnost 8. ledna 2023

Farní ples (Vrbice) Farnost 20. ledna 2023

Myslivecký ples Myslivci 21. ledna 2023

ÚNOR

Kravihorský ples SSRKH 11. února 2023

Dětský maškarák Fotbalisti 19. února 2023

Krojový ples Chasa 25. února 2023

BŘEZEN Bořetická uzlovačka SDH Bořetice 4. března 2023

DUBEN

Sběr železného šrotu SDH Bořetice 1. dubna 2023

Hodnocení vín SSRKH 2. dubna 2023

Velikonoční výstava vín SSRKH 9. dubna 2023

Pálení čarodějnic KK 30. dubna 2023

KVĚTEN
Den otevřených sklepů SSRKH 27. května 2023

Turnaj tenisového klubu Tenisti 27. května 2023

ČERVEN

Den dětí KK + spolky 3. června 2023

Školní akademie ZŠ a MŠ 18. června 2023

Letní družební turnaj Tenisti 24. června 2023

Táborák na zakončení školního roku Farnost 27. června 2023

ČERVENEC
Předhodovní zpívání Svodničan + KK 29. července 2023

Pouť ke sv. Anně Farnost 30. července 2023

SRPEN

Stavění máje Chasa 4. srpna 2023

Hody Chasa 6.–8. srpna 2023

Noční otevřené sklepy SSRKH 12. srpna 2023

ZÁŘÍ Drakiáda SDH Bořetice 30. září 2023

ŘÍJEN Běh za burčákem KK+SSRKH+SDH 7. října 2023

LISTOPAD

Lampionový průvod KK + SDH 3. listopadu 2023

Putování za mladým vínem SSRKH 4. listopadu 2023

Setkání se seniroy KK 26. listopadu 2023

PROSINEC

Vánoční jarmark KK 2. prosince 2023

Mikuláš v kostele Farnost 3. prosince 2023

Mikuláš ve škole KK 5. prosince 2023

Žehnání vína SSRKH 29. prosince 2023
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Babičkám a dědečkům zazpívaly i místní děti,  
foto J. Michna

První adventní neděle patřila našim seniorům a jejich 
setkání, foto J. Michna Budova ČOV je hotová, foto J. Michna

Setkání starostů a místostarostů Modých hor  
v Němčičkách, 30. 11. 2022, foto J. Michna

Poděkování panu Václavu Petráskovi na konci jeho  
mandátu zastupitele

Na setkání nemohlo chybět i sólo pro pana starostu,  
foto K. Otáhalová

Fotogalerie
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Fotky z hodů najdete na webu i facebooku obce,  
foto J. Michna

Bořetický jarmark se dlouhodobě těší oblibě místních 
i přespolních, foto J. Michna

Součástí jarmarku bylo také tradiční vystoupení našich 
dětí, foto J. Michna

Dědina se rozrůstá, bylo potřeba povolat Mikulášské 
posily, foto SDH Bořetice

Do ulic vyrazily dvě družiny v čele s Mikuláši,  
foto SDH Bořetice

Plné sólo značilo povedený předvánoční jarmark,  
foto J. Michna

Fotogalerie
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PPLLEESS  

kkoonnáá  ssee  2211..11..22002233  vv  ssáállee    
kkuullttuurrnnííhhoo  ddoommuu  vv  BBoořřeettiiccíícchh  

 
 

zzaaččáátteekk  vvee  2200::0000  hhooddiinn  
 
 

kk  ttaannccii  aa  ppoosslleecchhuu  hhrraajjee  ZZllaaťťaannkkaa  
ttěěššíímmee  ssee  nnaa  VVááss!!  

  
  

BBoohhaattáá  zzvvěěřřiinnoovváá  ttoommbboollaa  aa  
mmyysslliivveecckkáá  kkuucchhyynněě  

zzaajjiiššttěěnnyy!!  
  

VVssttuuppnnéé  220000,,--  KKčč  
  

Ulice u kulturního domu má nový povrch,  
foto K. Otáhalová Jerišek v novém, foto K. Otáhalová

Fotogalerie

Do školky dorazil také čert, foto K. Otáhalová



VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

26. 12.
2022
17.00

MRAVOUČNÁ TAŠKAŘICE,
KTEROU FARNÍ RADA SCHVÁLILA
JEN SE SKŘÍPĚNÍM ZUBŮ, 
V PODÁNÍ LEGENDÁRNÍHO
DIVADELNÍHO SPOLKU DRCLA
LOKTĚM O KREDENC

PONDĚLÍ 26. PROSINCE VE 14.00
PŘED KOSTELEM SV. ANNY V BOŘETICÍCH

KutululuKutululu

PRO DĚTI 1 - 3 ROKYPRO DĚTI 1 - 3 ROKY

Centrum 3GCentrum 3G

"Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje."
Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ

...je tu pro všechny maličké děti a jejich rodiče,
kteří chtějí růst a rozvíjet se spolu s nimi.

psychomotorické hry
grafomotorické hry
říkanky, zpívanky, tanec a pokec

st 9:30st 9:30  



TŘÍDÍME ODPAD

PLASTY
LEDEN 52 1 2 3 4 5 DUBEN 13 14 15 16 17 PET lahve samostatně pytlový 
pondělí 2 9 16 23 30 pondělí 3 10 17 24 sběr, fólie, sáčky, kelímky,
úterý 3 10 17 24 31 úterý 4 11 18 25 igelitové pytle, obaly od
středa 4 11 18 25 středa 5 12 19 26 drogistického zboží, plastový
čtvrtek 5 12 19 26 čtvrtek 6 13 20 27 nábytek, plastové sudy,
pátek 6 13 20 27 pátek 7 14 21 28 plastové hračky, kbelíky, 
sobota 7 14 21 28 sobota 1 8 15 22 29 květináče, vinařské a 

zahradnické neděle 1 8 15 22 29 neděle 2 9 16 23 30 zahradnické bedny
ÚNOR 5 6 7 8 9 KVĚTEN 18 19 20 21 22 Nepatří sem - PVC, guma,
pondělí 6 13 20 27 pondělí 1 8 15 22 29 linolea, molitan, pneumatiky
úterý 7 14 21 28 úterý 2 9 16 23 30
středa 1 8 15 22 středa 3 10 17 24 31 PAPÍR
čtvrtek 2 9 16 23 čtvrtek 4 11 18 25 noviny, časopisy, lepenka,  
pátek 3 10 17 24 pátek 5 12 19 26 krabice, karton, sešity, knihy,
sobota 4 11 18 25 sobota 6 13 20 27 letáky, psací a balící papír
neděle 5 12 19 26 neděle 7 14 21 28 Nepatří sem - znečištěný papír,
BŘEZEN 9 10 11 12 13 ČERVEN 22 23 24 25 26 celofán, kopírák, použité 
pondělí 6 13 20 27 pondělí 5 12 19 26 papírové kapesníky, obvazy
úterý 7 14 21 28 úterý 6 13 20 27
středa 1 8 15 22 29 středa 7 14 21 28 SKLO
čtvrtek 2 9 16 23 30 čtvrtek 1 8 15 22 29 bílé a barevné sklo, tabulové 
pátek 3 10 17 24 31 pátek 2 9 16 23 30 sklo, obalové sklo, skleněné 
sobota 4 11 18 25 sobota 3 10 17 24 střepy, skleněné nádoby
neděle 5 12 19 26 neděle 4 11 18 25 Nepatří sem - drátěné sklo, 

autosklo, plexisklo, keramika,
HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171 porcelán, zrcadla
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291 NÁPOJOVÉ KARTONY
www.hantaly.cz vícevrstvé obaly od nápojů,

nápojové kartony pytlový sběr

ČERVENEC 26 27 28 29 30 31 ŘÍJEN 39 40 41 42 43 44
pondělí 3 10 17 24 31 pondělí 2 9 16 23 30
úterý 4 11 18 25 úterý 3 10 17 24 31 PATŘÍ SEM:
středa 5 12 19 26 středa 4 11 18 25 zbytky jídel rostlinného původu,
čtvrtek 6 13 20 27 čtvrtek 5 12 19 26 zbytky ovoce a zeleniny, květiny,
pátek 7 14 21 28 pátek 6 13 20 27 čajové sáčky, kávový odpad
sobota 1 8 15 22 29 sobota 7 14 21 28 včetně filtrů a ubrousků,
neděle 2 9 16 23 30 neděle 1 8 15 22 29 tráva, plevel, zbytky rostlin,
SRPEN 31 32 33 34 35 LISTOPAD 44 45 46 47 48 listí, seno, sláma, košťály a 
pondělí 7 14 21 28 pondělí 6 13 20 27 celé rostliny
úterý 1 8 15 22 29 úterý 7 14 21 28
středa 2 9 16 23 30 středa 1 8 15 22 29 NEPATŘÍ SEM:
čtvrtek 3 10 17 24 31 čtvrtek 2 9 16 23 30 zbytky jídel živočišného původu,
pátek 4 11 18 25 pátek 3 10 17 24 plasty, sklo, kovy, kameny,
sobota 5 12 19 26 sobota 4 11 18 25 nebezpečný odpad, 
neděle 6 13 20 27 neděle 5 12 19 26 směsný komunální odpad,

ZÁŘÍ 35 36 37 38 39 PROSINEC 48 49 50 51 52 stavební odpad, zemina,
pondělí 4 11 18 25 pondělí 4 11 18 25 textil, cigarety, popel,
úterý 5 12 19 26 úterý 5 12 19 26 uhlí, jednorázové pleny,
středa 6 13 20 27 středa 6 13 20 27 uhynulá zvířata
čtvrtek 7 14 21 28 čtvrtek 7 14 21 28
pátek 1 8 15 22 29 pátek 1 8 15 22 29
sobota 2 9 16 23 30 sobota 2 9 16 23 30
neděle 3 10 17 24 neděle 3 10 17 24 31

HANTÁLY a.s. - tel.: 519 361 171
Středisko svozu TKO -  tel.: 519 361 183
Středisko skládka TKO - tel.: 519 430 291
www.hantaly.cz

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio kontejnerů - PYTLE SE NEVOZÍ !!!

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

sběr papír, plast, nápojové kartony

otevřený sběrný dvůr: (letní čas)  středa 14:00 - 18:00 hod. / sobota 7:00 - 12:00 hod.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2023 BOŘETICE 

otevřený sběrný dvůr: (zimní čas) středa 13:00 - 17:00 hod. / sobota 7:00 - 12:00 hod.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2023 BOŘETICE 

svoz TKO (tuhý komunální odpad z domácností)
svoz BIO (biologicky rozložitelný komunální odpad) výsyp bio kontejnerů - PYTLE SE NEVOZÍ !!!

DĚKUJEME VÁM, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD

sběr papír, plast, nápojové kartony

otevřený sběrný dvůr: (letní čas)  středa 14:00 - 18:00 hod. / sobota 7:00 - 12:00 hod.
otevřený sběrný dvůr: (zimní čas) středa 13:00 - 17:00 hod. / sobota 7:00 - 12:00 hod.
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MAS Hustopečsko s podporou obce 

poskytuje bezplatnou pomoc při přípravě žádosti do programu

Zateplení podlah

max. 60 000 Kč

Výměna oken

max. 12 000 Kč/okno

Zateplení střechy 

max. 120 000 Kč

Zateplení fasády 

max. 6 000 Kč/běžný metr

Zateplení stropu 

max. 50 000 Kč

Výměna vchodových dveří

max. 18 000 Kč/dveře

Kdo může žádat ? Kdy si mám žádost podat ?
Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, nebo

trvale obývané rekreační stavby za podmínky, že:

 

Jsou všichni členové domácnosti příjemci

starobního důchodu nebo invalidního důchodu 3.

stupně.

Pobírala domácnost v období od 12.9. 2022 příspěvek

na bydlení.

        Příjem žádostí se otevře 9. ledna 2023, je nutné

podat v součinnosti s MAS.

 
Výše dotace ?

     Dotace je až do výše 150 000 Kč vyplácena

zálohově.

     Dotace je vyplácena také zpětně na                  

realizace uskutečněné již od 12. září 2022.

Nebojte se na nás obrátit pro bezplatné poradenství!
      Ing. Veronika Mikulicová

      Tel: +420 774 364 013

      Email: veronika.mikulicova@email.cz


