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Vítejte na hodech!

Stárci roku 2006

Na letošní hody 5.6.-7. srpna 2007 Vás srdečně zvou letošní stárci:
1. stárek František Režný
1. stárka Adéla Fibichová
2. stárek David Mareček
2. stárka Marie Mainclová

3. stárek Martin Šauer
3. stárka Darina Petrásková
4. stárek Ondřej Sadílek
4. stárka Romana Machovská
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Fotogalerie

Modré hory

Akce Špaček

Hřbitovní zeď

Vandalství na hřbitově

Návštěva MŠ na OÚ

Silnice „Žabí klz“
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Úvodník
Vážení občané,
po čtyřech letech se Vám dostává do rukou první číslo
nového Bořetického zpravodaje. S redakční radou jsme dospěli k názoru, že zpravodaj nebude tak okázalý, ale o to víc
Vás bude informovat o dění v obci.
Postupně se pokusím formou krátkých příspěvků Vás
v BL informovat o výsledcích práce a záměrech vedení obce.
Na konci března byly dobudovány Tůně (rybníky).
Po tvrdém vyjednávání s firmami, které Tůně budovaly,
jsme sepsali smlouvy na úpravu Tůní a příjezdových cest,
úklid nepořádku po obci a dodání ozelenění Tůní. Jedná
se o stromky a keře v celkovém počtu 195 kusů „zdarma“
(cena těchto stromků a keřů je asi 400 000 Kč). Výsadbu
právě provádí nově založené sdružení Rybářů.
Dne 25.5.2007 byla dokončena a zkolaudována vozovka
„Žabí klz“. U garáží k Vrbici směrem na čtvrtě, jsme vybudovali asi 30 m nové vozovky. V příštím roce chceme všechny polní cesty, které vedou do obce, zpevnit připravenými
betonovými pražci, které obci darovalo Zemědělské družstvo, aby v případě deště se bláto netahalo do obce.
V tuto chvíli se připravuje projekt na protipovodňová
opatření v lokalitě Kraví hora, kde se v příštím roce vybudují dvě retenční nádrže, které budou zachycovat přívalové vody z horních Kravích hor. V asfaltovou cestu se promění cesta „veselská“ a „minářská“ a propojí se cesta nad
spodními Kravími horami od veselské cesty přes Randlíky
na asfaltovou cestu vedoucí do Teras.
Stavba a údržba silnic Břeclav pracuje na projektu průtahu obcí V. Pavlovice – Kobylí. Realizace tohoto, tolik očekávaného projektu, závisí už pouze na této firmě. Během
akce se položí nová kanalizace a vybudují nové chodníky.

Pomáháme opravit a odvodnit jednu z mála památek,
které v obci máme - kostel sv. Anny. Vypracovali jsme žádost o dotaci, která byla úspěšná, a zadali projekt. V tomto
roce se provede odvodnění a odvětrání vlhkého zdiva.
Budeme podporovat a podporujeme podnikatele, kteří
u nás vytvářejí pracovní místa, aby naši občané našli uplatnění v obci. K dnešnímu dnu je v obci přes 300 pracovních
příležitostí. Práce schopných obyvatel je asi 600. To znamená, že každý druhý občan by mohl být zaměstnán v obci.
V této chvíli máme rozpracovány tři lokality pro výstavbu
rodinných domků: k Vrbici (na Pánském) na Záhumenicích
a pod bytovkami směrem k potoku Příhon a šest domků,
které budou navazovat na už otevřenou ulic „Záhumení“. Byl
bych rád, aby se realizovala výstavba pod bytovkami. Počet
vzniklých stavebních parcel v této lokalitě je nyní dostačující.
Výstavba inženýrských sítí by obecní rozpočet tolik nezatížila
- i s výkupem pozemků do 5 000 000 Kč.
V období 2007 – 2013 může obec získat hodně z dotačních titulů EU, proto jsem inicioval starosty z okolních
obcí k založení dobrovolného svazku Modré hory. Jako
malá obec máme menší šanci některý z dotačních získat,
ale jako svazek obcí, máme tuto šanci všichni. Ke každému projektu je potřeba finanční spoluúčast. Představa,
že v obci bude a zůstane investice např. za 50 000 000 Kč
a obecní rozpočet bude zatížen jen 5 000 000 Kč, není
opravdu jen lákavá, ale i reálná. Takové pobídky se už nebudou opakovat.
O Bořetice je zájem, máme zde houževnaté šikovné, pracovité občany, skvělé odborníky, šikovné mladé vinaře. Bohatství nám nikdo nedá, to si musíme vybudovat sami.
Václav Surman

Zpávy z obce
Výňatek z usnesení z V. zasedání zastupitelstva
Obce Bořetice konaného dne 5. června 2007
Zastupitelstvo schválilo
- prodej pozemků:
Jaroslavu Springerovi – č.p. 402 – p.č. 45l0, 45ll, 45l2
Antonínu Jurasovi, Vel. Pavlovice – p.č. 4532, 454l
Jaroslavu Damborskému, č.p. 363 – p.č. 4536, 4537
ing. Jiřímu Jurasovi, Brno – p.č. 45l8, 4555
Františce Jurasové, č.p. 72 – p.č. 45l3, 4560
Bogdanu Trojakovi č.p. l3l– p.č. 4336, st. 1026, p.č. 4333 - části
Vlastě a Josefu Švejdovým, V. Pavlovice – p.č. 4230 – část
Emilii Lubalové, č.p. 309 – p.č. 42l9
Václavu Bukovskému, č.p. 456 – p.č. st. 963
Jaroslavu Burešovi, č.p. 336 – část p.č. 4260
Vítězslavu Sadílkovi, č.p. 50 – p.č. 4237
Vojtěchu Bystřickému, č.p. 322 – část p.č. 42l6/2
Petru Válkovi, č.p. 207 – část p.č. 42l8
Anně a Josefu Očenáškovým, č.p. l58 – část p.č. l33/69
Zdeňkovi Uhrovi, č.p. 97 – část p.č. l33/ll5, p.č. l33/69
- zveřejnění záměru prodeje nemovitostí:
p.č. st. l042, 4273, st. 975, část p.č. 4226, st. 965, st. 980,
st. 96S7, p.č. 42l6, l33/67, st. l073, st. 234/2

- prodej budovy č.p. l60 včetně zastavěného pozemku p,č.
st. l80/l Vojtěchovi Bystřickému
- podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových o převod pozemků p.č. 445l, 4453, 4427
- záměr obce pořídit změnu č. 2 územního plánu obce
- závěrečný účet obce Bořetice za rok 2006 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 s výhradami.
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy Bořetice za rok 2006
- zakoupení traktoru na leasing
- pravidla pro přidělování dotací dobrovolným sdružením občanů a jednotlivcům
- půjčku Rybářskému sdružení Bořetice ve výši 25000,- Kč
a TJ Sokol Bořetice ve výši 30000,-, se splatností do
30. 11. 2007 bezúročně
- vstup obce do dobrovolného svazku obcí Modré hory
- kandidaturu pana Václava Surmana do dozorčí rady
Hantály a.s., V. Pavlovice
JUDr. Jana Zemánková
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Informace pro občany
Městský úřad Hustopeče, správní
odbor vydává na požádání ověřené výstupy z informačních systémů veřejné
správy (ISVS), a to:
- ověřený výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí
- ověřený výpis z obchodního rejstříku
- ověřený výpis z registru živnostenského podnikání
Tyto ověřené výpisy mají právní
sílu originálu, získaného jinak pouze
přímo na příslušném úřadu, tedy katastrálním úřadu, krajském soudu nebo
živnostenském úřadu.
Poplatek za tento výpis z informačního systému je 50,-Kč za každou, i započatou stranu (zákon č.634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Upozornění na povinnou výměnu
občanských průkazů
Podle Nařízení vlády č. 612/2004
Sb., jsou občané ČR povinni provést
výměnu občanských průkazů vydaných:
- do 31.12.1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.12.2007 (platnost průkazu se
tedy zkracuje o 1 rok vůči datu platnosti uvedenému na tomto průkazu).
Žádost o vydání občanského průkazu je občan povinen podat nejpozději do 30.listopadu 2007.
- do 31.12.2003 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději
do 31.12.2008. Žádost o vydání občanského průkazu je občan povinen podat
nejpozději do 30.listopadu 2008
Výměna je bezplatná.
O výměnu nemusí žádat občané
narození před 1.lednem 1936, pokud
v jejich současném občanském průkazu není doba platnosti vyznačena
a omezena konkrétním datem.
Upozornění na povinnou výměnu
řidičských průkazů
Podle § 134 odst.2, písm.a) zákona
č. 61/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
musí být do 31.12.2007 provedena výstrana 4

měna všech řidičských průkazů, které
byly vydány v období od 1.7.1964 do
31.12.1993.
O výměnu řidičského průkazu požádáte u referátu dopravy Městského
úřadu v Hustopečích, v úřední dny
pondělí – středa v době od 08.00 do
17.00 hodin.
Výměna je bezplatná.
Doložíte: řidičský průkaz, občanský
průkaz a 1x foto.
Neodkládejte výměnu na poslední
chvíli, čas běží,vyřiďte si nový řidičský
průkaz ji nyní!!!
Cestovní doklady
Doklady, které je nutno předložit
při podání žádosti o vydání cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat s biometrickými údaji
Nepodává se žádost na úředním tiskopisu, nepředkládá se fotografie.
Občan ve věku od 5 do 15 let:
- žádá zákonný zástupce spolu s dítětem
rodný list
dosavadní cestovní pas (pokud nevlastní, předloží doklad o státním občanství
ČR**)
občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákonný zástupce
Občan ve věku od 15 do 18 let:
- občan žádá osobně spolu se zákonným zástupcem
občanský průkaz
rodný list
dosavadní cestovní pas
občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne
žadatel
Občan od 18 let:
- občan žádá osobně
občanský průkaz
dosavadní cestovní pas
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne
žadatel
** Doklad o státním občanství ČR
Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR podá zákonný zástupce dítěte na matrice dle místa trvalého pobytu a předloží doklady:
rodný list dítěte
oddací list rodičů dítěte nebo rodné

listy rodičů dítěte – pokud se tito narodili po 1.1.1954
občanský průkaz rodiče k prokázání totožnosti
správní poplatek 100 Kč
Doklady, které je nutno předložit
při podání žádosti o vydání cestovního
pasu bez strojově čitelných údajů a bez
nosiče dat s biometrickými údaji
(vyhotovení cestovního dokladu
v kratší lhůtě, do 15-ti dnů)
Předkládá se vyplněná žádost o vydání cestovního pasu a 2 fotografie.
Občan ve věku do 5 let:
- žádost podává zákonný zástupce
rodný list
2 fotografie
dosavadní cestovní pas (pokud nevlastní, musí předložit doklad o státním občanství ČR)
občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákonný zástupce
Občan ve věku od 5 do 15 let:
- žádost podává zákonný zástupce
rodný list
2 fotografie
dosavadní cestovní pas (pokud nevlastní, musí předložit doklad o státním občanství ČR)
občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas vyzvedne zákonný zástupce
Občan ve věku od 15 do 18 let:
- žádost podává občan osobně spolu se
zákonným zástupcem
občanský průkaz žadatele
2 fotografie
dosavadní cestovní pas
občanský průkaz zákonného zástupce
- vyhotovený cestovní pas si vyzvedne
žadatel
Občan od 18 let:
- žádost podává občan osobně
občanský průkaz
2 fotografie
dosavadní cestovní pas
- vyhotovený cestovní pas si vyzvedne
žadatel
Správní poplatky, lhůty pro vydání
a platnosti cestovních pasů
Cestovní pas se strojově čitelnými
údaji a s nosičem dat s biometrickými
údaji

ČERVENEC 2007
Věk 5-15 let, lhůta pro vydání - do
30 dnů, správní poplatek 100 Kč, platnost pasu 5 let.
Nad 15 let, lhůta pro vydání - do 30
dnů, správní poplatek 600 Kč, platnost
pasu 10 let.
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Cestovní pas bez strojově čitelných
údajů a bez nosiče dat s biometrickými
údaji („rychlovka“)
Věk do 5 let, lhůta pro vydání – do
15 dnů, správní poplatek 50 Kč, platnost pasu 1 rok

Věk 5-15 let, lhůta pro vydání – do
15 dnů, správní poplatek 1000 Kč,
platnost pasu 6 měsíců
Nad 15 let, lhůta pro vydání do 15
dnů, správní poplatek 1500 Kč, platnost pasu 6 měsíců

střednictvím kontejnerů uložených na
sběrném dvoře a barevných pytlů (bílé
transparentní na plast, modré na papír a oranžové na nápojové kartony)
rozdávaných obecním úřadem. Třídí
se bílé a barevné sklo, papír, plasty
a nápojové kartony.
Některé výrobky je možno po
ukončení jejich životnosti (tzv. elektrozařízení) zdarma odevzdat zpět do
prodejny, ve které byly zakoupeny, nepoužitá léčiva je možno zdarma odevzdat v lékárnách.
Dále pro Vás funguje sběrný dvůr
odpadů, kam můžete bezplatně do-

vézt další odpady. Především se jedná
o objemné odpady nebo odpady, které svojí povahou do popelnic nepatří,
tedy např. nebezpečné.
Pokud máte vhodné podmínky
(zahrady), můžete se zapojit do domácího kompostování bioodpadů. Zbylý
odpad, tzv. směsný komunální odpad
je ukládán do klasických popelnic.
Příště Vás seznámíme:
Separovaný sběr a co ukládat do
barevných kontejnerů a barevných
pytlů?
Děkujeme, že třídíte odpad.
František Petrásek

1. Jsem fyzicka osoba nepodnikajicí a mám u své nemovitosti studnu
postavenou někdy kolem roku 1925.
Musím žádat o nové povolení?
Nemusíte. Odběr podzemní vody
ze studny vybudované před 1.1.1955
se považuje za povolený, nehledě na to,
že v listinné podobě žádné rozhodnutí
vydáno být nemuselo.
Pokud zaro veii odber podzemní
vody slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zasobování
domácností pitnou vodou (tzn . např,
k vařeni, splachování wc, zalévániízahrady, myti vozidla, napájeni zvířat
apod.), považuje se odběr za povoleny
i po 1.1.2008 a o žádné nové povolení
není třeba žádat, Není podstatné, zda se
jedná a zasobovaní domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např.
v místě rekreační chaty či chalupy.
2. Jsem fyzicka osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu
postavenou v roce 1975. Žádné povolení k odběru vody nemám, mám
o něco žádat?
Odebírat podzemní vodu ze studny
vybudované po 1.1.1955 lze pouze na
základě platného povolení příslušného
správního orgánu (vodohospodářského orgánu, popř. dnes vodopravního

úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo v minulosti požádáno a povolení
nebylo vydáno, je nezbytné co nejdříve
o vydáni povolení požádat pověřený
obecní úřad. Jejich seznam naleznete
na těchto strankách.
3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u své nemovitosti studnu
postavenou v roce 1995. Vše mám
řádně povoleno - musim žádat o nove
povolení?
Nemusíte žádat, pokud jde a odběr
určený pro individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou. Za odběr
podzemní vody ze zdroje určeného pro
individuálni zásobování domácnosti
pitnou vodou se považuje odběr podzemní vody, u něhož je účelem nakládání s vodami odběr vody pro zasobováni domácnosti pitnou vodou nebo je
použita jiná formulace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném povolení
k odběru podzemní vody). Není přitom podstatné, zda se jedná a zasobování domácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde, např. v místě rekreační
ehaty či chalupy. Pokud se tedy jedná
a individuální zásobování domácnosti
pitnou vodou, platnost povolení dnem
1.1.2008 nezaniká.
4. Mám jako fyzická osoba nepod-

Třídění odpadů
Proč odpad třídit?
Správné třídění odpadů nám zajišťuje čistější životní prostředí, šetří
suroviny, redukuje množství odpadů
ukládaných na skládky a umožňuje
jejich využití. V neposlední řadě se šetří finanční prostředky, které obec vynakládá na systém odpadového hospodářství. Správné třídění umožňuje
udržet poplatky v únosné výši.
Stručně řečeno: správné třídění
odpadů se vždy vyplácí !
Jak odpad třídit?
V současné době je v Bořeticích
zaveden základní systém třídění pro-

O studnách
V lednu 2007 byla Ministerstvem
zemědělství a Ministerstvem životního
prostředí zahájena informační kampaň
o zániku vybraných povolení k odběru podzemních nebo povrchových
vod. Zákon č. 20/2004 Sb. (tzv. „euronovela“) stanovil, že vybraná povolení
k nakládání s vodami zanikají nejpozději k datu 1.1.2008 (pokud nezaniknou dříve uplynutím doby, na kterou
byla udělena). Zákon vycházel z požadavků evropské politiky v oblasti vod,
podle kterých je třeba s vodou hospodařit především s ohledem na její zásadní význam jako jednoho z nejcennějších přírodních zdrojů.
Odběr povrchové nebo podzemní
vody povolují pro potřeby jednotlivých
občanů (domácností) pověřené obecní
úřady – Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí.
Základní informační zdroje:
- oficiální internetové stránky Ministerstva zemědělství a Ministerstva
životního prostředí k informační kampani: www.zanikpovoleni.cz
- bezplatná infolinka Ministerstva
zemědělství: 800 101 197
Pro snadnější orientaci v dané problematice mohou sloužit následující
dotazy a odpovědi:
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nikajicí zahradu u potoka a vodou zalevam přes léto zeleninu. Musím mít
nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové
vody (tj. např, voda v potoku, v rybniku, v řece apod.) využíváno zvláštní
technické zařízení (např. čerpadlo), ale
voda je odebírána např. přímo konví,
pak žádné povolení není třeba, Pokud
je k odberu povrchové vody využíváno
zvláštní technické zařízení (např, čerpadlo, trkač apod.), pak je třeba povolení
příslušného pověřeného obecního úřa-
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du (vodoprávní úřad), a to bez ohledu
na množství odebrané vody.
5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou zpusobilostí
se považuje hydrogeolog podIe zákona
c. 62/1988 Sb., a geologických pracich
a o Českém geologickém úřadu, ve
zneni pozdějších předpisů. Jeho vyjádřeni je podkladem vydáni povoleni
k odběru podzemní vody, pokud vodoprávní úřad ve vyjimečných případech nerozhodne jinak. Doporučuje se

proto před podaním žádosti konzultovat tuto otázku s příslušným vodoprávním úřadem.
6. Je řízení o vydání nového či prodloužení stávajícího povolení k odběru podzemní vody zpoplatněno?
Řízení a vydání povolení k odběru
podzemní vody, k odběru povrchové
vody ani řízení k a vydání povolení
k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních nepodléhá spravnímu poplatku.

sadil, nejspíše vyrostl z náletu, nemá
zvláštní význam jako dub, nebo lípa,
ale přesto je krásný, urostlý, silný
a zdravý. Prostě nádherný.
Oproti bráně má nevýhodu, může
do něj udeřit kdykoliv blesk a poškodit natolik, že bude muset být pokácen. Může být zasažen škůdcem či
vichřicí.
Proč nezbourat barokní bránu?
Bořetice by přišly o jednu ze tří
památek. To by nám v budoucnu naši
potomci neodpustili. Taková nemovitost se nemůže rozebrat a znovu
postavit, nebyla by už památkou, která odolává nástrahám a zubu času už
více jak 300 let
Možná přijde na přísloví - kdo
hledá, najde:

Vedení obce si přeje zachovat obojí. Nápad, prostor nad kořeny odsekat
a vyztužit, by byl, ale jak na to? Dne
7.6.2007 jsem zavolal statika a snažili
jsme se tento nelehký úkol vyřešit.
Nahradit nosnou patku brány
a asi 6 m zídky se opravdu zdálo být
neřešitelné, ale moderní technologie
řešení přinesla. U brány a pod zídkou
se navrtají čtyři 6 m hluboké vrty,
které se vyztuží armaturou a zalijí betonem. Na tyto pilíře se pak posadí
samolitý překlad.
Toto všechno bude stát obecní pokladnu neplánované výdaje. Pokusíme se sehnat dotace, pokud bychom
je nedostali, požádáme o pomoc občany, nebo si vezmeme úvěr.
Václav Surman

Zbořit nebo skácet ?
Dlouhodobě neřešený problém
odstranit krásný vzrostlý javor, nebo
zbořit památkově chráněnou barokní
bránu a hřbitovní zeď se stal strašákem. Památkáři a krajináři již dříve
vydali rozhodnutí odstranit urostlý
javor. Tento strom jako by cítil, že
nad ním byl vyřčen ortel. Vypnul se
k nebývalému vzrůstu a jeho kořeny
silně poškozují průčelí hlavní brány.
Byli jsme nuceni tuto bránu uzavřít.
V obci máme tři objekty, které
jsou chráněny památkovým úřadem:
„kostel sv. Anny, hřbitovní zeď s barokní bránou a sochu Jana Nepomuckého. Tvoří jeden celek, jsou datovány rokem 1680.
Proč skácet urostlý javor?
Javor pravděpodobně nikdo neza-

Poznámka
starosty

Sbor dobrovolných hasičů Bořetice
zase plní své poslání

V letošním roce se rozmáhá
vandalství na mladých stromcích.
V aleji, která vede od stavebnin ke
sklípkům neznámý vandal v březnu
dva stromky pravděpodobně uvázal
za auto a celé vytrhl. O měsíc později
tři stromky ohnul k zemi tak, že toto
potěšení vandala takřka nepřežily.
15.6.2007 pro změnu ulomil korunku lípy vysazené u kapličky na
Kraví hoře u rozhledny.
V noci z 21.6. na 22.6.2007 už
vandal nerespektuje ani pietní místa
jako je hřbitov a ulámal korunky tří
mladých stromků za obřadní síní.
Žádáme občany, aby na obecním
úřadě taková vandalství ohlásili.

Dne 26.6.2007 se naší obcí v 18 hodin přehnala bouře doprovázená přívalovým
deštěm s kroupami. Vytopeno bylo sklepení kulturního domu a rovněž 4 vinné
sklípky pod Kraví
horou. Ve sklípku
u Pazderků pomáhali odčerpávat
vodu hasiči. Pomáhali také s úklidem
bahna a kamení
u Myslivny.
Za včasný a pohotový zásah hasičům děkujeme a
jsme rádi že máme
funkční a zásahu
schopný hasičský
sbor.
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Společenské organizace
SDH Bořetice
Historie
Novodobá historie Sboru dobrovolných hasičů Bořetice se datuje už od
roku 2000, kdy se několik bořetických
chlapců domluvilo, že obnoví v naší
obci hasičský sbor, který už několik let
neplnil svou funkci. Svůj záměr jsme
směřovali na obec a tehdejší starosta,
pan Václav Petrásek, s naším záměrem
souhlasil. Za tímto účelem nás také
pozval na obec. Na toto první jednání
se dostavil kromě našeho pana starosty také pan Miroslav Adámek, starosta Okresního sdružení hasičů Břeclav,
a poskytl nám první a základní informace o tom, jak postupovat. Prvním
starostou našeho sboru se stal Pavol
Hikl a velitelem nejprve Michal Punčochář a později Vítek Chrástek.
Naše situace nebyla na začátku vůbec jednoduchá. Především jsme byli
téměř všichni nováčci, hasiči, kteří
dříve v Bořeticích působili nás nepodpořili. Naopak, později jsme právě od
těchto bývalých členů slyšeli největší
dávku nevybíravé kritiky. Na druhou
stranu ale to, že jsme vstupovali na
pole neorané, byla možná také trochu
výhoda, jelikož kdybychom věděli, čím
vším si v budoucnu projdeme, možná
bychom si to se zakládáním hasičů rozmysleli. Naprosto neobroušení jsme se
tedy vrhli do obnovení hasičské tradice
v Bořeticích. V počátku našeho snažení
jsme chtěli především navázat na sportovní činnost našich předchůdců. Naše
nadšení však brzy trochu otupila první návštěva hasičské zbrojnice. Zjistili
jsme totiž, že hasička zvenku vypadá
sice celkem hezky, ale vevnitř už to bohužel tak slavné nebylo. Bylo vidět, že
stavba byla postavena „horkou jehlou“,
protože chyběla jakákoli izolace, zastřešení bylo velmi nekvalitní, chyběl strop
a jakékoli sociální zázemí. Na tomto se
dodneška bohužel nic nezměnilo a bojujeme s tím dál.
Také materiálové vybavení bylo naprosto nevyhovující, naprostá většina
hadic a savic byla ztyřelá, chyběly základní komponenty k sestavení sacího
vedení a to již nemluvím o požárním

vozu, kterým byla nepojízdná Tatra
805 s přívěsem. Pracovní ani zásahové
oděvy zde nebyly. Kromě dvou skříní
plných staré obuvi, opasků, čtyř starých přileb, několika starých moly prolezlých vycházkových uniforem, dvou
stolů a několika židlí se zde nic jiného
nenacházelo. Nepříliš dobrá výchozí
situace.
Nicméně v počátku naší činnosti
obec zakoupila starší hasičskou Avii
za cca 70.000,- a dostaly jsme obecní
dotaci ve výši 130.000,- Kč. Nakoupilo se naprosto nejnutnější vybavení
pro požární sport, tedy hadice, proudnice, rozdělovač, savice, hydrantový
nástavec a generální opravou prošla
také naše požární stříkačka. Mohlo se
tedy začít trénovat. Ovšem i s taktikou
jsme byli ze zřejmých důvodů jaksi
na štíru, takže naše první pokusy byly
dosti žalostné. Postupně ale docházelo
k malým krůčkům, které ale v konečné fázi znamenaly velký krok pro náš
sbor. Mohli jsme se tedy zúčastnit naší
první soutěže ve Velkých Pavlovicích.
Bořetice tenkrát dokončily pouze jeden útok, a to v čase kolem 34 vteřin
a zasekly tak první značku do novodobé historie SDH Bořetice. Dnes se náš
čas pohybuje kolem 25 vteřin.
V roce 2004 jsme dosáhli dalšího významného mezníku, protože byla obcí
založena Jednotka sboru dobrovolných
hasičů, která patří do JPO V a je tedy
prioritně určena pro zásah v obci. Tato
zásahová jednotka je tvořena výhradně
ze členů SDH Bořetice. Po absolvování příslušných školení a po jmenování
obcí se stal velitelem J-SDH Milan Foler, který se stal také starostou SDH.
V minulém roce se naše jednotka zúčastnila tří ostrých zásahů a jednoho
taktického cvičení na firmě IZO. Podrobnosti o činnosti jednotky najdete ve
„Zprávě o činnosti“, která je k dispozici
ke stažení na stránkách obce Bořetice
www.boretice.cz.
Současnost
Náš sbor se během let utěšeně
rozrůstá a v současnosti má 18 členů,
během času samozřejmě většina jeho

zakládajících členů odešla a zůstalo
jen několik „skalních vytrvalců“, např.
Milan Foler, Pavel Kuchyňka, Robert
Šebesta, Pavel Chrástek a další. Za jejich výdrž si jich velmi vážím. Absolutní počet členů SDH neustále roste
a je velmi potěšující, že se jedná vesměs
o mladé kluky, kteří mají pro hasičinu
potřebné zapálení. Poslední dobou mě
osobně také potěšil vzrůstající zájem
bořetických děvčat a doufám, že v budoucnosti u nás bude existovat také
sportovní družstvo žen. V září minulého roku dokonce naše SDH obnovilo
soutěž v požárním útoku v Bořeticích,
tento rok jsme naši soutěž již přihlásili do Břeclavské hasičské ligy. SDH
také pomáhá podle svých možností
jednotlivým zájmovým sdružením
v Bořeticích, např. TJ Sokol Bořetice
s pořádáním „Dne dětí“, rybářskému
sdružení Bořetice jsme pomáhali vyčerpávat rybník při rozšiřování rybníků, občanskému sdružení Dobromysl
s pořádáním vánočního jarmarku
apod. V této činnosti chceme přirozeně i nadále pokračovat. Letos bychom
chtěli také rozšířit náš kulturní obzor
a uspořádat hasičský ples.
Co se týče zásahové jednotky, tak ta
prošla příslušným taktickým a zdravotnickým školením, byly zakoupeny dva
kompletně nové zásahové obleky, došlo
k opravě Avie, takže jsme v rámci obce
částečně akceschopní, což potvrdily
i již zmíněné zásahy a taktické cvičení.
Do budoucna jsou ale pouze dva zásahové obleky velmi málo. Je potřeba
dokoupit ještě nejméně dva další a samozřejmě další vybavení. Dlouholetá
dřívější podinvestovanost vybavení se
bohužel projevuje. Jen málokdo si uvědomí, že jsme sice jako SDH zájmovým
sdružením a můžeme se tedy podílet
také na kulturním životě obce, ale naše
zásahová jednotka funguje pod obcí a
je zde především pro pomoc občanům
a z důvodu požární ochrany obce, takže
naší prioritou není v obci dělat kulturu,
je to něco docela jiného. Prioritou je
pomáhat všemi prostředky, které nám
byly obcí svěřeny, občanům. Kultura je
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naše sekundární činnost. Mnoho lidí si
pak myslí, že pokud hasiči nereprezentují obec těmi viditelnými, a jistě také
potřebnými, způsoby jako jiná zájmová sdružení v obci, tak že nic nedělají.
Není to pravda. Každý člen SDH svou
práci pro jednotku i sbor dělá dobrovolně, ve svém volném čase a velmi často
i s nemalými vlastními náklady, které
mu nikdo neproplatí. A čas strávený
na schůzích, údržbě materiálu, školeních, tréninku, soutěžích a zásahu se
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ročně počítá v desítkách, ne-li stovkách
hodin. Za to všem členům děkuji.
V budoucnosti by se náš sbor chtěl
i nadále věnovat požárnímu sportu
a vylepšovat své sportovní výsledky
a byl bych rád, kdyby se naše řady rozšiřovaly nejen o mladé muže, ale také
o ženy. Nadále bychom chtěli pomáhat
všem zájmovým sdružením a podílet
se i na kulturním dění v obci. Jsme připraveni v rámci svých možností jakkoli
pomoci občanům obce Bořetic v jejich

těžkých chvílích, kterých bude, doufám, co nejméně.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, kteří náš sbor finančně
podporují a všem, kteří nám fandí.
Další informace o našem sboru
naleznete na internetových stránkách
www.sdh-boretice.wz.cz a také na
stránkách www.boretice.cz.
Vše dobré občanům za SDH přeje
Bc. Jiří Michna
náměstek starosty SDH

Kulturní komise už teď může slíbit,
že tato akce nebyla svého druhu ojedinělá a na příští přehlídku nezapomeneme pozvat také muže – pekaře.

Možná svou akci rozšíříme i do okolních obcí, aby srovnání výtvorů bylo
ještě zajímavější.
Alexandra Cimbálková

rozhodnuto, že po skončení sezóny
firma pana Knoflíčka ze Šardic nám
pomůže s kvalitním zatravněním.

Dorost
Okresní přebor
Trenér :Hřiba Stanislav
Výsledky:
Bořetice :Nosislav 3:2
Vel.Pavlovice : Bořetice 1:2
Žáci
Základní soutěž
Trenér:Vala Radek, Novák Stanislav
Výsledky
Bořetice – Klobouky 1:4
Přípravka
Základní soutěž
Trenér Novák Jiří, Pilař Karel
Bližší informace o jednotlivých mužstvech Vám nastíníme příště.
Ing. Stanislav Novák

Buchtobraní
V neděli l3. května připravila
kulturní komise v přísálí kulturního
domu ochutnávku buchet a moučníků našich hospodyněk. Sešlo se nám
35 různých druhů buchet a moučníků. Po ukončení školní akademie,
na které se představili žáci naší školy
a školky s velmi nápaditým pásmem,
měli možnost zájemci jednotlivé vzorky také ochutnat a mohli si dokonce
odnést recept na přípravu. Protože to
byla první akce tohoto druhu, některé hospodyňky přišly pouze omrknout, jestli by se svým pekařským
a kuchařským uměním při prezentaci uspěly. Negativní hodnocení se týkalo pouze toho, že kulturní komise
vyzvala k účasti pouze hospodyňky
a pekuchtiví mužové se necítili být
přizváni k předvedení svého umění
a ochutnávky se zúčastnili až v její závěrečné fázi - při konzumaci vzorků.

Sportovci
Sportovních aktivity v Bořeticích
směřují především ke kopané, pro
kterou je na hřišti vybudovaný krásný
sportovní areál. Největší zásluhu na této
výstavbě má Milan Herůfek. Nový fotbalový výbor mu tímto děkuje a doufá,
že se brzy k fotbalu opět vrátí.
Na jaře se vybudoval nový závlahový systém, který je zabudován přímo v travnaté ploše. Brigádnicky hráči spolu s trenéry a vedením natřeli
zábradlí a branky. V rámci možností
se upravovala travnatá plocha:rozhoz
travního semínka, rozvezení písku
a zeminy, povláčení hřiště a následně
zaválení. Přesto však travnatá plocha
stále zůstává dosti nekvalitní. Bylo
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Fotbalové oddíly:
Mužstvo A :
Okresní přebor
Trenér : Vojtěšek Zbyněk
Výsledky:
Bořetice – Nosislav 4:2
Březí – Bořetice 0:2
Mužstvo B :
4 třída
Trenér : Mazůrek,Babáček.
Výsledky:
Bořetice B – Boleradice 0:2
Křepice Bořetice B 8:1
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Zemědělské družstvo Bořetice
hodnotilo výsledky hospodaření za uplynulé období
V našem zemědělském družstvu se
v závěru května konala členská schůze, která bilancovala výsledky hospodaření v roce 2006 a protože uplynulo
pětileté funkční období statutárních
volených orgánů družstva, proběhla
i volba předsedy, místopředsedy, členů představenstva a kontrolní komise na další pětileté funkční období.
Členská schůze družstva také krátce
hodnotila dosažené hospodářské výsledky za uplynulých pět let.
Za kalendářní rok 2006 dosáhlo
družstvo zisk ve výši 1,3 milionu korun a za uplynulých pět let činí zisk
v průměru ročně 986 tisíc korun.
Družstvo samostatně hospodaří na cca 500 hektarech zemědělské
půdy a má celkem 64 členů. Zaměstnává v současné době celkem 19
stálých pracovníků. Při plnění pracovních úkolů, zejména při vyskladňování drůbeže a na vrátnici, vypomáhají důchodci, většinou členové
družstva.
V roce 1992 prošlo družstvo vý-

znamnou změnou, kterou bylo především rozdělení sloučeného „JZD“, ve
kterém od roku 1974 do dubna 1992
hospodařilo společně s družstevníky
z Velkých Pavlovic a Němčiček.
Důležitým a významným krokem
byl způsob provedené transformace, když se v roce 1992 o majetkové
podíly přihlásilo téměř 600 oprávněných osob. Družstvo mělo tehdy
účetní hodnotu 54 milionů korun.
Z této hodnoty část získali členové,
kteří se rozhodli v družstvu zůstat
a vložili své majetkové podíly formou
vkladů do nově transformovaného
ZD. Ostatní oprávněné osoby a část
členů, kteří již dále nechtěli být členy
družstva, požádali o vydání majetkových podílů. Takto byl vypořádáván
objem majetku představující hodnotu cca 37 milionů korun. Hned od
roku 1993 byly postupně, většinou
na desetileté smlouvy, vypláceny tyto
podíly, kterých dnes zbývá vyplatit
necelé 4 miliony korun. Malá část
majetku byla vypořádána ve věcném

Výzva místním podnikatelům
Často jsme dotazováni na to, proč místní Zemědělské družstvo
Bořetice nezabezpečuje údržbu a opravy polních cest, jako tomu
bylo v minulosti.
Jednoduše proto, že naše družstvo dnes hospodaří na výměře
o něco více než je polovina katastru obce. Na druhé polovině hospodaří jiné právnické a fyzické osoby, zabývající se vinařstvím a jenom
malou část tvoří záhumenky občanů.
Vzhledem k tomu, že řádně platíme daně a dnes nám nedá nikdo nic zadarmo, domníváme se, že je povinností všech uživatelů na
opravy a údržbu přispět takovým podílem, na jaké výměře hospodaří. Proto vyzýváme vedení obce, aby zprostředkovalo osobní jednání alespoň těch větších podnikatelů, abychom se pokusili hledat
společné řešení.
Věříme, že všem záleží na přijatelném prostředí, kde žijeme
a pohybujeme se ať již zemědělskou technikou nebo svými osobními vozidly.
Představenstvo a vedení
Zemědělského družstva Bořetice

plnění.
Za ekonomické výsledky, kterých
družstvo dosahuje, se rozhodně nemusí stydět. Je třeba zdůraznit, že
současná situace v zemědělské výrobě není jednoduchá, nákupní ceny
jsou na hranici výrobních nákladů,
často i pod ní. Jenom jeden konkrétní příklad. Brojlerová kuřata, kterých
družstvo vyprodukuje ročně cca 2 tisíce tun, prodává v současné době za
necelých 19,- Kč za jeden kilogram
živé váhy. Obdobná je situace u produktů rostlinné výroby.
Základní tajemství úspěchu je v
produktivitě práce a rentabilitě výroby. Družstvo dnes dosahuje objem
produkce na jednoho zaměstnance
asi 2,2 milionu korun a objem zemědělské výroby v korunách na jeden
hektar dnes činí více než 800 tisíc
korun. To jsou výsledky, které téměř
dvojnásobně překračují průměr republiky.
Jan Kadlec, předseda družstva

U bořetických rybníků
Rákosí ševelí na břehu rybníka
tam vlnky uklidní tvou mysl
a smutky začnou unikat
harmonie bude v tobě
jako léčivá bylina dobromysl.
Chytneš velkého kapra
téměř na rozpětí paží
podstata toto jádra
je že se na trable zapomenout
snažíš.
Možná ho přineseš domů
možná velkoryse dáš mu svobodu,
uklidní tě zeleň stromů,
když klidný vracíš se zpět,
máš k tomu sto důvodů.
Oldřich Damborský
strana 9
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TJ Sokol v r. 2006
Sportovní činnost
Sportovní činnost naší organizace je zaměřena pouze na fotbal, protože jiné sportovní odvětví nemáme.
V soutěžích OFS Břeclav máme pět
mužstev – přípravku, žáky, dorost
a muže „A“ a „B“. Přípravka hraje
základní soutěž pod vedením Jiřího
Nováka a Karla Pilaře, žáci hrají základní soutěž pod vedením Milana
Herůfka a Romana Watzingera. Dorost hraje okresní přebor pod vedením Stanislava Hříby. „B“ mužstvo
mužů hraje IV. třídu pod vedením
Václava Mazůrka a Františka Babáčka, „A“ mužstvo hraje okresní přebor pod vedením Martina Vojtěška
a Jiřího Kadlece. U „A“ mužstva
došlo k velké změně. Výbor TJ pod
dlouhých jednáních odsouhlasil
těsnou většinou smlouvu, na jejímž
základě „A“ mužstvo řídí a financují
Martin Vojtěšek a Jiří Kadlec.
Neustále se potýkáme s počty
trenérů, hlavně pro mládež. Vůbec
se neangažují bývalí hráči. Sice k žákům se trenéři našli, ale žádní bývalí
hráči, až na Jiřího Nováka. Horší je
to u dorostu a „B“ mužstva. U dorostu se zatím nedaří ke Staňovi Hříbovi
zajistit stálého vedoucího mužstva,
u „B“ mužstva není prozatím žádný
trenér, který by dal mužstvo trochu
dohromady.
Jarní část sezóny 2005-2006:
Žáci skončili na celkovém 8.místě s 19-ti body. Nejlepším střelcem
byl Richard Kadlec s 11-ti brankami. Dorost skončil na konečném 12.
místě s 29-ti body. Nejlepším střelcem byl Matrin Šauer. Muži skončili
na konečném 11. místě s 25-ti body.
Nejlepšími střelci byli Kamil Kadlec
a Petr Lukáč s 10- ti brankami
Podzimní část sezóny 20062007:
Základna žáků skončila na 8.
místě bez bodu. Žáci skončili na 9.
místě s 11-ti body. Nejlepším střelcem byl Ondřej Kožíšek s 9-ti brankami. Dorost skončil na 4. místě
s 28-ti body. „B“ mužstvo mužů
skončilo na 11. místě s 13-ti body.
Nejlepším střelcem byl Marek Hycl
strana 10

se 3 brankami. „A“ mužstvo mužů
skončilo na 4. místě s 25-ti body.
Nejlepším střelcem byl Luboš Dufek
s 9- ti brankami.
V červenci pořádala TJ Sokol
pohárový turnaj žáků a sportovní
odpoledne, kde bylo sehráno utkání
dorostu s mužstvem z Vrbice, utkání starých pánů z Vrbice a Bořetic
a utkání mužů Bořetic s výběrem
Středočeského kraje. I přes propagaci tohoto sportovního odpoledne, si
cestu na tuto akci našlo velmi málo
diváků. Staří páni z Bořetic se ani
nesešli v dostatečném počtu hráčů.
V mistrovské přestávce sehráli muži pohárový turnaj ve Vrbici,
kde muži vyhráli ve finále s Velkými
Pavlovicemi a pohárový turnaj v Kobylí, kde muži prohráli s domácími
hráči ve finále 3:1. Dále jsme chtěli
pořádat turnaj o pohár starosty obce.
K turnaji se nesešli hráči z Dědiny. Bylo tak sehráno pouze jedno
utkání, ve kterém vyhrálo mužstvo
z Chalúpek nad mužstvem z Lužánek 3:2 až po penaltách. Turnaj
bychom chtěli pořádat dál. Snad se
hráči z Dědiny dají dohromady, aby
to mohl být regulérní turnaj.
Valná hromada TJ Sokol se
uskutečnila 7.1.2007. Na této Valné
hromadě odstoupil stávající výbor,
aby umožnil volbu nového výboru,
vzhledem k neustále sílícím hlasům,
že stávající výbor vede organizaci
špatně a postupně by došlo k úpadku organizace. Na základě odstoupení proběhly nové volby. Nový výbor byl zvolen v tomto složení: Jiří
Kadlec, Vladimír Kadlec, Milan Herůfek, Stanislav Hříba, ing. Stanislav
Novák, František Petrásek a Martin
Vojtěšek. Po odstoupení Milana Herůfka a Stanislava Hříby, byli do výboru zvoleni Milan Škranc a Luboš
Kuchyňka.
S koncepcí fotbalu, která je založena na cizích a hlavně placených
hráčích, já zásadně nesouhlasím. Je
to krátkozraké řešení, není to dlouhodobá koncepce. Valná hromada se
rozhodla pro řešení, které je postaveno na finančních prostředcích. Co

bude potom, až finanční prostředky
na cizí a placené hráče nebudou, na
Valné hromadě nikdo z nového vedení odpovědět neuměl. Čas ukáže,
jestli je nová koncepce životaschopná. Mám za to, že vybudovaný sportovní areál a všechno, co k němu
patří, by mělo především sloužit pro
domácí aktivní hráče, pro děti a mládež, případně pro návštěvníky obce.
Kulturní činnosti
Kulturně-sportovní akce se pořádají většinou na hřišti a hlavně pro
děti a mládež. Mezi tyto akce patří
pálení vánočních stromků, slet čarodějnic a den dětí. Všechny tyto akce
jsou spojeny s různými soutěžemi
pro děti. Větší akcí, kterou pořádáme každoročně, jsou ostatky. V sobotu pro dospělé tradiční maškarní
ples a v neděli maškarní merenda
pro děti. Merenda pro děti se velmi vydařila a hlavní odměnou pro
organizátory byla spokojenost dětí
a jejich rodičů. V letošním roce budeme pořádat pouze dětský maškarní karneval, protože na ostatkovou
zábavu chodí čím dál méně zájemců
a tudíž nemá cenu pořádat akci, která je prodělečná. I v roce 2006 jsme
byli spolupořadateli běhu za Bořeckým burčákem.
Stavební činnost
V roce 2006 (6. května) proběhlo slavnostní otevření víceúčelového
hřiště za účasti p. poslance Ladislava
Šustra, který se výrazně podílel na
získání finančních prostředků pro
výstavbu. Celkové náklady na výstavbu víceúčelového hřiště činily
2.119.000,- Kč. I zde se projevil malý
zájem členské základny zúčastnit se
společenských akcí, pořádaných naší
organizací. Této akce se zúčastnily
hlavně děti a jejich rodiče.
V roce 2006 se nám také podařilo
zajistit dotaci ze státního rozpočtu
ve výši 3,2 mil. korun na dostavbu
starých šaten. Se získáním této dotace nám pomáhala paní Jaroslava
Schejbalová z RS ČSTV a pan poslanec Ladislav Šustr. S rekonstruk-
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cí se začalo 1. července. Stavba byla
zkolaudována 21.12.2006. V roce
2007 byly dodělány venkovní úpravy. Celkové náklady na stavbu rekonstrukce a přístavby šaten činily
3.200.000,- Kč.
V přízemí jsou šatny pro víceúčelové hřiště a klubovna. V podkroví
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jsou klubovny a šatna pro rozhodčí.
Na závěr chci poděkovat všem,
kteří se podíleli na chodu TJ Sokol po
dobu mého působení ve funkci předsedy, ať už při pořádání sportovních,
tak i společenských a kulturních akcích. Novému výboru přeji hlavně
trpělivost a vytrvalost, kterou budou
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určitě potřebovat, a aby se jim dařilo
ve všech oblastech minimálně jako
v minulých letech. Dále chci poděkovat sponzorům, kteří TJ Sokol v uplynulém období přispívali na činnost
a obci Bořetice za finanční podpory
a dobrou spolupráci.
Milan Herůfek, 18.7.2007

Uliční fotbalový turnaj o pohár starosty

V neděli 24.6.2007 o půl jedné
výkopem starosta Surman turnaj odstartoval.
V prvním zápase se utkaly jedenáctky Dědiny a Lužánek . V poměru 2 : 1 vyhrála Dědina. Druhý zápas
Lužánky – Chalůpky skončil 1 : 4
V mezifinále si zahrál nově složený Celtic Bořetice proti týmu Bankovní Balet (tento tým je složený

z bývalých hráčů druhé
nejvyšší soutěže a divize). Zápas měl velmi vysokou herní úroveň, oba
celky předvedly krásný
fotbal. Výsledek 1 : 1 byl
spravedlivý.
Finále turnaje Dědina – Chalůpky skončilo
v normální hrací době
1 : 1. Všichni diváci, a nebylo jich
málo, čekali, že zápas bude pokračovat penaltovým rozstřelem, z kterého
měl vzejít vítěz turnaje. Na penalty
se však čekalo marně. Zápas skončil technickým vítězstvím Chalůpek
(měly lepší skóre z předchozího zápasu).
Starosta rozhodl, že další ročníky se budou hrát vždy na vítězství.

Každý zápas musí skončit vítězem
v hrací době nebo penaltovým rozstřelem, prodlužovat zápas se nebude.
Za uliční fotbalové jedenáctky mohou hrát hráči starší 17 let. Střídání
hráčů během hry nebude omezeno.
Mimo hrací plochu se utkalo šest
týmů v I. ročníku Guláš – Capu.
Složení týmů:
1/ Kadlec Petr, Straka Petr
2/Levčík Josef, Pazderka Ondra
3/ Habřina Mirek
4/Ujhely Ladislav, Pastucha Luboš
5/Hasiči
6/Mužáci
Pětičlenná hodnotící komise měla
opravdu velmi těžkou úlohu vybrat
nejlepší tým.
Vítězem Guláš - Capu se stal Tým
Habřina.

Turnaj v tenise o pohár starosty obce - „Bořetice open“

V sobotu 7.7.2007 se uskutečnil
tenisový turnaj „Bořetice open“ o pohár starosty obce. Prvotní myšlenku
o pořádání turnaje v tenise měl starosta obce. Jeho plánem bylo uskutečnit
turnaj ve větším měřítku. Po zhodnocení situace, kdy pořádání tak velkého turnaje by bylo na začátek velké
sousto, bylo rozhodnuto, že obec bude
pořádat turnaj pouze pro místní hráče
a hráče z okolních obcí. Radou obce

byl tímto úkolem pověřen
Milan Herůfek, který oslovil pár zapálených nadšenců. Těmi nadšenci byli David Cvingráf z Bořetic, Leoš
Horák a Jarmil Bezděk z Vrbice. Každý zajistil tři hráče
na celkový počet 16 hráčů.
Hráči byli rozděleni do skupin po čtyřech. Ze skupiny
postupoval pouze vítěz. Po
té se ve skupinách rozpoutaly boje o jedno postupové místo. Největším nepřítelem pro všechny hráče
byl silný vítr, ale byl pro všechny stejný. Ze skupiny A postoupil Milan Herůfek, ze skupiny B David Cvingráf,
ze skupiny C Pavel Koláček z Popic
a ze skupiny D Michal Krajča z Popic. V prvním semifinále porazil Milan Herůfek Pavla Koláčka 2:0 na sety,
ve druhém semifinále zvítězil David

Cvingráf nad Michalem Krajčou 2:1
na sety. Ve finále, ve kterém se utkali
domácí hráči Milan Herůfek a David
Cvingráf, zvítězil Milan Herůfek 2:1
na sety a stal se celkovým vítězem
1. ročníku. Pohár pro vítěze předal
starosta obce Václav Surman.
Turnaj se po všech stránkách vydařil (až na ten vítr), o občerstvení
a dobrou náladu se staral Miroslav
Grůza. Jeho steaky a klobásy byly vynikají. Pořadatelé ještě do pozdních
nočních hodin rozebírali turnaj a vymýšleli novinky pro ten další. Příští
rok turnaj budeme určitě pořádat znovu, protože pohyb s dobrou náladou
ještě nikomu neublížil. Doufám, že
příští ročník se vydaří minimálně jako
ten letošní a už teď Vás všechny zvu
na 2. ročník o pohár starosty obce.
Milan Herůfek
foto k článku najdete na str. 23
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Občanské sdružení rodičů a dětí Dobromysl
Občanské sdružení rodičů a dětí
Dobromysl vzniklo v listopadu 2006
z iniciativy několika občanů. Sdružení se věnuje především organizaci
volného času formou jednorázových
akcí během celého roku zaměřených
na obnovu, udržování lidových tradic a zvyků (jarmark, velikonoce
na sóle), dále veřejně prospěšných
akcí (burza, Den země), sportovních
a zábavných akcí pro celé rodiny
(drakiáda, branný závod, cesta na
rozhlednu).
V budoucnu bychom chtěli vytvořit také nabídku zájmových kroužků,

školení, přednášek a kurzů pro občany obce.
Od března 2007 funguje v naší
obci Mateřské centrum Dobromysl,
jehož hlavním cílem je poskytnout
prostor pro setkávání dětí a rodičů,
umožnit jim vyměňovat si zkušenosti, společně tvořit a naučit se novým
dovednostem a znalostem (cvičení
s malými dětmi ve spolupráci s hudební školou Yamaha, výtvarné dílny). Fungování mateřského centra je
založeno na svépomoci, to znamená,
že každý může přispět do programu
svým nápadem, schopnostmi, prací

a samozřejmě i materiálně. Celý
chod centra je zajištěn dobrovolnou
prací maminek. Do aktivit centra
není potřeba se předem přihlašovat,
doba pobytu v centru závisí na chuti
maminky a dítěte a je omezena pouze provozní dobou centra. Přijďte se
k nám podívat, pohrát si, naučit se
novým věcem. Podrobnosti o provozu mateřského centra v dalším školním roce budou zveřejněny v září na
obecní vývěsce, více informací naleznete také na našich webových stránkách www.dobromysl.org.
Mgr. Lenka Trojaková

ky o zvířátkách, To nejlepší z večerníčků.
Velké množství čtenářů si také
chodí půjčovat časopisy, které jsou
nedílnou součástí knihovny. Z časopisů jsou to Elle, Praktická žena,
Krásná paní, Puls, Recepty prima nápadů, Domov aj.
Pod záštitou knihovny se konal
křest knihy Zelené perly Jižní Moravy
od našeho obecního básníka Oldřicha Damborského. I když se konala
těsně před vánočními svátky působila
zklidňujícím a příjemným dojmem.
Pan Damborský nám do knihovny
věnoval 2 výtisky této opravdu krásné
knihy i s věnováním a vlastnoručním
podpisem.
Na základě aktuálního znění knihovního zákona, bylo na zasedání
obecního zastupitelstva v lednu 2007
schváleno provozování Internetu
v obecní knihovně pro veřejnost úplně zdarma bez poplatku.
Za období leden až březen 2007
navštívilo knihovnu již 383 občanů.
Vzrůstá také návštěvnost Internetu.
Doba surfování na Internetu je omezena na 1 hodinu.
V lednu jsme zapůjčili knihy
z výměnného fondu Břeclav. Znamená to, že si do knihovny půjčíme na
dobu půl roku knihy. Tato služba je
zdarma.
Na začátku roku byly zakoupeny
nové knihy jako například: Narnie,
Vybíjená, Královna Kristýna, Něžný

válečník, Bylinky, Kdo to je, Krtek
a léto a mnoho dalších zajímavých
titulů.
V březnu v rámci 10. ročníku
měsíce Internetu pořádala obecní
knihovna dny Internetu, ale neměly
bohužel žádnou kladnou odezvu.
Proběhly besedy s dětmi základní
a mateřské školy. Děti četly, soutěžily
a plnily zadané úkoly, za které dostaly
sladkou odměnu. Také měly možnost seznámit se s knihami, časopisy
a s knihovnickou prací.
V měsíci dubnu byla zahájena
soutěž s názvem: Namaluj svoji nejoblíbenější postavu, hrdinu nebo zvíře z dětských knížek.
Otvírací doba knihovny je ve
středu od 16-19 hod a v pátek od 1719 hod. V této době ze také v provozu
Internetová studovna. Přijďte si vypůjčit pěknou knihu nebo časopis a též
prohlédnout novinky na Internetu.
Myslím si, že občané chodí do
knihovny rádi. Kniha dává člověku
možnosti odpoutat se od reality všedního života, strastí a starostí. Dává
nahlédnout do světa fantazie, tajemna a krásných představ. Obohatí ho
o spoustu věcí a provází ho celým životem od období, kdy začne číst první písmena, až po stáří. Chtěla bych,
aby knihovna dále fungovala v tomto
duchu, budu se snažit získávat nové
čtenáře a samozřejmě plnit přání
a požadavky již stávajících čtenářů.
knihovnice Lenka Grůzová

Z naší knihovny
V roce 2006
bylo registrováno
78 čtenářů. Celkový počet návštěv v knihovně
byl 662, z toho
čtenářů knihovny
540, zájemců o Internet 60 osob a 62
návštěvníků besed. Bohužel u zájemců o Internet, je početní stav uspokojených osob, omezen malým počtem
výpočetní techniky v knihovně.
V březnu se konaly besedy. Besedu se známým spisovatelem Michalem Vieweghem navštívilo 32 občanů
nejen z naší obce. Moc se líbila a měla
velmi kladný ohlas. Druhá beseda se
sexuologem Radimem Uzlem s podtitulem ,,Víno a sex“ byla velmi poučná
a měla také pěknou účast v počtu 30
občanů.
V uplynulém roce byly zakoupeny pěkné knihy. Z naučných jsou
to Word 2000, Excel 2000, Webová stránka,Velká kniha nápadů pro
nejmenší, Toulavá kamera č.1,2,3
a příloha pro děti, Rostliny v interiéru aj. Krásná literatura – Octomilky,
Báječný rok, Panenka, Harry Potter
č.1,2,3,4,5,6, Deník šílené milenky,
Právo první noci, Poslední šamanka,
Divnovlásky, Záhada žlutých žabek,
Recept na štěstí, Andílci a machři,
Andělé noci, Postel plná růží. Také
mnoho krásných pohádek pro děti
jako například Káťa a Škubánek, Krtek a sněhulák, Mikeš,Veselé pohádstrana 12
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Farnost Bořetice
Společenství Světýlko
Co je Světýlko ???
Světýlko je společenství dětí a mládeže, které v Bořeticích funguje od
června 2005. Koná se každou sobotu
v 15:00 hodin na místní faře a účastní
se ho asi 30 dětí ve věku od 4 do 14 let.
V současné době jsou to v drtivé převaze slečny, ale přístup mají i pánové …
Proč se Světýlka scházejí ???
Setkávání slouží ke sdílení společenství a smysluplnému využití volného času. Hlavními body programu
jsou modlitby, soutěže, hry, zpívání,
ruční práce, výtvarné techniky, výlety,
pořádání různých akcí apod.
Jak společenství probíhá ???
Každé setkání začíná společnou
modlitbou. Následuje soutěž o „hodňáska“. Hodňásek je putovní plyšák
Puff. Světýlko, které ho získá se následující týden modlí na nějaký úmysl.
Puff mu má po celý týden připomínat,
aby na modlitbu nezapomnělo. Při
dalším setkání si povídáme o tom, jak
se modlitby dařily.
Po soutěži následuje promluva na

nějaké téma. Minulý rok to bylo Desatero, letos se díváme na zoubek postavám z Bible. Děti dostávají pracovní
papíry, pracují s Biblí a nejrůznějšími
pomůckami. Při dalším setkání si znovu zopakujeme, co jsme minule probírali.
Zbytek setkání je věnován hrám,
zpívání a hlavně výtvarným technikám, které mají Světýlka moc rády...
Každé setkání je ukončeno společnou modlitbou a navazuje na něj
zkouška místní scholy, ve které většina
Světýlek taky zpívá. Na CD Pár nápadů si dokonce zazpívali svoji vlastní
písničku Tobě dík.
Co už máme za sebou ???
Vánoční představení se zpěvy Narodil se Kristus Pán, Výlety do Brna,
Lednice, Hodonína a Žďáru nad Sázavou, Ovečky pro biskupy, Týdenní nocování na faře, Vánoční stínohra Fiat,
Dětské křížové cesty, Prodeje výrobků
na poutích ke sv. Anně
Štace Brno – Olomouc (18. – 20.
květen 2007),Výlet do Litomyšle (čer-

ven 2007),Oslavu druhého výročí Světýlka (16. 6. 2007)
Co v nejbližší době chystáme ???
Brigáda na faře – oprava a malování Světýlkového pokoje (červenec
2007)
Týdenní nocování na faře (srpen
2007)
Prodej výrobků dětí (na pouti ke
sv. Anně)
Chtěl by ses taky stát Světýlkem???
Brány našeho společenství jsou
otevřeny všem dětem, mladým a duchem mladým lidem bez věkového
omezení. Účast je dobrovolná - podmínkou není chodit na setkání pravidelně každý týden.
Světýlka toho za dobu své existence stihla opravdu hodně a před sebou
mají spoustu smělých plánů. Budeme
moc rádi, když nám s tím pomůžeš!!!
Zakoupením výrobků přispějete
na další fungování Světýlka. Mockrát
děkujeme za Vaše příspěvky a prosíme
o Vaše modlitby.
S pozdravem Světýlka

Deo Gratias na děkanátním setkání mládeže
Před nedávnem byla naše chrámová schola požádána P. Petrem
Papouškem, kaplanem pro mládež,
jestli by nemohla svým vystoupením doprovodit každoroční setkání
mladých v Hustopečích. A protože
jsme na to dost šílení, samozřejmě
jsme mu to odkývli. Po zdlouhavých
přípravách jsme v sobotu 24. února
směle vyrazili. Šéfová Verča a pan
zvukař Tomáš Langer vyjeli už brzo
ráno, aby stihli vše nachystat (což
jim nakonec bylo k ničemu, protože
tam stejně ještě nikdo nebyl) a zbytek scholy se vezl autobusem, který
pro nás nechal objednat náš otec
Ondřej. Ten je hodnej, co?
Program začal ráno v 9:00 hodin
přivítáním, úvodním slovem otce
děkana a rozdělením do skupinek.
Nabídka skupinek byla celkem zajímavá a vybral si každý – Biblické
tance, vedené s. Angelou, Povídá-

ní nad Biblí s P. Pavlem Pacnerem
a konečně povídání o vztazích
s Petrem a Hanou Handlarovými.
Naše schola se během těchto skupinek pokoušela v kostele zkoušet
a chystat program na odpoledne.
Program ve skupinkách trval až do
11:00 hodin, kdy začala mše svatá.
Kazání se chopil P. Pacner. Mluvil
o důležitosti postu a mluvil celkem
dlouho, což se zdálo před obědem
být velice nešťastné téma. Během
mše nám skupinka Biblických tanců předvedla, co se ve skupince
naučila a celý kostel hleděl. Z naší
scholy se dokonce z úst ženského
osazenstva objevily nevrlé výčitky
na adresu paní šéfové, proč musela
být zkouška a proč jsme se taky nemohli zúčastnit skupinek.
Po mši se všichni účastníci neuvěřitelně rychle vyklidili z kostela
do jídelny, kde na ně čekal vytouže-

ný oběd. Paní šéfová dokonce i většině scholy dovolila jít se najíst. Jenom chudák zvukař dostal bagetu.
V 13:00 hodin začal odpolední
program, který už měla naše schola plně ve své režii. A celým tímto
programem se jako nitka táhla myšlenka : „Amen, pravím vám, jestliže
se neobrátíte a nebudete jako děti,
nevejdete do království nebeského.“
(Mt 18, 3) Podle toho taky celý program vypadal – zpívalo se, hrála se
trochu neobvyklá pohádka o Popelce, soutěžilo se v neobvyklých disciplínách o ještě neobvyklejší ceny
(např. o pírko z holubice, kterou
vypustil Noe ze své archy, aby zjistil, jestli už opadla voda nebo třeba
o oblíbené ponožky P. Papouška,
které nosil po celou dobu děkanátního setkání apod.). Největší úspěch
měla soutěž určená našim milovaným otcům pastýřům. Otcové
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měli za úkol odkrajovat hromádku
mouky tak, aby nespadl prstýnek na
vrcholu této hromádky. Komu prstýnek spadl, musel ho pusou vytáhnout. Celý sál podporoval své kněze, aby šli soutěžit. Jenom náš otec
Ondřej raději ujel Jinak se ale zúčastnili všichni. Překvapivě vyhrál
P. Papoušek a ta část sálu, která po-

ČÍSLO 1
chází z Velkých Pavlovic propukla
v jednotný výbuch smíchu. Nutno
podotknout, že bílý moučný knírek
mu docela slušel. Kromě hromového aplausu si vysloužil i dárkové
balení té nejlepší výběrové mouky.
Třeba nám na příští rok něco upeče!
Bylo po půl třetí, když se náš

Chtěl mít rodinu a hodně dětí
(Návštěva novokněze Zdeňka Fučíka v Bořeticích a Kobylí)
Ve velikonočním oktávu u nás
sloužil mši a udělil novokněžské
požehnání P. Zdeněk Fučík, sedmatřicetiletý rodák z Pyšele na Třebíčsku. V dětství jsem slýchávala, že na
cestě pro novokněžské požehnání
by měl člověk prošoupat podrážky
u bot. Věřící si ho tak považovali, že
byli ochotni přinést nemalou oběť
a putovat pro novokněžské požehnání opravdu daleko bez ohledu na
obtížnost cesty.
My jsme měli to štěstí, že byl
ochoten
přicestovat
novokněz
k nám. Přijel z Mikulova, kde slouží
a je k ruce panu proboštu Stanislavu
Krátkému, kterého jsme měli mož-

nost poznat během misií na podzim
roku 2002 a který vloni oslavil 60 let
kněžství. Otec Zdeněk k rozhodnutí
biskupa o svému umístění poznamenal, že pro něj Mikulov byl velkým
překvapením. Jednak proto, že se
zde setkala nezkušenost s velkou životní i kněžskou zkušeností, čemuž
je ale velmi rád, a pak, že se kolegové
v semináři divili, jak může pan biskup poslat pivaře do vinného kraje.
P. Zdeněk se stal nástrojem pozdního povolání, jak se říká těm, kteří se rozhodli pro studium kněžství
až ve zralejším věku. Když chodil
do první třídy, přišel za babičkou
s tím, že se stane farářem. Odpově-
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program nachýlil ke konci. Zazpívali jsme poslední písničku, všichni jsme se rozjeli do svých domovů
nabití novými zážitky a dojmy a teď
už se můžeme jen těšit na další setkání zase za rok.
D.G.
Fotky na www.farkob.sweb.cz

děla mu, že by se musel hodně učit,
protože je to náročné povolání. Pak
absolvoval učňák a vojnu, vyučil se
truhlářem (jako správnému truhláři
mu chybí jeden prst) a o kněžství už
neuvažoval. Chtěl mí rodinu a hodně dětí. Zlomový okamžik nastal
v pětadvaceti letech. Tehdy si uvědomil, že ho Pán volá do služby. Protože neměl maturitu, navštěvoval čtyři
roky biskupské gymnázium v Brně,
kde chodil do třídy s mládeží o deset let mladší. Pak teprve následoval
seminář.
Někteří z nás už se s otcem Zdeňkem poznali o Květné neděli, protože
vypomáhal našemu otci Ondřejovi s
udělováním svátosti smíření.
Marie Michalová

Nové ozvučení
kostela

Poděkování patří obci,
kraji i farníkům

Nový duchovní správce naší farnosti P. Andrzej Wasowicz převzal u nás nejen duchovní správu, ale také některé starosti materiálního charakteru: teprve započatou
opravu fasády kostela a stařičké a naprosto nevyhovující
ozvučení kostela. Na četné žádosti farníků se rozhodl
pořídit ozvučení nové. Členové farní rady dostali za úkol
oslovit sponzory, protože výnos z kostelních sbírek bude
přednostně použit na opravu fasády kostela. V poměrně
krátké době se nám podařilo získat od sponzorů podstatnou část z celkové nabídkové ceny 84 tisíc korun. Práce
byla zadána firmě Jaromíra Rajchmana z Dolních Bojanovic.A tak už koncem ledna bylo ozvučení hotové.
Staré ozvučení sloužilo přes dvacet let.Věříme, že i to
nové nám bude dlouho sloužit.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem dárcům.
Jsou to: IZO Bořetice, ZD Bořetice, Josef Petrásek, Stavebniny Vajbar, Oldřich Sadílek, LOMAX Bořetice, Mgr.
Vasyl Kuruc, Bc. Alena Újezdská, GreenMech, s.r.o.,
M.A.V.E. s.r.o., Jiří Surman, Vlastislav Tesárek a další
soukromé osoby, které nechtějí být jmenovány.
Marie Michalová

Málokdo si mohl nevšimnout, že náš kostel je v současnosti zbaven omítky. Je to proto, že zdivo je vlhké a tuto
vlhkost je třeba vhodným způsobem odstranit. Proto se
farní rada ještě za působení P. Pavla Haluzy v naší farnosti rozhodla uskutečnit tuto velkou opravu. Ve spolupráci
s památkáři, Obcí Bořetice a firmou Renostav bylo rozhodnuto, že postup prací se bude podřizovat tomu, jak
bude zdivo vysychat.
Finanční krytí opravy fasády, jejíž rozpočet činí cca
1,1 milionu korun, pokryjeme z vlastních zdrojů farnosti, k tomuto účelu se konají mimořádné měsíční sbírky,
z příspěvku, který nám vloni poskytla Obec Bořetice (300 tisíc korun),
a v neposlední řadě také z příspěvku
od Jihomoravského kraje v Brně ve výši
200 tisíc korun.
Je tedy za co děkovat, ale budeme
ještě i nadále prosit o další příspěvky,
aby se celá oprava dotáhla do zdařilého
konce.
Marie Michalová
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Laudatum
(Zkrácená promluva ing. Stanislava Petráska na pohřbu P. Ladislava Veselého)
Život otce Ladislava byl poznamenán událostmi bouřlivého 20. století.
Náš otec Ladislav se narodil, jak sám
říkával, jako chudé dítě z chudých
rodičů, a to v Šafově na Znojemsku.
Po válce nastoupil otec Ladislav vojenskou službu. Poté těžce pracoval
v dolech, také jako zedník, pracovník
u silnic nebo při budování Vranovské
přehrady.
V době vrcholné nesvobody přichází Kristus s výzvou: Pojď za mnou!
A otec Ladislav odpovídá: Tady jsem!
Věren heslu, které bylo pak jeho heslem primičním, dodává : Milostí Boží
jsem, co jsem. Tím uzrálo jeho rozhodnutí stát se knězem.
Neměl maturitu, neboť studovat
za války nebylo možné. Tak se otec

Ladislav přihlásil na gymnázium. Byl
v tu dobu již v poměrně pokročilém
věku a často pak s tím svým šibalským úsměvem v očích vzpomínal,
jak při prvním setkání s novými spolužáky tito povstávali, v domnění, že
přichází kantor.
Po maturitě byl přijat do kněžského semináře v Petrínu. Když byl
tento seminář zrušen, dokončil kněžská studia v Litoměřicích, kde byl 23.
června roku 1957 vysvěcen na kněze.
Pak putoval po farnostech v Boskovicích, Hustopečích, Moravské Nové
Vsi, Jevišovicích a Horním Břečkově,
aby v říjnu 1985 už jako důchodce
zahájil své působení v naší farnosti,
kde věrně vypomáhal celých 18 let.
Po dovršení 80 let se pak odebral na

krátký odpočinek do Hrušek, kde
předtím v 70. letech kaplanoval. Letos 23.června by otec Ladislav oslavil
50 let kněžství.
Bořetickou farnost může těšit, že
byl vděčný, že u nás může sloužit, že
se mu líbila okolní krajina, a že byl
rád, že hřbitov je u nás těsně vedle kostela, a tím jsou živí i mrtví ve
svých modlitbách propojeni. Nejvíc
nás pak může těšit, že vyslovil přání
odpočívat na našem hřbitově a zde
čekat na slavné vzkříšení.
Vzpomínejme na otce Ladislava
v našich modlitbách, aby se na věčnosti naplnilo motto z jeho smutečního oznámení : Aleluja! Živ buď nad
smrtí slavný vítěz.

Společné setkání manželů
Chystáme společné setkávání
manželů z farností Bořetice, Kobylí
a Vrbice. Chtěli bychom se především modlit za naše rodiny, za naše
děti, ale nejen to - budou zajímaví
hosté, diskuze o manželství, rodině
a dětech a jejich problémech doma,
ve škole i mimo ni, táboráky, společné

výlety na poutní místa. Nesmíme se
bát problémů v rodině, měli bychom
tyto situace řešit společně. Toto naše
setkávání se nemá zabývat jenom obtížemi rodinného života, ale máme
i prožívat radost z toho, co uděláme
společně pro naše rodiny a děti. Těšíme se na vás a doufáme, že toto setká-

vání přinese všem manželům i celým
farnostem Boží požehnání, větší otevřenost a vzájemné porozumění. Aktuální informace budou v ohláškách
a na internetových stránkách farnosti
Kobylí:
http://farkob.sweb.cz
Váš otec Ondra a farníci

ZŠ a MŠ
divadelních představení, výlety, exkurze a jiné.

Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo základní školu 60 žáků, v mateřské škole bylo zapsáno 42 dětí, činností
školní družiny se zúčastňovali všichni
žáci, ve školní jídelně se stravovalo 168
strávníků, z toho 57 cizích.
Výchova a vzdělávání je hlavní náplní školy. Kromě plnění osnov jsou
součástí tohoto procesu akce, které
škola jako celek pravidelně pořádá.
Jsou to například: předvánoční vystoupení žáků ŽS v kulturním domě,
„polonéza“ dětí MŠ na obecním plese, slavnostní zápis do ZŠ, návštěvy

13. května měli děti a žáci ZŠ
a MŠ Bořetice velký den. V kulturním domě, jehož hlediště praskalo
ve švech, předvedli velmi pěkný program na téma „…z pravěku až do
vesmíru…“. Vyvrcholením „závěrečného vystoupení školy“ bylo loučení
se se žáky 5. ročníku. Naši absolventi
dostali pamětní trička a malé dárky.
Hodně úspěchů do dalších let školní
docházky jim popřáli pan starosta
Václav Surman a paní místostarostka
Jana Zemánková.
1. červen byl pro děti MŠ i žáky ZŠ
velmi příjemným dnem. Školčata vyzdobila pěknými kresbami okolí kul-

turního domu a školáci měli zábavný
program na školním dvoře. Oslavencům přišli popřát pan starosta Václav
Surman a předseda ZD Bořetice Jan
Kadlec.
8. června byli naši absolventi na
tradiční exkurzi v Praze. Navštívili „parlament i senát“ a prohlédli si
nejznámější pamětihodnosti našeho
hlavního města.
28. červen patřil v mateřské škole mezi sváteční dny. V odpoledních
hodinách byli předškoláci pasováni
panem starostou Václavem Surmanem na školáky. Do 1. ročníku ZŠ
nastoupí ve školním oce 2007/2008
16 žáků.
Mgr. Marie Hamalová
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Příprava prezentace projektu „Cestování časem“
Exkurze Praha

Pasování na školáky v MŠ

Před „Výletem v talíři“

„Ufonské zkoušky“

Zelený den v 1.třídě
Žáci prvního ročníku se chystali na „Výlet v talíři“, což byl název
jejich program na závěrečném vystoupení školy. Co by to ale bylo za
školáky, kdyby se nechtěli dozvědět
něco zajímavého o tom, odkud by
k nám létající talíř mohl přiletět či
jak vypadají mimozemšťané? Všichni se shodli na tom, že mimozemšťan
je zelený, a tak se z nich jednoho
dne stali ufoni. Ráno přišli oblečení
v zeleném, někdo měl zelené triko
a někdo byl dokonce zelený od hlavy
až k patě. První hodinu jsme si povístrana 16

dali o vesmíru , o planetách a hvězdách. Bylo až s podivem, kolik toho
prvňáčci věděli. A protože už umíme číst, nechyběly ani encyklopedie
a naučné knihy.
Další hodinu jsme si dali ufonská jména, a tak seděli v lavici Pépé,
E.T., Kreš nebo Sisi. Vydali jsme se
na prozkoumání terénu, vyzkoušeli
jsme stav beztíže , zpívali jsme brumendové písničky.
Na posilněnou si „zelenáčci“ přinesli z domu i zelenou svačinku. Ne,
nebyla zkažená, spíš náramně zdra-

vá. Na velkou přestávku jsme si nachystali jablka, kedlubny, kivi, papriku, okurek a mlsali jsme.Po vydatné
svačince jsme ještě museli udělat
ufonské zkoušky z počtů a ze čtení
a nakonec jsme napsali zašifrovaný
dopis.
Ještě celý týden nosili prvňáci do
školy knihy k dané tématice, někteří
je našli doma, jiní si zašli do knihovny. Po prozkoumání všech zajímavostí jsme si sestrojili létající talíř
a vydali se na výlet…
Andrea Kalusová
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Cestování časem
Žáci 5. ročníku se zúčastnili projektové výuky Cestování časem. Jednalo se o dlouhodobý projekt, díky
kterému se dozvěděli řadu zajímavostí z dějin naší země i okolního světa.
Projekt spočíval v tom, že každý žák
měl najít zajímavosti z daného období. Soustředili jsme se na období od
roku 0 až po současnost a malým dotazníkem jsme se dozvěděli i názory
lidí na budoucnost. Žáci se nejen na-

učili pracovat s informacemi, vyhledávat je, třídit, ale naučili se i mezi sebou spolupracovat, což by mohlo být
dobrou zkušeností pro jejich budoucí
školní práci ve vyšších ročnících. Patří jim uznání za to, s jakou vervou
na projektu pracovali i za to, že našli odvahu svou práci prezentovat na
závěrečném vystoupení v kulturním
domě.
Andrea Kalusová
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Jarní polibek
(dvojité haiku)
Včely opylují
květy planých trnek,
nový život,
u studánky plechový hrnek
už není tklivo.
Jen úsměv v koutku
polibek cukrkandlí,
a knírek floutků.
Oldřich Damborský

Napsali jste nám
Komáři
RNDr. Oldřich Šebesta
Znepříjemňují nám letní večery, v noci nás budí „protivným bzučením“, způsobují krvavé stopy na stěnách, štípou
vytrvale, záludně. Pijí nám krev, a to doslova! Ano, jsou to komáři a těšte se, lidi, díky tůním a podobně jich tu budeme mít víc a víc. Abychom věděli, s kým povedeme nerovný boj, požádali jsme o fundovaný seriál našeho rodáka
RNDr. Oldřicha Šebestu. Uvádíme první část.
několik jejich druhů.
Na světě je známo v dnešní době
více jako 3 000 druhů komárů,
Komáři (čeleď Culicidae) patří mezi
typické zástupce třídy hmyzu (Insecz nichž většina je vázána na teplé a vlhta) (článkované tělo tvořené hlavou,
ké podnebí tropického a subtropickéhrudí a zadečkem, 3 páry končetin, 2
ho pásma. V Evropě se vyskytuje jen
páry křídel). Na rozdíl od typických
kolem 100 druhů. V ČR bylo dosud
přestavitelů hmyzu mají druhý pár
nalezeno 44 druhů, z toho na jižní
křídel redukovaný na kyvadélko, jsou
Moravě 35. Samotný počet druhů
proto řazeni do řádu dvoukřídlých.
vyskytujících se určitém území však
Mají charakteristické štíhlé tělo a jednemusí mít nutně přímou spojitost
notlivé druhy jsou si značně podobné,
s počtem komárů. Právě naopak. S jeproto je lze jen obtížně rozlišit. I když
jich mimořádně vysokým množstvím
naše druhy řadíme do 7 různých rodů,
se setkáváme především v oblastech
české jméno mají jen některé z nich.
kolem polárního kruhu. Rovněž
v rámci ČR je jejich výskyt značně
Většina lidí jednotlivé druhy nerozlinerovnoměrný. Na vzniku komářích
šuje vůbec a označuje je obecně slovem komár. Pouze pro zástupce rodu
kalamit, které sužují obyvatelstvo
Anopheles (řecky anopheles = zbyVýznam komárů je z pohledu
především v blízkosti lužních lesů při
tečný, obtížný), kteří se od ostatních
dolních tocích řek, se však podílí jen
zdravotnického zcela výjimečný. Pro
svou schopnost přenášet řadu vážných onemocnění na člověka lze říct,
že zásadním způsobem zasáhli i do
samotné historie lidstva. Epidemie,
především malárie a žluté zimnice,
mohly za určitých okolností lokálně
zdecimovat celé lidské populace. Je
však třeba zdůraznit, že zdaleka ne
všechny druhy komárů mají pro člověka stejný význam. Některé druhy
jsou vzácné, nebo člověka nenapadají. Existují i druhy komárů, jejichž samičky krev nesají vůbec (tyto druhy
se však v ČR nevyskytují).
strana 17
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komárů přece jen poněkud liší, se používá počeštěný výraz anofeles. Anofelové (podčeleď Anophelinae) jsou
v celosvětovém měřítku mimořádně
významní pro svou schopnost přenášet malárii. Z šesti u nás žijících druhů
anofelů má zdravotnický význam skupina 4 podobných druhů, které označujeme jako Anopheles maculipennis
s. lat. (v širším pojetí) – anofeles čtyřskvrnný. Mezi vlastní komáry (podčeleď Culicinae) patří u nás 6 rodů, s 29
druhy žijícími na jižní Moravě. Nejrozšířenější jsou rody Culex, kam patří
běžný, ale pro člověka málo významný komár pisklavy – (Culex pipiens),
který je považován za jakýsi prototyp
komára, Aedes a Ochlerotatus ( z řeckého řecky aedes = odporný, protivný
a ochleros = obtížný) – hlavní původci
komářích kalamit a mnohem vzácněji
Culiseta. Zbývající 2 rody jsou u nás
prakticky bezvýznamné. Obě hlavní
skupiny komárů lze rozeznat již podle
vzhledu larev.
Komár pisklavý (Culex pipiens ) je
nejznámějším druhem komára. Rozmnožuje se běžně v blízkosti lidských
obydlí, především v menších vodních
nádržích, jako jsou sudy a bazény.
Zimu přečkávají samičky, které se
ukrývají často ve velkém množství
na chráněných místech, jako jsou například sklepy domů. Samičky jsou
převážně ornitofilní (sají na ptácích),
přesto mohou občas člověka napadat,
hlavně na podzim. Obvykle útočí ve-
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čer (při dostatečném světle i v noci)
na spící osobu. K tomuto druhu je
řazena i forma molestus – komár obtížný, který se dobře přizpůsobil životu v lidských obydlích, kde se může
i rozmnožovat a vyvolávat zde drobné kalamity, a to i v zimních měsících. K rozmnožování mu stačí jen
malé množství vody. Ze samiček komára pisklavého byl na jižní Moravě
izolován virus West Nile, který může
u člověka vyvolat nebezpečné horečnaté onemocnění (západonilská
horečka). Výskyt tohoto onemocnění
však zde nebyl dosud prokázán. Samičky dalšího druhu – Cx. modestus
sice člověka napadají velmi agresivně,
jedná se však o komára středomořského, který je u nás obvykle vzácný.
Komáři rodu Aedes patří v podmínkách Střední Evropy k obávaným
původcům komářích kalamit. Velmi
agresivně napadají člověka, a to i ve
dne. Obvykle se jedná o spíše drobné
komáry. Nejdůležitějšími druhy jsou
Ae. vexans, Ae. cinereus a Ae. rossicus (nemají česká jména). Ae. vexans
patří k nejdůležitějším kalamitním
druhům komárů. U uvedených druhů přečkávají zimu vajíčka, která jsou
velmi odolná a na suché zemi vydrží
v přírodě několik let. Rozmnožují se
v periodických tůních (plochy střídavě zaplavované a vysychající). Totéž
platí o komárech rodu Ochlerotatus,
s řadou druhů, z nichž nejdůležitější jsou Ochlerotatus sticticus a Oc.
cantans (komár obecný). Oc. cantans
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je poměrně velký s nápadnými bílými kroužky na nohách a objevuje se
hlavně na jaře a na počátku léta. Oc.
sticticus se vyskytuje po celý rok, je
drobnější a patří k nejdůležitějším
kalamitním druhům.
Culiseta annulata (komár kroužkovaný). Patří k našim největším komárům. Jeho samička dosahuje délky
7 mm, je velmi agresivní a člověka
citelně bodá. Tento druh je nápadný tmavými skvrnami na křídlech
a světlými prstýnky na chodidlech.
Rozmnožuje se na stejných místech
jako komár pisklavý a zimu přečkávají samičky. Vyskytuje se obvykle
jen v malém množství.
Larvy Anopheles macullipennis
s. lat. (na jižní Moravě zahrnuje druhy – An maculipennis s. str. = v užším významu, An messeae a vzácné teplomilné An atroparvus a An
labranchiae) se rozmnožuje většinou
v letních měsících v mělkých vodních
nádržích bohatých na vodní rostliny.
Při dýchaní je jejich tělo rovnoběžné
s hladinou, na rozdíl od ostatních
druhů komárů, kde tělo larev svírá
s hladinou ostrý úhel. Rovněž dospělého anofela lze snadno poznat.
Sedící imago má odkloněný zadeček od podkladu, a proto s ním svírá
jeho tělo ostrý úhel, zatímco osa těla
u ostatních komárů je s podložkou
rovnoběžná.
Další druhy komárů se vyskytují
jen řídce a nemají větší význam.

Modrohorská krajina
Je to snadné, je to prosté,
poznávat kde naše réva roste.
Modré hory, červených vín krajina,
na Vrbici končí, v Pavlovicích začíná.
Pětihvězdí moravských vinařských obcí v čele s městem Velké Pavlovice je odedávna známé svými červenými
víny ze svahových viničních poloh rozložených okruhem
ve zvlněné krajině. K rovinatému jihu otevřená „Rukapáně“ je jako úrodná a mozolnatá dlaň, z níž vychází pět
čilých a tvořivých prstů, které modelovaly svahy v okolí
lidských sídlišť do tvaru polí, sadů, vinic i lesů. Těmi pomyslnými prsty prochází náhodný poutník a slabikuje jejich jména jak by četl radost z doteků dětské ruky: Velké
Pavlovice, Němčičky, Bořetice, Kobylí a nejvýš položená
strana 18

Vrbice. Když se rozloží večerní soumrak pozdního léta
nad krajinou a zastihne poutníka na některém z řady
vyvýšených míst, vystupují ze zvlněné krajiny namodralé siluety návrší porostlých vinicemi a v údolích mizí
v modravém šeru červené střechy dědin. „Modré hory“
se ukládají pokorně k nočnímu spánku, aby jejich vinice, osvěžené nočním chladem a ranní rosou vstávaly do
nového, sluncem prozářeného dne. Ve zlatém slunečním
jasu probleskuje modrá barva mezi tmavou zelení listů
révy modrými hrozny starosvětské Frankovky, Modrého
Portugalu i Svatovavřineckého.
Více než polovinu rozlohy vinic tu zaujímají modré odrůdy a staří věřili, že jejich tvrdá a tříslovitá červená vína
jsou krví krajiny a životadárnou sílou, která se rodí v místních „starých horách“ kropených potem i v temném pod-
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zemí sklepních uliček. Dávné časy svazovaly místní vinaře
přísnými pravidly horenských řádů. Promlouvají k nám
namnoze kostrbatým slohem obecních písařů a kreslí život
svými každoročně před shromážděním všech vinařů čtenými články. Mluví o volbě perkmistra a jeho pomocných
perknosů, o zápisech do gruntovních knih, o vybírání desátku, o porušování sousedských vztahů, o krádežích kolí
i hroznů, ale také o tom, že vinohrad byl svému majiteli
bezpečným místem, kam za ním bez jeho svolení nikdo nesměl vstoupit ani v dobrém, ani ve zlém úmyslu. Vinohrad
byl vinaři hradem. Ten kousek půdy osázený keři révy byl
kusem jeho osobnosti, byl sounáležitostí jeho svébytnosti.
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To niterné spojení člověka s jeho půdou, s jeho keři, s jeho
vínem bylo od nejstarších dob pevným poutem k rodné
hroudě. Je na nás, abychom se snažili takové vztahy chápat
a nalézat jejich odraz ve vínech našich moravských viničních hor. Přečtěte si horenská práva některé z pěti obcí
Modrých hor, zamyslete se nad nimi a nad životem našich
předků, projděte se po turistických stezkách modrohorské
krajiny, hledejte v našich nejen červených, ale i bílých vínech sdělení našich předků i současných tvůrců vín o tom
jak se v poháru třpytí naše slunce, jak voní naše réva a o tom
jak chutná naše rodná moravská zem.
Vilém Kraus

Modré Hory měly premiéru
V pátek 6. července 2007 v devět
hodin ráno se na kostelních věžích
pětihvězdí vinařských obcí v jižním
cípu Moravy - Bořeticích, Kobylí,
Němčičkách, Velkých Pavlovicích
a Vrbici - rozezněly zvony. Poděkovaly tak symbolicky generacím vinařů a vinohradníků, kteří zde již
téměř osm století pěstují vinnou révu
a daly krajině její tvář. Založily vinice,
vážily si půdy a pečovaly o ni, vykopaly vinné sklepy, stavěly u cest Boží
muka a kapličky. Vinaři svým synům
a vnukům předávali umění vypěstovat hrozny a vyrobit z nich lahodná
vína.
Profesor Ing. Vilém Kraus CSc.
nazval tento mikroregion Modré
Hory. Proč Modré Hory? Hory proto, že vinaři chodí pracovat do hory
- do vinohradu, hory také proto, poněvadž katastry všech pěti obcí jsou
velmi svahovité a členité a vinice se
tak doslova koupou ve slunečních paprscích, a modré proto, protože nadpoloviční plochu vinic zaujímají od-

růdy s modrými hrozny na produkci
červených vín.
Občanské sdružení Forum Moravium a svazek obcí Bořetice, Kobylí,
Němčičky, Velké Pavlovice a Vrbice
s podporou Vinařského fondu České
republiky a ve spolupráci s Národním
vinařským centrem, Nadací Partnerství – Greenways připravili projekt
Modré Hory, který představili 6. července veřejnosti.
Profesor Vilém Kraus a hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav
Juránek spolu se starosty modrohorských obcí přestřihli modrou stuhu
na stezce mezi vinicemi a pozvali návštěvníky do kraje s žijícími lidovými
tradicemi, do malebné vinařské krajiny s nádhernými výhledy do okolí,
s mnoha sakrálními památkami, turistickými zajímavostmi a hlavně výbornými víny.
Zájem turistů vysoce překonal
očekávání organizátorů, a tak více
než tisícovka hostů, převážně cyklistů, projela a prošla připravené trasy

po Modrých Horách.
Projekt Modré Hory má vedle
propagace vinařské turistiky na jižní Moravě ještě další cíle, ke kterým
patří hlavně zkvalitnění produkovaných vín s certifikovaným původem
z Modrých Hor, udržení a rozšíření
pěstování tradičních odrůd révy vinné jako je Frankovka nebo Modrý
Portugal a z bílých Sylvánské či Neuburské. Dále to bude péče o krajinu, výsadba dnes již téměř zapomenutých, dříve hodně pěstovaných
ovocných dřevin – oskeruší, moruší,
místních klonů meruněk, broskvoní
a třešní
Krajina, víno, folklór – kroje,
písně a tance, místní gastronomické
speciality a zejména pohoda, otevřenost a pohostinnost vytvářejí jedinečný kolorit Modrých Hor, který je
potřebné udržovat a rozvíjet tak, aby
návštěvníci byli spokojeni a rádi se
vraceli.
Za Forum Moravium o.s.
Ing. Z.Karber a Ing.P.Veverka

Chcete se učit anglicky?
Od roku 2002 probíhají ve Velkých Bílovicích kurzy angličtiny pro
dospělé (v budově základní školy)
a kurzy angličtiny pro firmy.
Studenti jsou rozděleni do skupin
dle jazykové znalosti a požadavků studenta, a to od úplných začátečníků
(Beginner) až po středně pokročilé
(Intermediate). Zdarma a nezávisle je
otestována pokročilost studenta (test
trvá 10 – 30 min, dle pokročilosti)
a doporučen optimální kurz nejlépe
odpovídající požadavkům a pokroči-

losti. V každém kurzu je maximálně
12 studentů (většinou však 8).
Kurzy probíhají od druhé poloviny září do poloviny června, a to 1x2
hodiny týdně nebo 2x2 hodiny týdně, od 17:15 do 18:45 nebo od 19:00
do 20:30.
Učební materiály jsou interaktivní, uživatelsky přívětivé, zábavné
a motivující. Zahrnují všechny aspekty jazyka – výslovnost, mluvení, poslech, čtení, psaní, gramatiku a slovní zásobu. Součástí těchto učebních

materiálů jsou také průběžné testy,
podle kterých si studenti sami ověřují své znalosti a dovednosti. Studenti
mají možnost bezplatného zapůjčení
anglické literatury.
Všechny kurzy jsou pečlivě připraveny a mají vzájemnou návaznost.
Každý kurz má stanovený program
s danou vstupní a výstupní úrovní.
Kurzy jsou ukončeny testem, kde
si studenti ověří nově nabyté znalosti.
Po absolvování testu studenti obdrží
certifikát o dosaženém jazykovém
strana 19
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vzdělání. Na konci každého stupně
pokročilosti (stupně pokročilosti jsou
určeny Evropskou unií) studenti mají
možnost absolvovat zkušebně test dle
Cambridge zkoušky KET nebo PET
(opět podle příslušné úrovně).
Kurzy si můžete vyzkoušet sami
v rámci bezplatné hodiny (první
vyučovací hodina v novém školním
roce).
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Při dojíždění z obcí bez přímého
nebo se špatným spojením, je možné
se domluvit s již studujícími studenty
na společné dopravě autem.
Nedílnou součástí výuky jsou i
oblíbené společenské programy pro
studenty - školní výlety, vánoční a závěrečný „večírek“, atd.
Kurzy jsou určeny pro každého
bez rozdílu věku či vzdělání! Cena

kurzu je 3300 Kč (při 1x2 hodinách
týdně) na celý školní rok!
Přihlásit či informovat se můžete
osobně dne 4. a 5. 9. 2007 (úterý a
středa) vždy mezi 18:00 a 19:00 hodinou na ZŠ Velké Bílovice, na tel.
776 720 010, 519 346 285 (nejlépe od
27. 8. 2007), nebo kdykoli na e-mail
adrese aj.velke.bilovice@seznam.cz.
Jana Leblochová

Společenská kronika
Narozeni:
14. 01. 2007
15. 01. 2007
08. 05. 2007
22.0.5. 2007

Anna Marie Újhelyiová, čp. 352
Dominik Doležal, čp. 421
David Húdek, čp. 488
Tereza Kuchyňková, čp. 74

Sňatek uzavřeli:
20. 01. 2007 Vladimír Laššo, čp. 440
Blanka Kadrnková, Strachotín čp. 322
31. 03. 2007

Milan Grůza, čp. 376
Marcela Hejdová, Přemyslovice čp. 383

Jubilanti:
70 let
01. 02. 1937
23. 02. 1937
28. 03. 1937
07. 04. 1937
30. 06. 1937

Františka Surmanová, čp. 270
Ludmila Přibylová, čp. 425
Ludmila Ručná, čp. 4
Josef Petrásek, čp. 312
Ludmila Plecáková, čp. 95

75 let
01. 03. 1932

Jaroslav Grůza, čp. 375

80 let
17. 04. 1927
01. 02. 1927
26. 02. 1927

Bohumil Petrásek, čp. 355
Františka Jurasová, čp. 163
Terezie Fialová, čp. 210

94 let
17.05. 1913

Antonín Lubal, č.p. 287

Všem jubilantům ještě jednou srdečně blahopřejeme.
14. 04. 2007

Petra Kostihová, čp. 439
Drahomír Buchta, Mutěnice

28. 04. 2007

Václav Vyhňák, čp. 331
Šárka Ostřížková, Vrbice

05. 05. 2007

Jan Hempl, čp. 414
Marie Kuchyňková, čp. 12

02. 06. 2007

Ing. Stanislav Novák, čp. 483
Dana Kožíšková, Brno
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Blahopřání
Dne 17. dubna se dožil 80 let náš dlouholetý obecní
kronikář, pan Bohumil Petrásek. S kytičkou mu přišli
blahopřát představitelé obce - starosta V. Surman a místostarostka JUDr. Jana Zemánková. Přejeme jubilantovi
ještě jednou pevné zdraví a zejména hodně sil a vitality,
aby práci kronikáře mohl nadále vykonávat.

Dne 17. května se dožil ve zdraví 94 let náš nejstarší občan pan Antonín Lubal. Ke gratulantům z řad jeho
nejbližších se přidali v neděli, 20. května také starosta
V. Surman a místostarostka JUDr. Jana Zemánková. Jubilantovi předali s přáním pevného zdraví kytičku a popřáli
mu hodně svěžesti, aby mohl předávat mladším spoluobčanům své zkušenosti, historické zajímavosti, které my
mladší už známe jenom z vyprávění a také aby si ještě
mohl dlouho zajezdit se svým nerozlučným kamarádem
- jízdním kolem.

Dne 27. června se dožila 94 let paní Terezie Pláteníková.
K pěknému jubileu jí přišli blahopřát starosta, místostarostka
a předsedkyně kulturní komise. Paní Pláteníková se v svém
věku těší dobrému zdraví a neobyčejné duševní svěžesti.
Z veselých vzpomínek vyplynulo, že to ve svém dlouhém
životě neměla vždycky jednoduché, protože již ve 32 letech
ovdověla a musela se starat o dvě děti. Práce a starost o výchovu dětí ji udržovaly celý život ve zdraví. Chuť k dobrému
jídlu jí zůstala dodnes. Ve svém požehnaném věku ještě zastane i kus práce, takže mnohá mladší Bořečanka by jí mohla
závidět. Přejeme jubilantce ještě dlouho dobré zdraví, veselou mysl a pěkný život v kruhu svých blízkých.
JUDr. Jana Zemánková

Položení věnce
V podvečerních hodinách dne 26. června 2007 uctili
představitelé Obce Bořetice památku obětí komunismu
a položili věnec k pietní desce umístěné na budově Základní školy v Bořeticích. Aktu se účastnili starosta, místostarostka a členové rady Obce Bořetice.

strana 21

BOŘETICKÉ LISTY

ČÍSLO 1

ČERVENEC 2007

Vítání občánků

Húdekovi - vítání občánků

Kuchyňkovi - vítání občánků

V sobotu 30. 6. 2007 se uskutečnilo „vítání občánků“. Vítali jsme mezi námi Davídka Húdeka a Terezku Kuchyňkovou. K příjemnému odpoledni přispěly naše výborné zpěvačky, které zazpívaly za doprovodu paní učitelky Cimbálové. Velké poděkování za pěkné recitování, a také za to, že svým vystoupením potěšili všechny přítomné patří žákům
naší školy.
Poděkování a uznání, za velmi důstojné přivítání občánků patří také panu starostovi Václavu Surmanovi, který měl
v toto sobotní odpoledne premiéru.

Dále bychom chtěli poskytnout informaci všem o „Vítání občánků“. Budete-li chtít přivítat
svoji dcerku či synka, můžete se kdykoliv přihlásit na Obecním úřadě v Bořeticích. Budeme
velice rádi, když zpříjemníme Vám a Vašim nejbližším tak významnou událost, jako je narození
dítěte.
Vítání se může konat v sobotu nebo v neděli dle Vašeho přání.

Za Sbor pro občanské záležitosti v obci Bořetice
Lucie Procházková

Pozvánka
Farníci z Bořetic zvou všechny mladé a duchem mladé do Bořetic na

první ročník poutního setkání mládeže AnnaFest 2007.
Program začíná v sobotu 28. července ve 12:30 hodin v parku u kostela a bude končit ve večerních hodinách
koncertem křesťanské rockové kapely Eliata.
Dále se můžete těšit na skupinky orientálních tanců, bojového umění, přednášky, přehlídku schol,
adorace a mnoho jiného.
Více o Anafestu se dozvíte na internetové adrese www.boretice-farnost.cz
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Davídek Húdek - vítání občánků

Terezka Kuchyňková - vítání občánků

Stříhání pásky profesorem Krausem a hejtmanem
Ing. Juránkem

Fotografie k článku na str. 11

Fotografie k článku na str. 11
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Páťáci na Václavském náměstí

Prezentace projektu Cestování časem

Školáci 2006/2007

Zelený den v 1. třídě

„Absolventi“ na závěrečném vystoupení

Předškoláci 2006/2007
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