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Horní řada z leva:
Levčík Radek, Němec Petr, Dufek Michal, Lebeda Petr, Kalus David, Bartál Pavel, Hicl Richard, Sokolář Pavel, Gehr
Zbyněk, Grégr David, Kadlec Jiří, Surman Václav
Prostřední řada z leva:
Vojtěšek Martin, Kadlec Kamil, Petrásek Ladislav, Firschbaum Petr, Hajda Jiří, Gloza Luděk, Petrásek Michal, Filo
Radek, Buchta Leoš
Úplně dole z leva:
Čapka Karel, Vašek Ladislav, Novotný Marek
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Stárky, stárci a krojovaná chasa Vás srdečně zvou na

Bořetické hody,
které se konají ve dnech 3., 4. a 5. srpna 2008.
K poslechu a tanci hrají DH Legrůti (neděle)
a DH Sokolka (pondělí a úterý).
1.stárek a 1.stárka: Tomáš Režný a Zuzana Režná
2.stárek a 2.stárka : Michal Kadlec a Lenka Matulová
3.stárek a 3.stárka : Petr Zemánek a Barbora Grůzová

Mužácké hodky
Začátek 19:00 průvodem postarších ročníků,
od 20:30 večerní zábava.
Hraje DH Sokolka.

si Vás v sobotu 9. 8. 2008 dovoluje pozvat na

Fotogalerie
Hejtman Stanislav Juránek na pouti

Vítězka Mis Lašsko
do 14 let
Anne - Marie

Putování krajem André
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Fotogalerie
Zdravice na začátku turnaje

Příprava gulášů
na fotbalový turnaj

Jiří Helán - povolený
doping před zápasem
Republika Kraví hora,Valalašské království,
Markrabství Lašské, Záhorská republika
Divácká pohoda
na turnaji

Setkání recesních republik
Podepsání recesní smlouvy

Předávání cen

Vítězný tým ve vaření gulášů

Stánek RKH
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Absolventi na MMR

Absolventi v parlamentu

ZŠ 2007 - 2008

Závěrečné vystoupení

Školní akademie - Mateřská škola

Pasování v MŠ
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Úvodník
Vážení spoluobčané,
množící se havárie
kanalizace, během deseti měsíců je to již čtvrtá
havárie, mě nutí k zamyšlení: „Jsme tak bohatí,
abychom jen opravovali,
nebo vybudujeme novou
kanalizaci a čistírnu?“
• První havárie
- neodtékající dešťová
voda od kulturního domu
a z celého prostranství
sóla.
• Druhá
havárie - ucpaná kanalizace
(dvoumetrový špunt bláta) u křižovatky na Vrbici, naproti
Michnovému.
• Třetí havárie - propadená kanalizace v zahrádce
manželů Dany a Ladislava Petráskových (vytopené sklepní
prostory, zničený majetek, sesutá zahrádka, zničený chodník a vjezd. (Než se kanalizace ucpala, bylo ze zahrádky
odplaveno asi 10 m3 zeminy.) Tímto děkuji fi. SKANSKA,
která nám na druhý den havárii odstranila.
• Čtvrtá havárie – propadená kanalizace a zřícený
propustek na Zápovědi. (Splašky přetékají přes pole).
Každoročně bývají několikrát vytopené sklepy v ulici za Humny u Jednoty. Při větších deštích, a nemusí
být přívalové, se topí sklepní prostory rodinných domků. (Kynclovi, Valovi, Bílkovi, Dufkovi, Machčovi, atd.)
V kanalizaci se vytvoří tlak, který skrz sifóny tlačí vodu do
sklepů. Kanalizace má malý spád, nedostatečný průměr
a kanalizační roury jsou částečně zaneseny. V tomto případě vidím možnost rychlého řešení v propojení kanalizace u Jednoty s kanalizací u statku. Tyto havárie zatíží
obecní pokladnu více jak 600 000,-Kč.
Děkuji Jihomoravskému kraji, radním a zastupitelům, díky nimž jsme získali na havárii kanalizace dotaci
300 000,-Kč. Za tři sta tisíc jsme schopni vydláždit zámkovou
dlažbou vlastními pracovníky asi 400 - 500 m chodníků.

Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce
24. 6. 2008 jsem vyzval zastupitele, aby do zářijového jednání zastupitelstva rozhodli, jestli budeme v budoucnu
platit za havárie kanalizační sítě, nebo obnovíme po třech
letech jednání o projektu kanalizační sítě a čistírny. Bude
to finančně nákladná akce a způsobí nám řadu nepříjemných událostí, jako je placení stočného a po dva roky rozkopanou obec. Pravděpodobně výsledek celé akce, obnova
životního prostředí všechny občany nenadchne, ale opravdu se stává nezbytnou nutností a ctí každého občana i obce
kvalita námi vypouštěné vody do Trkmanky. Odborníci na
problematiku kanalizace a čistíren hovoří zcela jasně: Kdo
nevyužije dotačních titulů v období 2007 - 2013, bude mít
během pár let problémy s placením penále za znečišťování
vodních toků. Už i malá obec jakou je Kurdějov, si každoročně odkládá do rezervního fondu 800 000,- Kč na ČOV.
Vedení obce připraví na měsíc listopad s odborníky veřejnou přednášku a diskusi na téma ČOV.
Děkuji, všem občanům, kteří mě upozorňují na různé
drobné opravy a mají náměty, co je třeba vylepšit, např.
světla uprostřed chodníků, umístnění nových laviček
k odpočinku atd.
Přeji všem občanům, aby druhou polovinu prázdnin
a dovolených prožili dle svých představ a načerpanou sílu
využili k další práci.
V tuto chvíli nás dělí od největšího svátku obce – hodů
- již jen hodiny. Přeji stárkům, všem občanům, rodákům
a návštěvníkům krásné počasí, překrásný zážitek z našich
nádherných krojů a obyčejů, hodně nadšených mladých
děvčat a chlapců, kteří se s chutí a radostí do těchto nádherných krojů oblékají, hodně trpělivosti maminkám,
tetám, babičkám při jejich oblékání a hodně tolerance
s možná někdy bujným mládím. K hodovému obědu vždy
patřila aspoň tři týdny doma krmená kačena nebo husa,
dnes si tohoto „luxusu“ může dopřát již jen pár rodin, zvyky se mění, prý je zdravější ta kupovaná.
Tož, dobrou chuť, hezkou podívanou, krásnou zábavu
a hodně protančených sól.
Václav Surman
starosta

Zprávy z obce
Přehled o dotacích získaných pro obec
za I. pololetí roku 2008
Z prostředků JmK Brno
- přístavba mateřské školy
300.000,-- Kč
- hasičský sbor
80.000,-- Kč
- chladící pult a oplachovač
70.000,-- Kč
- havárie v Kraví hoře
400.000,-- Kč
- havárie kanalizace
300.000,-- Kč
Z operačního programu „Rozvoj lidských zdroj“
- hasičský sbor
5.557,-- Kč

Ze Státního fondu životního prostředí
- zateplení budov školy
4.850.000,-- vyčištění potoka „Járek“
437.000,-Za I. pololetí roku 2008 obdržela naše obec dotace
v celkové výši 6.442.557,-- Kč.
Václav Surman
starosta
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Výňatek z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Mimořádné zasedání zastupitelstva
20. března 2008 schválilo mimo jiné:
- Revokaci usnesení č. 8 ze zasedání zastupitelstva l8. 12. 2007
č. VIII., týkající se zadání změny
územního plán u č. 2 Obce Bořetice
s tím, že změny č. 2. 1 a 2. 2. – návrh
Rs – vinné sklepy, s přípustnou výstavbou i ubytovacího zařízení se vyřazují
- Společný název akcí spojených
s budováním průtahu obcí ve znění „Úprava veřejného prostranství
a infrastruktury centra obce Bořetice“
- Opatření k řešení havarijní situace v areálu sklepů pod Kraví Horou
zahrnující:
- Omezení vjezdu do horního
frejdu, pokud se týká nákladních aut,
povinnost majitelů sklepů předložit
do l roku pasport sklepa zpracovaný
stavebním technikem k založení do
evidence na obci, úkol pro Kravihorskou republiku předložit do l roku
fotodokumentaci vnějšího stavu sklepů k založení na obci, každá stavební
úprava uvnitř i vně sklepa musí být

povolena buď stavebním úřadem se
souhlasem obce, není-li třeba stavební povolení – písemným souhlasem
rady obce. Obec se nebude zabývat
případnými škodami na stavbách
v případě, že nebudou předchozí
písemnosti na obci založeny.
- Dále schválilo zpracování posudku statikem
na stávající havárii,
nerozšiřování stávajících podzemních staveb v oblasti celých Kravích
hor a žádost o dotaci na krajský úřad
na sanaci škod popsaných statikem
a přípravu opravy komunikace v horním frejdu.
XI. zasedání zastupitelstva obce
24. června 2008 schválilo mimo jiné:
- Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2007, závěrečný účet obce za rok 2007 - bez výhrad
- Hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola Bořetice za rok 2007
– zlepšený hospodářský výsledek ve
výši 35 110,- Kč a jeho rozdělení

- Změnu ceníku pro prodej obecních pozemků takto: nezastavěná plocha v prostoru KH – 25,-Kč, zastavěná
plocha v prostoru KH – 80,- Kč, plocha
určená k zastavění v prostoru KH –
80,- Kč, zemědělské pozemky v extravilánu a intravilánu obce – 20,- Kč,
ostatní plochy v intravilánu obce – 80,Kč, zastavěné plochy v intravilánu obce
– 80,- Kč, plocha určená k zastavění dle
schváleného územního plánu – 80,- Kč
- Koupi pozemku p.č. 4489 od
RNDr. O. Šebesty na realizaci plochy
pro setkávání za cenu 20,- Kč za l m2
- Bezplatný převod pozemku
p. č. l34 (starý hřbitov) od farního
úřadu na obec
- Dotaci z krajského úřadu ve
výši 400 00,- Kč na sanaci havárie
v Kravích horách
- Omezení vjezdu do Kravích Hor
odemykatelnými sloupy limitujícími
šířku vozidel
- Poskytnutí půjčky TJ Sokol
Bořetice ve výši 73 l95,- Kč na provoz
s návratností do 30. listopadu

Modré Hory zažily v měsíci květnu cyklistickou invazi
Pro milovníky a vyznavače jižní
Moravy, méně náročné cykloturistiky,
přírody, lahodného vína a především
dobré nálady nastal v sobotu 10. května
2008 den „D“.
Ráno v 9.00 odstartoval opět po
roce výlet po příjemném okruhu spojující obce Bořetice, Velké Pavlovice,
Němčičky, Kobylí a Vrbici - letos oficiální I. ročník Jarního putování po
Modrých Horách.
Cyklostezka Modré Hory byla slavnostně otevřena přestřižením modré
stuhy za přítomnosti vzácných hostů
a významných osobností v loňském
roce, začátkem letních prázdnin. Jednalo se o ročník více méně zkušební,
tzv. nultý, a protože byl zájem ze strany
cyklistů nečekaně velký, nebyl důvod
nepokračovat s těmito akcemi i nadále. Letos bylo putování uspořádáno již
v měsíci máji, v době, kdy je venku příjemně, slunce svítí, ale ještě nespaluje
– počasí pro cykloturistiku ideální.
Každý z účastníků I. ročníku Putování po Modrých Horách získal po
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úhradě registračního poplatku startovací balíček, ve kterém našel skleničku určenou k ochutnávce modrohorských vín, propisovací tužku a bloček
na poznámky, informační materiály,
pamětní list a tašku s logem Modrých
Hor. Protože je cyklostezka vedena
po okruhu, měli všichni zúčastnění
možnost odstartovat v jakékoliv obci.
Podmínka pro získání cílové odměny
spočívala v posbírání všech pěti razítek
rozmístěných po trase. Kdo toto pravidlo splnil, získal jako inspiraci k dalším
výletům obsažnou publikaci čerstvě
vydaného Průvodce na cestách po ČR.
Na každém z registračních míst
bylo příslušnou obcí připraveno
bohaté občerstvení, kulturní program
a samozřejmě i ochutnávka vína. Pro
toho, kdo se s nabídkou na stanovištích
nespokojil, otevřelo své brány několik
vinných sklípků místních vinařů, kde
bylo možné posedět, odpočinout si
a samozřejmě také ochutnávat.
Oficiální start I. ročníku Putování po Modrých Horách se uskutečnil

v obci Vrbice. A nebyla to volba zcela
náhodná. Pádným důvodem byl profil
trasy – sešup dolů z vrbeckého kopce
je na rozjezd po jednatřicetikilometrové cyklostezce více než ideální. Dalším
důvodem, neméně důmyslným, byla
výstava Modrohorských vín, kterou
bylo možné navštívit v Kobylí, tedy
v místě cílovém. Co si budeme nalhávat – alkohol a jízda na kole není především pro strážníky policie to pravé
ořechové, a tak si každý mohl dát na
kobylském koště, po odložení kola do
stojanu, vína do sytosti a bez výčitek
svědomí či pokut.
Co říci závěrem? Zájem o Modrohorskou akci byl pro všechny pořadatele vskutku nečekaný – již v jednu
hodinu po poledni se prohánělo mezi
našimi vinicemi přes tisíc registrovaných i neregistrovaných a především
spokojených cyklistů. Tudíž nám nic
nebrání v pozvání i Vás, místních občanů, k podzimnímu Putování za burčákem do Modrých Hor.
Karolína Bártová
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Expedice Krajem André nabídla osvěžující
prázdninový koktejl pohybu, vína a zážitků
V první prázdninovou sobotu,
dne 28. června 2008 o deváté hodině ranní, odstartoval slavnostním
přestřižením pásky 1. náměstkem
hejtmana Jihomoravského kraje Ing.
Milanem Venclíkem v pořadí již
III. ročník Expedice Krajem André
neboli Cyklovýletu s chutí vína.
Počasí všem zúčastněným nebývale
dopřávalo, program byl více než bohatý a tak se registrační listiny ve startovacích místech bleskurychle plnily.
V každé z pěti obcí po cyklostezce
(Hustopeče, Starovičky, Velké Pavlovice, Bořetice a Vrbice) byla připravena dvě razítkovací místa, kde byl vždy
zajištěn rozdílný doprovodný kulturní program či občerstvení nebo malé
překvapení. Navíc bylo možné navštívit některý k příležitosti této akce
otevřený vinný sklípek. Po nasbírání
všech deseti razítek a zdolání bezmála dvaceti kilometrové trasy získal
každý zaregistrovaný účastník expedice cílový balíček s drobnými dárky
a pamětní list. Dle oficiálních informací se letošní expedice zúčastnilo
na pět set registrovaných i neregistrovaných cyklistů.
Své brány všem zúčastněným otevřela i Šlechtitelská stanice vinařská
ve Velkých Pavlovicích, na jejíchž
vinicích dozrály před více než třiceti
lety první hrozny tehdy nově vyšlechtěné odrůdy André (odrůda povolena

v r. 1980), po které je celá cyklostezka pojmenována. Tomuto vinařskému vábení podlehl i již zmiňovaný
Ing. Milan Venclík, který za doprovodu představitelů všech pořadatelských obcí a měst, bořetického
starostu pana Václava Surmana nevyjímaje, ŠSV navštívil a pochutnal zde
i několik výtečných vzorků.
Z usměvavých výrazů ve tvářích

účastníků expedice se dala vyčíst
naprostá spokojenost a pohoda. Za
skutečnost, že se akce vydařila, patří
poděkování všem pořadatelům a také
Ing. Milanu Venclíkovi (1. náměstku
hejtmana JMK) a Vinařskému fondu,
kteří přebrali záštitu nad touto akcí
a také Mikroregionu Hustopečsko, pod
jehož hlavičkou se celá akce konala.
Karolína Bártová

Start cyklistické stesky André

Výzva všem milovníkům cykloturistiky
a vinorodé krajiny kolem Bořetic
Patříte-li mezi aktivní příznivce cyklovýletu s chutí vína, tedy
Expedice Krajem André, zbystřete,
pohledejte diář na příští rok a tučně si zakroužkujte datum 27. června 2009. Stejně jako předchozí léta
bude i IV. ročník Expedice Krajem
André 2009 zahájen v první prázdninovou sobotu o deváté hodině
ranní ve startovacích a zároveň
i v cílových místech, které najdete
v Hustopečích a na Vrbici.
Letos si každý zaregistrovaný

účastník odvezl z jihu Moravy kromě nádherných zážitků a vzpomínek také startovací balíček obsahující originální červené tričko
s bílým logem cyklostezky Krajem
André, skleněnou koštovačku na
víno, děti cyklo-láhev, aktualizovanou informativní brožuru s mapou
a razítkovací průkaz. Cílový balíček
se skládal z potřebných energeticky bohatých cukrovinek, ovocného nápoje, tašky s logem, pamětního listu a zbrusu nového pexesa

s obrázky z obcí a měst po cyklostezce Krajem André – Hustopečí,
Staroviček, Velkých Pavlovic, Bořetic a Vrbice.
Pokud jste již nyní dostatečně
naladěni a natěšeni, poodhalíme
Vám jedno velké tajemství. Zúčastníte-li se i příštího ročníku, získáte
další tričko do sbírky – pro Expedici Krajem André 2009 bude čistě
bílé s červeným logem.
Karolína Bártová
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Bořecké hody dříve
Říká se, že kdo si hraje, nezlobí.
Této pravdy si byli asi vědomi jak
náboženští, tak světští činitelé již
v daleké minulosti, když zavedli systém hodů, posvícení a jinak nazvaných slavností k předávání práv
a zodpovědnosti za řízení zábavy
v obci po celý následující rok. Toto
právo a zodpovědnost přebírali stárci od světské moci v obci, ale vyplývaly z této funkce i povinnosti při
náboženských akcích.
Z tohoto principu vycházelo
i to, kdo mohl být a byl stárkem. Byl
to vždy ten, koho si chasa vybrala
a koho obecní úřad v této roční funkci
potvrdil. Předat takovou zodpovědnost na malou skupinu mladých lidí
nebylo v minulosti tak jednoduché,
jak by se zdálo. Proto také radní brali
v úvahu osobnost hlavně prvního, ale
i ostatních stárků, i jejich majetkové
poměry či záruky jejich rodin. Stárci
dříve jako jediní organizátoři veškeré
zábavy v obci zodpovídali i za solventnost všech závazků, které se zábavou
souvisely. Podle vyprávění například
před válkou radnice požadovala, aby
každý stárek měl dopředu dohodnuté konkrétní pomocníky, kteří budou
nejen na hody, ale při všech zábavách
a jiných úkolech pomáhat. Z toho
vyplynula samozřejmost, že stárkem
nebo stárkou nemůže být někdo
přespolní. Dnes, kdy je to otázka jen
organizace hodů, bych v tom neviděl
tak velký problém, jaký z toho dělají
někteří na Vrbici.
S rozvojem spolkové činnosti,
kdy začali vznikat různé spolky, se
princip jedinečnosti chasy v čele
se stárky začal vytrácet, neboť tyto
spolky si chtěli organizovat vlastní
zábavu, zvláště když za organizací
zábavy viděly možnost si tak i přivydělat. Tak se stávalo, že hody jednou
drželi Sokoli, jindy Orli a podobně. Za doby „reálného socialismu“
vůbec musela za organizací hodů
stát některá z oficielních organizací.
V Bořeticích to byl většinou Svaz mládeže, ve Velkých Pavlovicích to byl
a je dosud TJ Sokol. Vždy byla snaha,
aby náklady a příjmy z těchto hodů
strana 8

procházely účetnictvím této organizace, ale mám dojem, že se to nikdy
zcela nepodařilo. Tak například
v Pavlovicích to bývalo tak, že vstupné
vybíral Sokol, který nesl také většinu
nákladů a stárci si vybírali dary při
zvaní na hody a za tuto dobu se také
vyrovnávali z hudbou. Podobně se
u nás o organizaci hodů starali funkcionáři Svazu mládeže a stárky dostávaly odměnu za náročnou přípravu
krojů a podobně. Výhoda byla, že
nemusila okolo hodů běhat celá široká rodina a v případě, že třeba pršelo
a hody se nevydařily, nenesli stárci
zodpovědnost za případné závazky.
Tu nesla organizace pod kterou se
hody konaly.V Bořeticích byl s hody
problém i proto, že někdy vycházely
do žní. To byl vážný provozní problém, protože v Bořeticích byl hlavní
sklad obilí (tzv. „posklizňovka“) pro
celé sloučené družstvo, což znamenalo značný provoz na silnici a omezení
bořetických kombajnérů, traktoristů
a šoférů, kteří se nemohli plně věnovat hodování. Problém byl i se sklizní
meruněk, protože v Bořeticích bývalo ubytováno na 300 brigádníků. To
se líbilo klukům, protože zde bylo
mnoho děvčat, ale již méně se to líbilo vedoucímu sadů, protože česáči
pak vyspávali pod stromy, místo aby
trhali meruňky.
Ke konci války byly zábavy i hody
oficielně zakázány. Pro občany protektorátu však porážka německých vojsk
u Stalingradu nebyla důvodem ke
smutku, tak se hody dělaly „načerno“,
pod Kravihorama, samozřejmě menší
a ne tak nápadné. Po válce si pamatuji
velké hody, kdy dělal stárka dnes již
nebožtík Metoš Pazderka. To byli skutečně „stárci“, protože byli všichni po
vojně a jejich věk se pohyboval kolem
25 roků. Tehdy byla nejvyšší mája
v historii bořetických hodů. Měřila
48 metrů a říkalo se, že je vyšší než
kostelní věž i s kopcem, na kterém
stojí. Byla ze tří dílů a ten spodní se
pak používal ještě několik let. Stavěla
se ručně do hluboké, snad třímetrové
jámy a ještě byl okolo máje snad metrový kopec. Když pak na hody přijeli

Bílovští, najeli s žebřiňákem na tento
kopec a převrátili se. Tyto hody byly
velmi mokré. Přitom ale sólo bylo
jen hliněné, takže stárci s chasou si
museli v hody přivstat a zajet do lesa
na jehličí, které pak sypali na sólo, aby
se dalo tancovat. Sólo se pak muselo po každém tanečním sóle pokropit, aby byla zem stále vlhká. K tomu
účelu vždy stal u sóla kanon („lejta“)
s vodou. O kropení sóla se léta staral
Vašek Šebesta a za to mu stárci mimo
jiné nechávali dřevo ze zeleného
a máju. Později se po několik let parket dělal z dřevěných, k tomu účelu
zhotovených dílů. Problém parketu
spočíval v tom, že na postavení máje
bylo třeba hodně místa na vykopání
velké jámy a bylo prestižní záležitostí
postavit máju co největší. Tento problém byl vyřešen zhotovením pevného železného základu na upevnění
máje. Pak se několik let mája stavěla
jeřábem. To již ale byl konec jakémukoliv folklóru a romantice.
Hody bývaly vždy na stejném místě. Jen jednou byly na tehdy novém
a dnešním hřišti, ale toto místo se
neosvědčilo. Také se jeden čas dělaly
dětské hody, kde stárky i starky dělaly děti. Bývalo to naproti dnešního
zdravotního střediska. Místo živé
hudby hrál gramofon na kliku.
V roce 1964 nebo 1965, když dělal
stárka Franta Šebesta a Vašek Lůbal,
Svaz mládeže koupil od Vinopy (VZ
Velké Pavlovice) některé součásti kroje, které nejsou typické pro pavlovický kroj, jako „šmukáče“, opasky ap.,
které byli ochotni prodat, protože se
jim rozpadl slovácký kroužek. Nevím
ale, jestli od té doby, anebo již dříve,
se z našich „šmukáčů“ ztratily kosárky. To byla bílá ocasní kohoutí pera,
která se napojovala, aby byla co nejdelší. Otec mi jednou ukazoval, jak se
to s pomocí břitvy a nitě dělá. Mít co
nejdelší kosárky byla otázka cti. Jak
se ale těžko získávaly trefně popisuje
Galuška ve Slovácko se sůdí.
V tomto roce se také poprvé
zavedla tradice skládání zavádky, tak
říkajíc na tělo konkrétním stárkům
a stárkám. Vůbec první zavádku sklá-
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dala Jarka Veselá-Dufková z Kobylí.
Do té doby se zpívaly jen staré sloky o tom, že starka má nové boty
a podobně. Myslím si ale, že v zavádce
by měly být i velké události roku, jako
v minulosti byl „soud s pánem o tu
lůku podedvorem“ a podobně, jak se

zpívá v jedné sloce. V prvních letech
staří zpěváci zavádku odmítali s tím,
že na to nevidí a navíc byl problém
s namnožením textu. Dnes se to již
stalo samozřejmostí. Za to jsem byl
pak některými „národopisci“ často
napadán, že do folklóru zavádím čas-
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tušky. Já jsem se ohrazoval, že Herben ve své knize Brumovice popisuje,
že se tak dělo i v minulosti. K zamyšlení je i to, jestli by zavádku neměl
dopředu nacvičit nějaký sbor, třeba
naši mužáci ze „Svodničanu“.
Stanislav Pazderka

Kulturní komise ve spolupráci s Mužáckým sborem Svodničan
zvou všechny občany na

„Předhodovní zpívání“,
které se koná v sobotu 2. srpna 2008. Začátek je ve 20:00 hodin.
Vystoupí mužácké sbory – z Bořetic, z Kobylí a z Vrbice.
K tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika VINICA.
Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás všechny zvou pořadatelé.

Zaražená hora
Málo kdo ví, že druhá manželka
nejdéle sloužícího starosty v Bořeticích
Miklíka pocházela z Čejkovic, byla za
svobodna Zimolková a váže se k ní
tragický příběh se „zaraženou horou“.
Jako mladé děvče chodila s mládencem. Jenže na zábavě se o ni její ženich
popral s jiným mládencem a to tak
nešťastně, že ten sok zemřel. Ženicha
mladé Zimolkové za smrt toho mládence zavřeli na Špilberk. Po čase se mladé
Zimolkové narodila dcerka. Zavřený ženich, když se to dověděl, podle
vyprávění podplatil žalářníka, aby jej
pustil, že musí vidět svou narozenou
dcerku, a že se zase vrátí. Nebylo to ale
oficielně, takže v noci šel, aby jej nikdo
neviděl a ve dne se schoval do „bůdy“
v jejich vinohradě, kde čekal až se zase
setmí. Zde jej ale uviděl otec zabitého
mládence a napadla jej krutá pomsta.
Šel do hospody, kam věděl že chodí
každý večer otec zavřeného mládence
a na celou hospodu k němu zvolal: „Ty
tady slopeš, místo aby sis hlídal vinohrad a zloději ti zatím kradů hrozny.“
Byla „zaražená hora“ a krádeže hroznů
se trestaly nejvyšším trestem. Oslovený hospodář, otec zavřeného mládence, vzal flintu a spěchal do vinohradu
aby zjistil, co je na těch zlodějích pravdy. A opravdu, ve vinohradě je chlap,
který drze trhá hrozny a nedbá ani na
to, že přichází hospodář. Strhne flintu
a vystřelí. Když k ležícímu přijde, zjistí,
že zastřelil svého syna.
Prababička Zimolková pak zůsta-

la svobodnou matkou až do smrti své
dcerky, která ve třinácti letech zemřela. Později se pak seznámila na pouti
v Žarošicích s vdovcem Miklíkem, starostou v Bořeticích, který ji slíbil, že si
pro ni přijede do Čejkovic s kočárem
a svůj slib splnil.
Tak vážná byla „zaražená hora“
a ochrana vinic před „nenechavci“
a zloději. Ještě v šedesátých letech
minulého století se v Bořeticích
zarážela hora. Pamatuji se, že se stavěla
májka nad Randlíkama, kde se setkávaly viniční tratě Kraví hory, Kácary,
Novosady a Kopce. Kromě postavení
májky sem každý vinař přinesl otep
réví, které pak s dětmi pálil a nad
ohněm si opékali kukuřičné klásky. Od
té doby pak vinohrady hlídali „hotaři“.
Nejvíce si pamatuji stařečka Matějíčka,
který špačky zaháněl práskáním „kocarem“ a na ochranu před zloději měl
pušku na sekané olovo, případně prý
střílel štětinami a solí. Májek, symbolů
zaražené hory, bylo v katastru několik,
podle ucelených viničních tratí.
Po vzniku většinového JZD se sice
již hora nezarážela, ale prakticky byla
ochraně vinic před zloději věnována
největší pozornost. Jednak proto, že
mnozí vlastníci měli pocit opravdové
křivdy, protože do družstva například
vnesli mladou vinici, ale jako záhumenku dostali třeba horší než druhý,
který třeba do družstva vinici nepřinesl
a záhumenku měl lepší. Společné vinice se v bořetickém družstvu obdělávaly

tálkovým způsobem, což znamenalo alespoň z počátku, že je obdělávali
původní vlastníci. V každé vinici byly
spočítány keře podle sponu i na metry
čtvereční. Obdělávající pak dostávali
jen příkazy, do které doby mají kterou práci provést. Po tomto termínu
pak vinař zkontroloval, zda byl příkaz
splněn. V případě že ano, dal příkaz
účtárně, aby práci zaplatila. Ta podle
počtu keřů nebo pokopaných metrů a schválené výkonové normy práci
zaplatila. Poslední práce ve vinici před
vinobraním byla „celková úprava“,
což znamenalo, že vinice musela být
osečkovaná, pozastrkovaná, pokopaná
a úvratí uhrabané. Termín býval
20. srpna a po tomto termínu se do
vinohradu nesmělo vkročit. Vinař pak
každé ráno vinice objel na pionýru aby
zjistil, jestli na uhrabaném úvratí nejsou stopy po zlodějích a v případě, že
sám musil do vinohradu vkročit, musel
za sebou opět vstup do vinice uhrabat.
Tak například v roce 1966 vinař zjistil,
že ve vinici Hajky někdo v noci otrhal
asi 150 kg ttramínu. Přijela kriminálka
z Brna i se psy a šla po stopě až ke sklepům. Psi však nenašli sklep, do kterého
byly hrozny přineseny. V roce 1971 se
vysadily společné záhumenkové vinice,
čímž se srovnaly rozdíly v jednotlivých
záhumenkách. Po sloučení družstev se
vinice podél silnic oplocovali a na noc
zamykaly a v době zrání hroznů se přes
den hlídaly.
Stanislav Pazderka
strana 9

BOŘETICKÉ LISTY

ČÍSLO 2

červenec 2008

Svodničan ve Strážnici
Na 63. ročníku mezinárodního
folklórního festivalu ve Strážnici ve
dnech 26. – 29. června 2008 vystoupil
náš mužácký sbor v rámci komponovaného programu folklórních zvyků
Hanáckého Slovácka v pátek večer
v amfiteátru Bludník ve Strážnici
a v repríze programu v neděli odpoledne. Mezi folklórními soubory
z okolních obcí se naši chlapi rozhodně neztratili a přispěli tak viditelně
k seznámení návštěvníků festivalu se
zvyky v oblasti Hanáckého Slovácka,
jako jsou ostatky, Velikonoce, vynášení smrtky, dožínky nebo zarážení
hory. Program končil ukázkou zavádky, ve které se představily krojované
páry z jednotlivých obcí tohoto regionu. Škoda jen, že naše překrásné
kroje reprezentovali pouze zástupci
z vedlejších Němčiček nebo Kobylí, či

Velkých Bílovic, když znalcům krojů
musí být jasné, že každá obec má kroje, jak dívčí, tak i chlapecké jedinečné a nezaměnitelné s jinými obcemi.
O to větší poděkování patří chlap-

cům ze Svodničanu, kteří věnovali
v podstatě celý prodloužený víkend
nácviku komponovaného programu,
aby mohli Bořetice reprezentovat.
JUDr. Jana Zemánková

Premiéra letního kina v Bořeticích
Ve třetím prázdninovém týdnu
do Bořetic poprvé zavítalo letní kino.
Organizátorem této akce byla kulturní komise ve spolupráci s hasiči.
I přes nepřízeň počasí byla účast velmi dobrá. Rádi bychom, aby tento
první ročník zahájil novou tradici
letní zábavy.

Nové dětské hřiště
Dne 2. 6. 2008 předal starosta obce dětem v mateřské škole na
jejich svátek „Den dětí“ nové dětské hřiště s pískovištěm a několika
hracími prvky. Hřiště vzniklo na
původním dětském hřišti v prostoru zahrady za „žlutou budovou“
základní školy. Pracovníci obce
spolu s firmou Defita, která hřiště
strana 10

dodala, odvedli kus pořádné práce.
Doufejme, že hřiště bude sloužit
těm našim nejmenším občánkům,
že se jim zavděčíme a hřiště jim
bude zpříjemňovat jejich pobyt
v mateřské škole.
Děkujeme touto cestou starostovi obce za vybudování tohoto
hřiště, které dětem v mateřské ško-

le velmi chybělo.
Také mu děkujeme za to, že
požádal na krajském úřadě o dotaci
na toto dětské hřiště a krajský úřad
mu vyhověl částkou 100 000,--Kč.
Děkujeme, pane starosto, a žádejte dále, aby v Bořeticích vzniklo
další dětské hřiště pro malé i velké
děti!!!!!
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Základní škola a Mateřská škola Bořetice,
okres Břeclav, příspěvková organizace
IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300
tel: 519430207, fax: 519430954, reditelna@zsmjos.cz, www.zsmjos.cz
Poslední čtvrtletí školního roku
uběhlo rychleji jako voda. Nevíce se
dětem a žákům určitě líbily výlety,
exkurze a malé slavnosti, které toto
období tradičně doprovázejí.
Pro děti, žáky i paní učitelky bylo
završením práce každoročně konané
závěrečné vystoupení. Že i letos se
vydařilo, potvrdila bohatá účast diváků a jejich srdečný potlesk. Poděkování patří účinkujícím, paní učitelkám a ostatním zaměstnancům a také
rodičům, kteří vždy ochotně připraví
pro své děti kostýmy.
Den dětí školáci oslavili na školním dvoře, od předsedy ZD Bořetice
dostali „kopačák“, od pana starosty
sladkou odměnu. Pro děti MŠ byl
tento den významný, dostaly od pana
starosty tolik očekávané „hřiště“.
Pěkná spolupráce byla s paní knihovnicí. Besedy v obecní knihovně
absolvovaly děti z MŠ i žáci ze ZŠ.
Že i malí školáci se mohou zúčastňovat veřejného života v obci, o tom
svědčí jejich aktivní účast na vítání
občánků a jiných obecních akcích.
V mateřské škole pasoval pan starosta děti posledního ročníku MŠ
na školáky. Paní učitelky připravily
s budoucími školáky velmi pěkný
program, který byl ukončen rozdáním knížek na památku a předáním vstupenek do školy. Příjemným

zakončením slavnostního odpoledne
byla „zahradní slavnost s opékáním
špekáčků.
Velmi pěknou tradicí je exkurze
do Prahy. Letošní „páťáci“ si prohlédli
překrásné prostory „Senátu“, v „Parlamentu“ na vlastní oči viděli a na vlastní uši slyšeli, jak naši poslanci schůzují, dále si popovídali s jihomoravským
poslancem Mgr. Davidem Šeichem.
Pan starosta, který nás celý den vzorně doprovázel, zajistil navíc exkurzi na
Ministerstvu pro místní rozvoj. Byli
jsme zde přijati jako důležitá delegace,
bylo pro nás připraveno malé občerstvení i dárky na památku.
Žáci 1.- 5. ročníku se zúčastnili
přednášky o třídění odpadu - Tonda
obal na cestách. Byla pěknou motivací k aktivní a užitečné ochraně
našeho životního prostředí.
Předposlední školní den v duchu
posledního zvonění se žáci 5. ročníku rozloučili s panem starostou
v jeho kanceláři a 27. června po vydání vysvědčení předali žezlo svým
nástupcům.
Za 2. pololetí školního roku
2007/2008 prospělo 50 žáků s vyznamenáním, 13 žáků prospělo. Pochvalu ředitelky školy dostalo 9 žáků,
pochvalu třídní učitelky 24. Nebyla
udělena žádná kázeňská opatření.
Mgr. Marie Hamalová

Děkujeme:
Manželům Sieglovým za dar škole
– „pinpongový stůl“
Firmě Atrima za magnetické tabule
Firmě LOMAX za nátěr magnetických tabulí
Rodičům dětí a žáků, zřizovateli
a všem našim příznivcům za spolupráci
Hledáme sponzory na vybavení nové
počítačové učebny.
Z žákovských prací:
PRÁZDNINY
První dva dny mi budou připadat
jako sobota a neděle, ale ten zbytek
jako opravdové prázdniny! A teď
k mému plánu na prázdniny: Jako
první budu asi relaxovat v bazéně
na lehátku, za druhé se budu dívat
na telku, potom hodlám jet do kina,
taky bych se chtěl podívat do vesmíru
– jestli by to šlo… Pojedu se s mamkou podívat do Střelic u Brna za strýcem Fanou a za tetou Evou. Koupili
si čtyřkolku, možná mě na ní svezou.
Možná pojedeme do Tuniska a nebo
taky do Chorvatska. Jak se vrátíme
z výletu, tak bych šel s mými kamarády na koupák. Děda s babičkou asi
pojedou do Luhačovic. A 16.7., to je
v červenci 2008 mi bude 12 let, a to
doslova!
Radek Šťavík

„O přesňák paní místostarostky“
Sváteční 8. květen jsme využili
k tomu, abychom si trošku zasportovali a i chuťové buňky si přišly
na své. Uspořádali jsme již 2. ročník tenisového turnaje „O přesňák paní místostarostky“. Protože
turnaje se mohl zúčastnit omezený
počet hráčů, ostatní návštěvníci se
věnovali buď pečení přesňáků na
speciálně upraveném grilu nebo
přímo konzumaci čerstvě upeče-

ných placek s povidly a mákem
a dalších dobrot, které jsme si
připravili. Děvčata upekla na 500
přesňáků, nutno podotknout, že
všechny se za tepla zkonzumovaly, sportovci se věnovali turnaji
a všichni jsme se díky nádhernému
slunečnému počasí dobře pobavili. Tenisový turnaj vyhrál Dalibor Šefránek, který obdržel jako
cenu skutečně zasklený přesňák od

paní místostarostky a do příštího
roku uvažujeme, že uspořádáme
také soutěž v konzumaci přesňáků
a vítěz by mohl jako cenu získat
sadu tenisových míčků, aby měl
inspiraci, jak využít energii získanou konzumací přesňáků. Někteří letošní účastníci jsou horkými
favority na obsazení předních míst
v této soutěži.
JUDr. Jana Zemánková
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V letním lese
Mraky, ti toulaví kudrnatí berani,
pasou se na modrých stéblech nebe,
planá jablůňka roste ve stráni
a pod ní ty líbáš mne a já zase tebe.
Beze slov co nám jen překáží,
objímám tě hojivým fáčem ramene,
co všechny smuténky vyléčí,
kdyby ses neusmála, byla by jsi z kamene.
A les šumí a vstřebává horkost slunce,
ve vykotlaných pařezech trocha vláhy,
hraji si s tvými vlasy, každý podoben strunce,
a kaplička nám rovná duši jako nohu dlahy.

Zlaté vlasy pšenice
útlý pas révů,
vtrhla jsi do mého života
jak vichřice.
Vzdal jsem tvým pažím
jako farář kléru.
Nad tvou hlavou
vybledlá svatozář,
tvé oči v modři plavou
viděl jsem anděla
bez křídel a s malými růžky.
Místo hříšných jablek
nabídla jsi mi hrušky......
Oldřich Damborský

Oldřich Damborský

Lví hríva
ž

K vrcholu léta

V srpnu je vinohrad jako hříva van Beethovena
a jeho oči se zakalují do modré,
zpovzdálí se na to dívá Pálava, ležící žena,
a vinař se zase rve s tím obrem.

Stoupali jsme k vrcholu Léta,
za námi vlnící se oceán obilí,
před námi smaragdový ostrov lesa,
žár dosahoval
téměř k blankytné obloze,
můj skleněný pes,
dosáhl vrcholu lesa jako první.
Sněhobílá kaplička
se tyčila k nebesům
jako prst boží.
V dáli v oparu
největší hora světa vinic
Žena – hora, zadumaná Pálava.
Zrcadlo mušovských jezer
jako satelit
přijímalo signály z vesmíru
a já se přitočil k tobě
a myslel si:
A přece se točí
tvé oči kolem mne
a já ani slovo něhy
neodvolám .........

Ale už ho zkrotil každodenní prací
a v září mu nabídne příměří,
lásko, nad tvou hlavou krouží ptáci,
ač bohatý, je chudý, kdo na lásku nevěří.
V říjnu zvlhnou jeho oči a vydají to nejlepší
nač přemýšlet kam jdeme, kdo jsme a co bude zítra,
vždy Ona vinaře ve své náruči zkonejší
a s mladým vínem prozpívá pod kvelbem jitra.
Oldřich Damborský

II. Buchtobraní
V nedělní odpoledne 18. 5. 2008 bylo v našem kulturním
domě jako v úle.
Naše hospodyňky měly opět možnost předvést svoje
vzorky moučníků, buchet a slaných výrobků na již v pořadí
druhém BUCHTOBRANÍ.
Přinesené pečivo, i když ho bylo letos méně než loni,
přilákalo nejen pohledem a vůní, ale především chutí velké
množství „degustátorů“.
strana 12

Oldřich Damborský
Atmosféra při chutnání byla jedinečná a největším vyznamenáním pro nás všechny, kteří jsme přispěli, bylo, že se po
dobrotách jenom zaprášilo.
Děkujeme Vám hospodyňky, které jste si udělaly čas
a osladily nám příjemné odpoledne a těšíme se na příští
setkání, kdy plánujeme přehlídku s ochutnávkou udělat jako
samostatnou akci a oslovit širší základnu pekařů a pekařek.
Alexandra Cimbálková
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Zpráva o činnosti obecní knihovny
V knihovně i nadále aktivně pracuje čtenářský kroužek. Děti čtou
nahlas z různých pohádkových
knížek, plní rozmanité úkoly a hrají
hry.
Pokračují také kurzy pro dospělé
na počítačích. Zejména základy práce na PC, vyhledávání
různých informací přes internet
a jiné znalosti.
Bylo nakoupeno 50 nových knih
s různou tématikou. Z beletrií jsou
to například: Letní něžnosti, Petra,
Mstitel, Panna a král, Angel, Z rozkazu vládce, Andělé všedního dne
a jiné.
I naše děti a mládež si ráda přečtou řadu pěkných nových knih.
Nechybí také literatura naučná z níž
jsou to knihy jako: Lodě, Sedm divů

světa, Nebojte se být krásná, 100 nej
potravin pro imunitu, 100 nej potravin proti stárnutí, Bylinky, 50 dnů
s vinaři, Na kole po Moravě a mnoho
jiných zajímavých titulů.
Na poradě neprofesionálních
knihovníků jsem byla pochválena za velmi dobré kladné výsledky
v ročním výkazu za rok 2007. Všechny položky jako například počet čtenářů, výpůjček knih a časopisů, návštěvnost internetu a akcí v knihovně
byly navýšeny.
Po prázdninách plánuji mnoho
akcí, jak pro děti tak dospělé.Všechny tyto akce budou zveřejněny na
stránkách knihovny. Pro připomenutí je to www.knihovnaboretice.
wz.cz .
Odkaz na stránky obecní knihov-

ny je také na stránkách obce Bořetice.
Ze všech akcí knihovny jsou
to například: besedy s dětmi ZŠ
a MŠ Bořetice, burza časopisů, burza
knih.
Čeká vás také celoroční soutěž
pro děti i dospělé. Opět jako každý
rok bude od 6. do 12. října probíhat
týden knihoven s mottem: Rodinné
stříbro. V tomto týdnu bude opět
mnoho akcí.
O prázdninách pojedeme pro
výměnný fond do Břeclavi. To
znamená,že vrátíme půjčené knihy
a dovezeme na půl roku knihy nové.
Těšte se na nové knihy a přijďte si
vybrat.
Na vaši návštěvu se těší knihovnice
Lenka Grůzová

Z farnosti
Milí přátelé,
jsme uprostřed prázdnin a až tyto řádky budete číst,
bude už zřejmě po AnnaFestu a po pouti ke svaté Anně. Je
to krásné propojení těchto dvou dnů, kdy mládež vzdává
hold babičce Spasitele lidstva. Teď nastává hodové veselí.
To všechno krásně zapadá do koloritu prázdnin a dovolených. Přeji Vám všem, abyste načerpali hojnost radosti
a odpočinku, zvláště pak těm, kteří se věnují ve školním
roce dětem. Využívám této příležitosti také k tomu, abych
poděkoval všem, kteří mi už od začátku mého působení ve
farnosti pomáhají.
Váš otec Ondřej
ŽÁDOST O KŘEST

žádejte 1 měsíc předem
Předložte tyto doklady:
- rodný list dítěte/toho, kdo má
být pokřtěn
- oddací list rodičů
- občanský průkaz rodičů
- vyplněnou žádost o křest
Ke křtu přineste:
- bílou křtící roušku
- svíci
SVÁTOST MANŽELSTVÍ
žádejte 3 měsíce předem
Doložte na obecní úřad potřebné doklady k uzavření církevního
sňatku:
- platné občanské průkazy

- rodné listy
Po předložení dokladů Vám matrikářka vydá osvědčení
Na farním úřadě sepište žádost
o uzavření církevního sňatku
Předložte tyto doklady:
- osvědčení k uzavření sňatku
(vydal OÚ) - ne starší než 5 měsíců
- rodné listy
- občanské průkazy
- potvrzení o křtu
- propouštěcí list - u snoubenců
z jiné farnosti
- svědkové - jméno a příjmení, trvalé bydliště
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
- děti se připravují v hodinách ná-

boženství
- dospělí po domluvě s otcem Ondřejem
- předchází první svátost smíření
BIŘMOVÁNÍ
- podmínkou je věk minimálně
15 let a první svaté přijímání
- výběr patrona (měli byste být
seznámeni s jeho příběhem)
- výběr kmotra/y
POHŘEB
v případě pohřbu v první řadě kontaktujte otce Ondřeje, domluvíte
s ním termín pohřbu
předejte mu též smuteční oznámení
tel.: 604 487 737
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Zpráva o tom, jaká byla výhra z farního plesu aneb
Zájezd do Polska
V měsíci květnu jsme navštívili bývalé hlavní město Polska. Po
zakoupení a shlédnutí stručného, ale
zdařile provedeného průvodce, jsem
se celý týden velmi těšila. Podotýkám, že jsem jela do Polska poprvé,
a to jako dějin a zeměpisu málo znalý turista. Díky nově zbudovanému
obchvatu kolem Ostravy a pak dále
i rychlostní silnici v Polsku, jsme
nezažili žádný “třasák”.
Jenom za dvojměstím BielskoBiała jsem zavzpomínala na české
silnice mého dětství a na posledním sedadle v autobuse se párkrát
zhoupla jako na houpačce. BielskoBiała je známá výrobou Fiatů zvaných Maluch a také postavičkami
Bolka a Lolka.
První zastávka byla v rodišti Jana
Pavla II. ve Wadowicích. Na příjezdu
nás vítal velký nápis „V tomto městě
to všechno začalo”. Parkoviště, kam
jsme s naším autobusem zajeli, tam
sousedí s věznicí. Ve městě vznikla
mezinárodní směsice, když suverénně nejhlučnější byli Italové, těch
bylo všude plno. Zato Litevce jsme
poznali jen podle značky na autobuse. Náměstí vévodí krásný kostel.
V něm nesli malého Karola Wojtylu rodiče ke křtu. Hned přes uličku
vedle kostela stojí jeho rodný dům.
V sobotu jsme toho měli před
sebou ještě hodně. Nejdříve to byla
návštěva solných dolů ve Wieliczce. Prošli jsme 2,5 km vytěžených
jeskyní a chodeb královských dolů,
ocitli se v hloubce 135 m a žasli
nad výzdobou, která je vytvořena ze soli. Překvapilo mě, že zde
v podzemí bydlely ve středověku celé rodiny. Aby nemuseli na
povrch, vybudovali si tu zbožní
horníci kaple, které se nijak neliší od kaplí vystavěných na povrchu. Ovšem pohled, který se nám
rozprostřel před očima, když jsme
vstoupili do zdejšího vysvěceného
chrámu, nám všem vyrazil dech.
Z výšky nejméně 30 m jsme zírali na sál, který by svou výzdobou
strana 14

(všechno včetně obrovských lustrů
je ze soli), předčil kdekterý kostel
nacházející se na zemi.
Místem zaslouženého odpočinku a noclehu nám byla 400 let stará Kalwaria Zebrzydowska, které se
říká Polský Jeruzalém. Jde o bernardinský klášter obklopený po okolí
rozesetými více jak 30 kaplemi zpřítomňujícími cesty Pána Ježíše, Panny
Marie a učedníků. Toto místo dýchalo úžasným klidem. Jak na klášterním dvoře, kde byla sice spousta
lidí, ale všichni se chovali tak nějak
tiše, tak i v klášter obklopujícím lese,
kde už se rychle stmívalo a my jsme
měkoučce našlapovali a okukovali
jednotlivé kaple. Večerní mši svatou,
slouženou ke cti Svaté Trojice koncelebrovalo osm kněží. Polskému
kázání jsem rozuměla jako by bylo
předneseno v rodném jazyce. Když
jsem pak při pozdravení pokoje
automaticky podávala ruku svému
polskému sousedovi, hezky se na mě
usmál a ruku mi podal, ale všimla
jsem si, že si mnozí ruce nepodávali.
Asi se neznali, byli to poutníci, možná i cizinci.
V Krakówě nás v neděli přivítalo to nejlepší počasí, jaké jsme si
mohli přát. Wawel, sídlo králů, jako
ostatně i všechny ostatní historické
budovy, překvapí návštěvníka svou
architektonickou pestrostí. Katedrála s ostatky sv. Stanislava a hrobkami
králů nás přátelsky pozdravila latinsky slouženou mší svatou. Později
z reproduktorů zněly na nádvoří další mše, sloužené už v polštině. Wawel,
jak jsme se dověděli od našeho skvělého pana průvodce, je v pravém slova
smyslu „hradozámek“. Další nádvoří
má podobu zámku v duchu italské
renesance. Velmi utěšeným dojmem
působí vyhlídka na řeku Wislu, jejíž
pozvolné travnaté břehy se v odpoledních hodinách zaplnily výletníky.
Dále jsme se vydali po Královské
cestě k Rynku Glóvnemu. Tolik kostelů na tak malé rozloze tak bohatě
vyzdobených a tak hojně navště-

vovaných asi nikde jinde na světě
nenajdete. Velký dojem na mě udělalo, jak všudypřítomný je zde stále
Jan Pavel II., mimochodem v neděli
zde slavili 88. výročí jeho narození.
Ve Wadowicích to vypadalo, jako
u nás o hodech.
Když se ocitnu mimo rodnou
Jižní Moravu, vždy mě nejvíc zajímá mentalita tamějších obyvatel,
ale dva dny jsou skutečně málo na
to, abych se v místech, kde se to jen
rojí turisty, nějak přiblížila místním
lidem. Ale přece jen jsem zaznamenala dva malé postřehy. Polští muži
budou asi velmi zdvořilí k ženám,
což jsem usoudila z toho, že mi při
návštěvě expozice na nádvoří arcibiskupského paláce během kratičkého rozhovoru pán, který se představil jako Piotr, políbil ruku. Později
jsem vyslechla na ulici začátek telefonického hovoru mladého muže
a okamžitě si vybavila slůvka z maličkého slovníčku v zakoupeném průvodci. A sice nejdříve řekl “Tak” (což
přeloženo znamená “Ano”) a hned
pak následoval pozdrav “Cześć”, což
je české “Ahoj”.
Samozřejmě, že jsem chtěla taky
přivézt domů nějaké suvenýry. Pestré nabídce stánkařů jasně dominovali andílci. Jeden se na mě tak krásně díval, že jsem neodolala a spolu
s několika dalšími drobnostmi jej
koupila. Doufám, že jsem tím dárkem udělala radost.
Cestou zpět jsme ještě jeli přes
slezský Skoczów, kde se narodil
sv. Jan Sarkander, a pak už jsem
zavřela oči a sladce přemítala o tom,
co všechno jsem za ty dva dny viděla
a zažila. V tomto nadšení jsem pojala
myšlenku, že se tam chci znovu podívat. Myslím, že by se našlo i dalších
čtyřicet lidí, kteří by se v doprovodu
našeho pana faráře vydali v době, kdy
u nás není tolik práce ve vinohradech, například v září nebo v květnu,
do jeho domoviny.
M.M.
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Kulinářské okénko
Maso na „čínu“:
pro 4 osoby:
600g kuřecích prs, 5 PL olivového oleje, 1 červená paprika, 1 zelená paprika, 1 žlutá paprika, 1 pórek, 1 jarní
cibulka, 1 mrkev, 2 hrsti žampionů,
2 stroužky česneku, 2 ČL worchestru, 3 PL sojové omáčky, 1 ČL cukru,
1 ČL kari koření, 1 PL solamylu,
¼ ČL zázvoru. 1 ČL chilli omáčky.
Kuřecí prsa nakrájíme na nudličky a naložíme do marinády: 5PL oleje, worchester, česnek, sojová omáčka, cukr,
kari koření, solamyl, zázvor a chilli omáčka.
Do pánve dáme trochu oleje, zeleninu nakrájíme na
proužky a kolečky a orestujeme do měkka, do směsi dáme
trochu sojové omáčky. Na jiné pánvi upražíme maso do
křupava smícháme se zeleninou a podle potřeby dosolíme.
Příloha: rýže, brambory, hranolky... Co kdo rád.
Dobrou chuť.
PL = polévková lžíce
ČL = čajová lžička

Moučník z BE-BE
Piškot:
4 vejce (sníh z bílků)
9 dkg cukru moučka
7 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
Krém:
1 litr mléka
10 dkg cukru krystal
15 dkg hery
ilustrační foto
1 PL rumu
3 pudinky vanilkové
Poleva:
15 dkg hery
2 PL teplé vody
15 dkg cukru moučka
1 PL rumu
4 PL kakaa
Upečeme piškot. Na horký piškot nalijeme uvařený krém.
Na rozetřený krém naskládáme po celé ploše BE-BE (asi
1½ balíčku) a polijeme horkou polevou.
Necháme na plechu vychladnout.

110 let SDH Bořetice
Vážení občané,
Sbor dobrovolných hasičů Bořetice oslaví v letošním roce 110 let
od svého založení. (Starosta Miklík
a zastupitelstvo obce léta páně 1898
na svém zasedání 20. října schválili
založení hasičského sboru a 30. října 1898 na první zakládající schůzi
byl hasičský sbor založen a zvoleno
jeho vedení.) O deset let později roku
1908 si hasičský sbor nechal zhotovit
vlastní prapor, který je zachován do
dnešního dne.
Vedení obce po dohodě s hasiči se rozhodlo udělat po sto letech
prapor nový (repliku původního).
V neděli 26. 10. 2008 v kostele sv. Anny
bude nový prapor vysvěcen a uspořádá se prohlídka hasičské zbrojnice.

(V letošním roce získala obec dotaci
z JMK 80 000,- Kč na hasičskou výstroj
a vybavení.) V tento slavnostní den
chce vedení obce připravit ukázku
historických dokumentů fotografií,
kronik, různých předmětů zápisků
atd. prostě všeho, co se jen může vázat
k hasičskému sboru. Protože na obci
se nezachovalo kromě jediné kroniky, o hasičském sboru takřka nic,
žádáme občany, kteří vlastní cokoliv,
co by se hasičů týkalo, aby tyto předměty obci buď zapůjčili nebo darovali. Všechny předměty, které občané
darují budou řádně zaevidovány, to
znamená, každý předmět bude vyfotografován, fotografie bude zanesena do knihy darovaných předmětů
a v knize u fotografie a darovaného

předmětu bude napsáno, kdo a kdy
předmět obci daroval. Vedení obce
chce, aby všechny historické předměty byly řádně uchovány a na různých
výročích a slavnostech vystavovány
veřejnosti.
Dnešní hasičský sbor, jenž čítá
víc jak třicet členů, opravdu plní své
poslání pomáhat občanům při různých nepředvídaných událostech.
Už několikrát to dokázal a patří mu
za to dík. Dále jezdí na soutěže, kde
dosahuje čím dál tím lepších výsledků, reprezentuje obec, podílí se
takřka na všech kulturních akcích
a pořádá vlastní akce.
Václav Surman
starosta

Činnost SDH Bořetice
Činnost našeho sboru se v těchto
letních měsících soustředí především
na požární sport, protože sezona
Břeclavské hasičské ligy je v plném
proudu. V současnosti za sebou máme
polovinu soutěží (tabulku s aktuálním
pořadím v BHL naleznete za článkem).Vzornou reprezentaci obce pře-

vádí především družstvo bořetických
hasiček, jehož výkony rapidně stoupají. Naše hasičky svými časy dokonce
ohrožují tak zavedené ženské týmy,
jako jsou např. Lanžhot nebo Kobylí.
Na soutěži v Lanžhotě dokonce vybojovaly krásné třetí místo. Co dodat…?
Paráda.

Všechno ale není tak ideální. Především nás stále velmi limituje výkon
našeho stroje, který je v BHL nejslabší,
takže zaběhnout čas, který by v mužské
kategorii na některé ze soutěží stačil „na
bednu“, je zhola nemožné. Zakoupení
stroje nového, který by nám umožnil
bojovat o vyšší příčky, je prozatím nad
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finanční možnosti nás i obce, takže se
musíme smířit s tím, že poháry ze soutěží (alespoň v mužské kategorii) vozit
nebudeme. V současnosti chceme obec
požádat alespoň o zakoupení nových
přileb.
Náš sbor také zaměstnávají přípravy na již tradiční bořetickou soutěž
v požárním sportu, která, jako poslední
v pořadí BHL, proběhne 6. září 2008.
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Srdečně Vás všechny zveme.
Co se týká zásahové jednotky, ta
prodělala ve středu 25. června 2008
námětové cvičení ve firmě Lomax
Bořetice. Námětem byl požár lakovny.
Naší další činností, které jsme se věnovali po celou zimu, jaro a léto je oprava a přestavba Škody 120 na hasičské
vozidlo, které by bylo zařazené do Integrovaného záchranného systému. Toto
Průběžné pořadí po 6.kole

vozidlo chceme použít především jako
velitelské, popř. v případě, že nebude
výjezd požárního vozidla AVIA nutný.
V současnosti je vozidlo již kompletně
zrenovované, jsou na něm přimontovány majáky a zbývá tedy jen přihlášení do IZS, které by mělo proběhnout
v nejbližších dnech.
Ing. Jiří Michna
náměstek starosty SDH

Pořadí:

SDH muži

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tvrdonice
Pasohlávky
Kobylí
Poštorná
Milovice
H.Bojanovice
Bořetice
Lanžhot
Brumovice

20
11
17
7
15
13
9
10
8

20
15
17
13
10
11
9
8
7

15
17
13
20
11
10
9
8
7

15
20
17
13
10
11
8
9
0

20
17
13
15
11
9
8
10
0

13
20
17
15
11
9
10
0
0

Pořadí:

SDH ženy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

10
8
6
0
0

8
10
6
4
0

10
3
8
4
6

8
10
6
4
0

4
10
8
6
0

10
8
6
4
0

1.
2.
3.
4.
5.

Lanžhot
Poštorná
Kobylí
Bořetice
Milovice

Body
celkem:
103
100
94
83
68
63
53
45
22
Body
celkem:
50
49
40
22
6

Čištění bořetického potoka „Járek“
V listopadu 2006 požádalo nové vedení obce ZVHS
Brno o vyčištění kanalizací zaneseného potoka od Svodnice po mostek vedoucí od bytovek. Tato takřka stojící a silně zapáchající stoka již několik let, hlavně v letním období,
způsobovala svým zápachem občanům žijící v okolí velké
útrapy. Jelikož kvóta prostředků již byla na rok 2007 rozdělena, byla obec zařazena na rok 2008. Po dohodě ZVHS
s obcí a ZD Bořetice, které v okolí potoka pozemky užívá,
bylo rozhodnuto toto čištění kvůli silnému zanesení provést
ihned zjara a nečekat, až se sklidí zaseté plodiny. Za tento přístup vedení ZD děkujeme. Práce na čištění započaly
13. 5. a skončily 30. 5. 2008. Naplaveného nánosu se odstranilo celkem 1 617 m3, na velké části potoka bylo na jeden
běžný metr vytěženo až 3 m3. Toto silné podmáčení břehů
(viz. fotografie) způsobovalo velké problémy, neboť takové
břehy jsou nestabilní a ujíždí zpět do potoka. Zvýšená hladina splašků se podepsala i na mostku a zatrubněné kanalizaci na Zápovědi (viz. foto).
Práce provedla fi. Agromelei spol. s. r. o. Brno, celkové
náklady provedené práce činily 435 326,- Kč. Peníze byly
strana 16

čerpány z dotačního titulu Životního prostředí. Vytěžená
zemina byla dána na rozbor a po kladném výsledku pokud
není kontaminována, bude po sklizni rozhrnuta do přilehlých polí.
Václav Surman, starosta

Járek po vyčištění

červenec 2008
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Tůně u Trkmanky
Městský úřad Hustopeče, odbor
životního prostředí, jako příslušný
vodoprávní úřad vydal dne 30. 4. 2008
kolaudační povolení k nakládání
s podzemními vodami – k jejich akumulaci na stavbu „Tůně u Trkmanky“
Toto povolení je na čtyři tůně.
Dále ještě 20. 6. 2008 vydal kolaudační povolení p. Oldřichu Sadílkovi
na stavbu „Vodní nádrž v Bořeticích“
na drobném vodním toku zvaném
Němčický.
Vodní plocha se tímto vrací do
Bořetic po více jak pěti stech letech.
Vznik rybníků se na Hustopečsku
se připomíná v letech 1364 – 1464,
někdy v těchto letech vznikl i rybník
v Bořeticích, tehdy (Borzeticz) známý
pod názvem „Kůdelka“, protože hráz
rybníku byla v trati Kůdelka. Rybníky
se zakládaly z důvodu zadržení vody
a k chovu kaprů. Jejich maso začalo
být velmi žádané. Zakládání rybníků
podporovala církev pro výrobu postního masa (kapra).
Spouštět se vodní plocha začala
v roce 1820 a v roce 1825 byla zcela vypuštěna.Zůstaly jen mělké tůně
a mokřady, které si ještě někteří z vás
docela určitě dobře pamatují. Zcela odvodněny tyto mokřady byly až
v roce 1965, kdy byla v těchto místech provedena meliorační síť drenáží a podmáčené mokřady definitivně zúrodněny, ale dobře víme, že
všechno netrvá věčně. Tyto drenáže
vyrobené z pálené hlíny se po třiceti

letech začaly rozpadat a v odvodněných místech vznikaly nové mokřady.
O historii rybníku v Bořeticích budeme psát v některém z dalších vydání.
Tůň č. 1 na pravém břehu Trkmanky
objem
23 000 m3
plocha
1,514 ha
hloubka
2,5 m
výsadba stromů
30 ks
výsadba keřů
120 ks
Tůň č. 2 na levém břehu Trkmanky
objem
13 050 m3
plocha
1,414 ha
hloubka
2m
výsadba stromů
30 ks
výsadba keřů
85 ks
Obě tůně jsou napájeny podzemní vodou. Nadmořská výška těchto
tůní je 171 m. n. m.
V těchto dvou tůních lze pěstovat
pouze vodní živočichy, jako kapr, lín,
štika, které jsou geograficky původní obyvatelé těchto vod.
Podle ustanovení § 5 odst. 4
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je záměrné rozšíření
geograficka nepůvodního druhu
živočicha do krajiny možné jen
s povolením orgánu ochrany přírody. Z výše uvedeného vyplývá, že
k vysazování amura bílého, tolstolbika bílého, tolstolobce pestrého
a dalších nepůvodních druhů ryb do
rybníků a vodních toků, je nezbytné
povolení Městského úřadu Hustopeče, odbor životní prostředí. Výskyt

amura často vede ke zničení porostů
vodních rostlin (zejména ponořené
a vzplývavé vegetace), které jsou součástí vodního ekosystému a svojí činností negativně ovlivňují druhovou
pestrost vodního ekosystému.
Tůň D na levém břehu (na kraji lesíka
od Bořetice)
objem
940 m3
plocha
0,150 ha
hloubka
1,2 m
Tůň E na levém břehu (na kraji lesíka
od Kobylí)
objem
2 000 m3
plocha
0,295 ha
hloubka
1m
Obě tůně jsou napájeny pouze podzemní vodou. U těchto tůní
z hlediska ekologické stability není
nevhodné, když v parných a suchých
letních měsících na nějakou dobu
zcela vyschnou. Jsou určeny pro různé druhy organismů, které se těmto
extrémním podmínkám dovedou
přizpůsobit a bez problému přežít.
Poslední soukromá vodní nádrž před
Hotelem Kraví hora
objem
9 300 m3
plocha
11 200 m2
hloubka
2,7 m
O využití této vodní hladiny, která
je v nadmořské výšce 173 m napíšeme v příštím vydání.
Václav Surman
starosta obce

Zemědělské družstvo Bořetice zvítězilo
v celostátní soutěži
Zemědělské družstvo Bořetice
dosáhlo za uplynulý kalendářní rok
opravdu mimořádného výsledku.
Zúčastnilo se celostátní soutěže TOP
Zemědělského svazu ČR za rok 2007,
kterou každoročně vyhlašuje svaz
pro zemědělské firmy i soukromníky.
V této soutěži se hodnotí dosažené
ekonomické výsledky vždy každoročně za uplynulý kalendářní rok.
Zemědělské firmy jsou rozděleny
do tří výrobně produkčních oblastí.
Ve výrobní oblasti kukuřičné a řepař-

ské získalo družstvo první místo
a stalo se také absolutním vítězem
celé soutěže.
Za uplynulý rok byly posuzovány průměrné ekonomické výsledky
dosažené za období let 2005 až 2007
a zde dosáhlo družstvo následující
výsledky:
- objem výkonů na pracovníka:
1.946 tis. Kč
- přidaná hodnota na pracovníka:
507 tis. Kč
- výsledek hospodaření na pra-

covníka: (zisk)155 tis. Kč.
Dále byly posuzovány samostatně dva ekonomické ukazatele za rok
2007, a to:
- přidaná hodnota na pracovníka:
697 tis. Kč
- zisk na jednoho pracovníka:
259 tis. Kč
Předseda družstva Jan Kadlec
převzal ocenění z rukou předsedy
svazu, prezidenta agrární komory
a zástupců ministerstva zemědělství
na celostátním zasedání zemědělskéstrana 17
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ho svazu ve Větrném Jeníkově dne
24. června letošního roku.
Zemědělské družstvo Bořetice
se poprvé do soutěže přihlásilo v roce
2001, tedy do prvního ročníku soutěže, kde také získalo mimořádné
uznání za dosažené ekonomické
výsledky. Po sedmi letech na doporučení územní organizace Zemědělského svazu v Hodoníně, jehož je
družstvo členem, se opět do této soutěže Zemědělské družstvo Bořetice
přihlásilo a za výsledky uplynulého
období získalo již uvedené ocenění.
Předseda družstva konstatoval,
že dosažené výsledky družstva jsou
odrazem jednak dobré manažerské
práce vedení družstva a také výsledkem dobré práce celého pracovního kolektivu pracovníků v rostlinné
i živočišné výrobě. Dosažený výsle-
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dek nepřišel sám o sobě, je však třeba zdůraznit, že družstvo již od roku
1992, kdy došlo k rozdělení sloučeného družstva, hospodaří stabilně
s dobrými výsledky.
Jenom pro doplnění uvádíme,
že družstvo hospodaří na výměře
512 hektarů zemědělské půdy. Pěstuje
tradiční obiloviny, tj. potravinářskou
a krmnou pšenici, ječměn, kukuřici,
slunečnici a sóju. V živočišné výrobě
chová drůbeží brojlerová kuřata, kterých za rok v sedmi turnusech odchová celkem asi jeden milion kusů, což
představuje roční produkci asi 2 tisíce tun živého drůbežího masa.
Jedním z činitelů, který ovlivnil
dosažený výsledek je stav pracovníků.
Dnes má družstvo pouze 19 stálých
zaměstnanců a jenom při vyskladňování drůbeže pomáhají důchodci
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a brigádníci.
Dalším významným momentem
bylo to, že družstvo hned po rozdělení sloučeného družstva pronajalo své
volné výrobní haly a prostory nájemcům, kteří zde zabezpečují své podnikatelské aktivity a přispěli mimo
jiné k významnému zvýšení zaměstnanosti v obci. Je však nutné zdůraznit, že objem příjmů z nájmu činí
cca 5% z celkového objemu výkonů
družstva, takže není pravda to, že
družstvo „žije“ z nájmů. Je však třeba
říci, že nájmy i dotace spoluvytváří
dobrý ekonomický výsledek.
Mnozí se ptají, v čem dále je onen
dosažený úspěch a odpověď je ta, že
možná trochu více a lépe přemýšlíme
o své práci než ostatní, odpovídá na
podobné otázky předseda družstva.
Jan Kadlec, předseda družstva

Zemědělské družstvo Bořetice připravuje
výstavbu bioplynové stanice
V uplynulém období jsme naše
spoluobčany již několikrát informovali o záměru postavit v sousedství
střediska družstva bioplynovou stanici o výkonu 500 kW.
Dnes chceme k tomuto investičnímu záměru poskytnou v jeho přípravné fázi několik základních informací,
aby všichni naši spoluobčané věděli,
o co konkrétně jde. Tuto informaci
chceme dát pokud možno co nejobjektivnější a především pravdivou
proto, aby nevznikalo zbytečné nedorozumění a různé fámy a dohady.
Co to vlastně bioplynová stanice
je. Jedná se o technicko-technologické zařízení, které formou fermentace
zpracovává určitou biologickou hmotu a při tomto procesu vzniká bioplyn,
který se může buď přímo spalovat a to
na topení nebo se také po malé technické úpravě může použít jako palivo
u naftových motorů. Dále je možno
použít bioplyn jako palivo motorů,
které jsou spojeny se zařízením, které
vyrábí elektrický proud. Takto vyrobená elektřina se může jednak spotřebovávat přímo v provozu a také
prodávat do sítě. Vedlejším produktem této výroby je odpadní teplo, které v podmínkách družstva bude možstrana 18

no využít k vytápění všech objektů
střediska a to jak samotné živočišné
výroby, tak i ostatních objektů včetně
správní budovy družstva.
Záměrem družstva je fermantací
zpracovat veškerou roční produkci drůbeží podestýlky a kukuřičnou
siláž. Tato hmota se mísí buď s kejdou
nebo předehřátou vodou. Výsledný produkt, který projde fermentací slouží jako výborné hnojivo na
pozemky a to v tekuté formě nebo po
úpravě ve formě tuhého substrátu.
Cílem družstva je především
naplnit podmínky nitrátové směrnice
a přispět k tomu, aby v době vyskladňování drůbeže nemusela být podestýlka převážena přes obydlenou část
obce na polní hnojiště. Tento postup
by měl výrazně přispět k tomu, že
bude eliminovat zápach při vyvážení
zmíněné podestýlky. Je třeba zdůraznit, že zápach úplně nezmizí ale bude
výrazně snížen.
Vzhledem k tomu, že se jedná
o technicky i ekonomicky velmi náročný investiční záměr, chce družstvo vše
velmi důkladně připravit. Celý investiční záměr si vyžádá náklady převyšující 50 mil. Kč. Vedle již zmíněného
efektu snížení zápachu přispěje nepo-

chybně i k další ekonomické stabilizaci a prosperitě družstva.
Vzhledem k tomu, že se ve sdělovacích prostředcích objevily zkreslené a neobjektivní informace o bioplynových stanicích již postavených
a provozovaných a byl velmi zdůrazňován zápach jako průvodní jev
provozu, chceme vše uvést na pravou míru. Byl zmíněn zejména jako
negativní příklad bioplynové stanice
ve Velkém Karlově, kterou postavilo
Agrodružstvo Jevišovice. Nikdo se
asi již nezmínil o tom, že se vlastně
v tomto případě jedná o bioplynovou
stanici spojenou s kafilerií, tj. s hygienizací kadaverů. To znamená, že v této
bioplynce jsou při určité teplotě uvařena těla uhynulých zvířat a uvařený
produkt potom putuje do bioplynové stanice, kde prochází fermentací.
Tento stručně popsaný postup nese
s sebou jako průvodní jev výrazný
zápach a jeho původ je právě v onom
procesu využití kadaverů.
Jakmile bude připravena projektová dokumentace, začnou práce na
energetickém auditu a bude zpracována studie vlivu na životní prostředí, to vše k tomuto účelu určenými
firmami. Předpokládáme, že během
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podzimních měsíců letošního roku
předáme obci konkrétnější údaje
a informace.
Na závěr ještě jednu velmi důležitou informaci V severních a východních Čechách jsme navštívili několik
bioplynových stanic provozovaných
u čistíren odpadních vod, které také
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částečně zpracovávaly kejdu i chlévskou mrvu. Tyto stanice provozuji
vesnice a města. Vedle značné ekonomické náročnosti výstavby mimo jiné
dotované až do 85% z prostředků EU,
bylo zajímavé zjištění, že náklad na
vytápění rodinných domů a využití
teplé užitkové vody z bioplynové sta-
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nice je v porovnání s klasickým plynovým topením asi poloviční.
Vzhledem ke stále rostoucím
cenám elektrické energie a plynu jsou
uvedené záměry nejenom velmi zajímavé ale především objektivně ekonomicky odůvodněné.
Jan Kadlec, předseda družstva

Štěnice – staronový problém
Štěnice domácí patří k věrným
průvodcům člověka po valnou dobu
jeho existence. Vždy patřila k jeho
celkem hojným ektoparazitům.
S objevem a masívním použitím
DDT, především po 2. světové válce,
se štěnice podařilo v našich zemích
prakticky vyhubit. Po roce 1968 se
k nám dostaly znovu se sovětskými
vojsky a občas se vyskytovaly v bytech
jejích důstojníků. Jejich dalšímu šíření mezi domácím obyvatelstvem se
ale podařilo zabránit. V posledních
letech však nastává výrazná změna.
Na celém světě došlo k rychlému šíření štěnic, které se stávají zdravotnickým problémem nejen v rozvojových
zemích, kde byl jejich výskyt vždy hojný, ale stále častěji i ve státech vyspělých. Nejedná se při tom zdaleka jen
o domácnosti s nižším hygienickým
standardem. V kanadském Torontu
je nárůst výskytu štěnic odhadován
od roku 2001 do roku 2004 na dvacetinásobek. Obdobný vývoj je pozorován i v České republice. Vzhledem
k tomu, že bude v budoucnu setkání
se štěnicemi asi stále častější a znalosti
o nich jsou obecně dost malé, není na
škodu si některé údaje připomenout.
Štěnice domácí (Cimex lectularius) řadíme mezi ploštice (sem patří
například i všeobecně známá, ruměnice pospolná, nápadná svým červeným zbarvením s černými skvrnami).
Krví se živí jen málo druhů ploštic.
Z lidského hlediska jsou zajímavé
především zákeřnice (čeleď Reduviidae) z nichž některé tropické druhy
jsou významnými přenašeči nemocí
a štěnice (Cimicidae). Z 90 známých
druhů štěnic může člověka napadat
7 druhů, z nichž 2 jsou na něj zcela adaptovány. Je to štěnici tropická
(Cimex hemipterus) a již zmiňova-

ná kosmopolitně rozšířenou štěnici
domácí. Na člověka přešly z netopýrů
v době, kdy žili naši předkové v jeskyních.
Dospělá štěnice dosahuje délky asi
5 mm, nasátá je delší. Zploštělé tělo je
zbarvené žlutohnědě až červenohnědě. Má zakrnělá křídla.
Štěnice domácí se živí pouze krví,
kterou sají samci, samice i nymfy.
Vajíčka jsou velká 1,3 x 0,5 mm
a samička jich za život naklade 200
až 500. Krev sají většinou asi 1 hodinu před svítáním na spícím hostiteli.
Sání trvá 5 – 20 minut. Krev saje při
pokojové teplotě přibližně jedenkrát
za týden, při vyšší teplotě častěji. Má
proměnu nedokonalou, to znamená, že chybí stádium kukly a nymfa
se podobá dospělým jedincům (na
rozdíl od hmyzu s proměnou dokonalou, například blech či komárů,
kdy se larva výrazně liší od imaga
a ve vývoji se objevuje klidové stádium kukly). Má 5 nymfálních stádií,
každé se musí nasát krve. Délka života dospělců je při dostatku potravy
a pokojové teplotě asi rok. Délka
cyklu od vajíčka do vajíčka se pohybuje kolem 2 měsíce. V bytech napadají
kromě člověka i domácí zvířata. Hostitele vyhledávají na základě vyzařování tepla, vylučování CO2 a dalších
produktů metabolismu, většinou na
vzdálenost zhruba 1,5 m. Vyznačují
se mimořádnou schopností hladovění, bez potravy mohou přežívat i déle
jako rok.
Člověka bodají hlavně na pažích,
ramenou, nohách, zádech a v oblasti kolem očí. Bodnutí je nebolestivé,
později se však dostavuje imunitní
reakce podobná bodnutí komárem
nebo blechou. Není známo, že by
přenášela nějaké onemocnění člo-

věka, přesto je velmi nepříjemným
cizopasníkem. U člověka vyvolávají někdy až bouřlivé kožní reakce.
U přecitlivělých osob jsou známy
i případy anafylaktického šoku. Obecně platí, že u lidí, kteří se se štěnicemi
dosud nesetkali, nastává reakce po
delší době. Po 2 – 9 dnech dochází
k výsevu kopřivky. U senzibilovaných
lidí se objevují reakce v místě vpichu
již po několika hodinách.
Štěnice se ukrývají vždy hromadně v blízkosti svého hostitele. Nejčastěji to bývají postele: povlečení,
švy, konstrukce, dále pod tapetami,
obložením, obrazy a v různých jiných
štěrbinách, někdy i ve svrchním oděvu. Dospělá štěnice se pohybuje rychlostí kolem 1 m za minutu. Mohou
lézt po drsných svislých plochách (ne
po skle). Při vyrušení padají. Někdy
mohou padat i se stropu, z čehož
asi pochází často tradovaná pověra
o způsobu napadání člověka. Vyhýbají se vlhkým místům, sucho jím nevadí. V úkrytech nacházíme pohromadě všechna vývojová stádia i vajíčka,
vaječné obaly výkaly…
Šíření štěnic je aktivní a pasívní. Při hladovění se začnou asi po
měsíci rozlézat a pronikají do dalších
místností. Daleko důležitější je šíření pasívní. Lidé je mohou převážet
ve svých zavazadlech, při stěhování
nábytku, ve svém svrchním oděvu
apod. na značné vzdálenosti.
Příčin současného rychlého šíření štěnic je celá řada. Jsou to především:
1. Značná rezistence k insekticidům a zákaz používání některých
účinných látek
2. Zvýšená hustota populace štěnic
3. Velký pohyb lidí – turistika,
cestování za prací, emigrace
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4. Ne vždy dostatečná hygienická
úroveň v ubytovacích zařízeních, zvláště v ubytovnách pro zahraniční dělníky,
levnějších hotelech a penzionech
5. Nevhodné návyky a neopatrnost cestujících
Hubení štěnic se stává vážným
problémem. V případě jejich výskytu
je třeba především:
1. Pečlivě prohlédnout celou místnost a vyhledat všechny úkryty, které
se musí důkladně ošetřit
2. Vyměnit a vyvařit ložní prádlo
3. Aplikovat účinný insekticid.
Většina moderních přípravků obsahuje jako účinnou látku syntetické
pyretroidy, které jsou proti štěnicím
již neúčinné.
4. Zkontrolovat účinnost opatření
Lépe, než štěnice pracně hubit je
nepřinést si je vůbec domů. Jak tedy
postupovat?

ČÍSLO 2
1. V ubytovnách nedávat zavazadla do blízkosti postele
2. Ihned odhrnout prostěradla
a překontrolovat stav postele, především švy matrace, čela postelí
a všechny záhyby, kde by se štěnice
mohly ukrývat.
3. Pokud to není nutné, nevozit sebou polštáře přikrývky apod.
Pokud je přesto používáte, pak je před
odjezdem třeba je důkladně prohlédnout.
4. Mít připravenou baterku u postele, abychom mohli zjistit případné
aktivní štěnice
5. Jakékoliv podezření hlásit ihned
provozovateli
6. Důkladně překontrolovat všechna zavazadla, a to jak před odjezdem,
tak po příjezdu
Do lidských obydlí mohou pronikat, často ve značném množství i ště-
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nice z ptačích hnízd, nebo netopýřích
kolonií nacházejících se v blízkosti
bytů, například štěnice ptačí (Oeciacus hirundinis). Do bytů se dostávají obvykle škvírami a okny a zde se
také ukrývají. Jejich výskyt tedy není
vázán na blízkost postele. Mohou
poštípat i člověka, jedná se však o jev
spíše ojedinělý.
I když štěnice pravděpodobně
nepřenášejí u nás žádná onemocnění,
stávají se problémem vážným a je třeba věnovat jim náležitou pozornost.
Jejich výskyt v bytech je v moderní
společnosti nepřijatelný. Boj proti
štěnicím je velmi komplikovaný a je
lépe jej svěřit odborníkům. Je však
v řadě případů třeba odložit zbytečný
stud. Přítomnost štěnic sama o sobě
nic nevypovídá o hygienické úrovni
domácnosti.
RNDr. Oldřich Šebesta

Myslivecké sdružení Bořetice 2007
Začátek roku 2007 se nesl ve
znamení příprav Mysliveckého plesu. Tombola byla jako vždy bohatá
a samozřejmě její součástí byly i myslivecké úlovky. O zábavu se starala
místní kapela Horenka. V kuchyni se
navíc podávaly zvěřinové speciality,
což byla velká konkurence tradičním domácím chlebíčkům a jednohubkám přinášeným na plesy. Toto
všechno se projevilo i v zájmu o ples,
kterého se v hojném počtu zúčastnili
občané Bořetic i lidé ze vzdálenějších
míst.
Loňská zima byla obvyklých rysů
a nedosahovala takových krutých
poměrů jako v roce 2006. Ale přesto jsme se po celou zimu intenzivně
věnovali přikrmování zvěře, které je
nezbytně nutné k tomu, aby zvěř přečkala toto období bez větších úhon.
S nástupem teplejšího počasí jsme
se prakticky celý zbytek roku věnovali
vytváření zásob krmiva na další zimu
(obhospodařujeme k tomuto účelu
několik mysliveckých políček) a také
údržbě stávajících krmných zařízení
a tvorbě několika nových. Velkým
problémem bývá v našich podmínkách nedostatek vody v horkých letních měsících. Proto byla zbudována
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na příhodných místech napajedla pro
zvěř, která byla průběžně zásobována
vodou.
Pro vybudování většího vegetačního krytu pro zvěř a větší ozelenění čistě
zemědělské krajiny jsme pokračovali
v sázení stromků kolem cesty do
Komárku. Bohužel nám tuto práci ztěžují někteří občané, kteří nám do zmíněné lokality (i do jiných míst) vyvážejí
stavební suť a jiný nepořádek.
Během jarních a letních dnů se
členové mysliveckého sdružení věnovali odlovu srnců i zvěře škodlivé
v myslivosti jako jsou straky, lišky
apod.
Při té příležitosti bych o zvěři ještě
rád zmínil, že naše honitba má celkem pestré zastoupení zvěře srstnaté
i pernaté, i když nedosahuje ani zlomek počtů třeba ze sedmdesátých let.
Přesto oko každého jistě potěší, když
na polích v okolí obce uvidí, že je
tam život. Protože přes naši honitbu
vedou poměrně frekventované silnice a jiné komunikace, tak si každoročně svou daň na zvěři vybírají
i střety s automobily. S pohybem
automobilové i motocyklistické veřejnosti je navíc často spojené úmyslné
či neúmyslné zneklidňování zvěře.

Ta při pobíhání ztrácí mnoho energie, která se poměrně těžce doplňuje
a mnohdy (hlavně přes zimu) je toto
spojeno s mnohem horšími následky.
Proto bych chtěl apelovat na všechny,
kteří jen tak z legrace zkoušejí, kdo je
rychlejší, zda motocykl (nebo často
také pes) či zajíc a srnčí, aby si uvědomili, že mnohý takový kus uhyne
na zápal plic.
Co se týká kulturních akcí, tak
jsme během léta uspořádali tradiční
grilování pro naše manželky, což je
naše takové malé poděkování za to,
že se samy musí postarat o domácnost, když občas kvůli povinnostem
nejsme doma. V srpnu jsme také zorganizovali střelby na asfaltové holuby. Během obou zmíněných akcí se
ukázala kulinářská zručnost našich
členů. V případě střeleb byla naše
kuchyně otevřena také široké veřejnosti a věřím, že všichni, kteří třeba
i náhodou přišli na mysliveckou chatu, byli s našimi „výtvory“ velmi spokojeni. Již teď je jisté, že letošní střelby,
které proběhnou 23. srpna se ponesou
v podobném duchu. Takže pokud
budete mít čas, jste srdečně zváni.
Navíc se naši členové účastnili akcí
pořádaných obcí nebo jejími kultur-
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ními složkami. Vařili jsme guláš na
tzv. Guláš Open a byli jsme aktivní
součástí oslav Zarážení hory.
Od listopadu jsme se několikrát
v sobotu sešli na společných honech.
Celkem bylo uloveno z drobné zvě-
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ře 92 bažantů a 59 zajíců (velká část
ve vinicích). U zajíců byla několikrát
zjištěna nemoc tularemie, nemoc
která je přenosná i na člověka. Proto
součástí každého honu na zajíce musí
být i veterinární vyšetření. Proto by
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např. člověk neměl přijít ve styk i se
zajíci sraženými na silnici.
Poslední hon byl tradičně na Štěpána a ten také ukončil celou loveckou sezónu.
Mgr. Šebesta Radim

Hodnocení A týmu v sezóně 2007 – 2008
Družstvo A týmu jsem převzal
9. 10. 2007 po 9 zápasech, s 18 body,
se skórem 18:13, s bilancí 6:0:3, se
šestibodovou ztrátou na vedoucí
mužstvo OP Březí na 5. místě tabulky. První snahou bylo zlepšit vztahy
mezi hráči, uvolnit napětí a stres po
nevydařených zápasech, zlepšit náladu v kabině.
Trénovat jsme začali třikrát týdně. Činnost byla zaměřena na práci
s míčem, na zvýšení rychlosti, důrazu v osobních soubojích, na změně
rozestavení v obranných a útočných
herních situacích.
V prvních dvou zápasech jsme
hledali nejvhodnější sestavu a herní
tvář mužstva (Hustopeče 0:0, Pohořelice 1:4). Družstvo nehrálo jako
tým, jako celek. Společnou řeč našlo
až ve dvou posledních zápasech podzimu (Nosislav 9:0, CH. N.Ves 3:0).
Mužstvu prospěl návrat Lukáče Petra. Podzim skončil pro mě s bilancí 2:1:1, se skórem 13:4, se ziskem
7 bodů. V tabulce jsme skončili na
3. místě, smazal se bodový náskok
Březí na 2 body.
Celková bilance podzimu: 13 zápasů; 8:1:4; skóre 31:17; 25 bodů
Střelci: Kadlec 9; Gehr 8; Kirschbaum 7; Grégr, Lebeda, Dufek, Petrásek, Parolek, Lukáč, Totka 1
Na 14 tréninkových jednotek přišlo celkem 23 hráčů z A i B týmu,
v průměru 8 hráčů na 1 trénink.
Zimní příprava byla zahájena
13. 1. 2008. Tréninky se konaly 3x
týdně – 2x venku na hřišti, 1x v posilovně. Byly zaměřeny na nový systém
rozestavění družstva, na získání kondice, rychlosti, výbušnosti, na zlepšení herních kombinací a dovedností
družstva i jednotlivce. Snažili jsme se
zapracovat na disciplíně, na přístupu
k utkání, koncentraci na hru.

Mužstvo se zúčastnilo kvalitně obsazeného turnaje v Mikulově
na umělém trávníku. Sehrálo šest
těžkých utkání se soupeři z vyšších
krajských soutěží. Získalo sebedůvěru, hráči začali věřit ve své vlastní
schopnosti. Vše vyvrcholilo vítězstvím nad MSK Břeclav B.
Celková bilance zimní přípravy:
7 zápasů; 4:2:1; skóre 23:16;
14 bodů
Střelci: Kadlec, Kirschbaum 5;
Lukáč, Gehr 3; Sokolář, Hicl, Dufek,
Hajda, Petrásek, Němec,Vojtěšek 1
V tomto období se ukázala a projevila největší slabina družstva a hráčů – nechuť trénovat. Účast na trénincích byla velice malá až slabá. Ať se
jednalo o hráče A, B týmu i dorostu.
Převládal a převládá názor, že hráč
nemusí trénovat, hráči se neomlouvali, hledali výmluvy a důvody, proč na
trénink nejít, místo toho, aby doma
přesvědčili sami sebe a nejbližší, proč
na trénink přijít musí. Jenže bez tréninku to nejde a nepůjde. Hráč může
v zápase ukázat jen to, co natrénoval.
Celkem bylo 31 tréninkových
jednotek, na kterých přišlo 30 hráčů,
v průměru 7 hráčů na trénink. Přes
50 % docházky se dostalo jen 9 hráčů a to ze tří týmů – A, B, dorost.
Některé hráče vyřadilo zranění nejen
z tréninků, ale i zápasů na delší dobu:
Grégra D., Petráska, Parolka, Dufka.
Někteří hráči se na tréninku neukázali vůbec – Lebeda, Kirschbaum,
Gehr, Bubeníček, Grégr M., někteří přišli jednou či dvakrát – Cichra,
Šauer J., Šauer M.
Příprava na jaro byla ukončena
21. 3. 2008.
Jarní část sezóny se nám vydařila
po herní stránce, ukázala se zkušenost
starších hráčů. Velký přínos byl příchod Sokoláře, Kalluse a Novotného.

Mužstvo ani jednou neprohrálo, sedmkrát hrálo bez inkasované branky.
Celková bilance jara: 13 zápasů;
9:4:0; skóre 41:10; 31 bodů
Střelci: Kadlec 10; Kirschbaum
9; Gehr 6; Hajda 5; Kallus 4; Hicl 3;
Lukáč, Lebeda, Fillo, Sokolář 1
Ztráta osmi bodů však byla zbytečná, o postupu mohlo být rozhodnuto dříve.
S Přibicemi byl největší problém
v neproměňování vyložených šancí
v prvním poločase, v nedisciplinovanosti jednotlivce, nekoncentrovanosti na hru do konce utkání.
S Rakvicemi chyběli tahouni
mužstva, zranění nebo nemocní hráči Hicl, Kirschbaum, Kallus. Byl to
nejslabší výkon doma.
Ve Strachotíně se objevil problém
se životosprávou hráče před utkáním,
přístupem k zápasu a motivací, neproměňováním šancí, završené špatně
kopnutým pokutovým kopem.
V Hustopečích nám chyběl klid
v koncovce, nepřízeň rozhodčích,
kteří nám neuznali regurélní gól, připustili až surovou hru na naše hráče.
Byl to náš nejlepší výkon v nasazení
a bojovnosti venku.
Nejpěknější a nejpohlednější utkání i po taktické stránce jsme odehráli v Březí.
Nejhorší zápas, na který se nedalo
moc dívat, byl v Nosislavi.
Trénovalo se pro malou účast jen
2x týdně. Proběhlo 26 tréninkových
jednotek, přes 50 % docházky se
dostalo jen 6 hráčů. Nejlepší dlouhodobou docházku mají Sokolář, Fillo,
Hajda, Gloza.
Musím ocenit a pochválit družstvo, že dokázalo vydržet tlak a stres
při neustálém dohánění bodového náskoku soupeřů, že dokázalo
nahradit a zacelit mezery při zranění, nemoci, vyloučení či při slabším
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herním výpadku hráče, že se hráči
dokázali povzbudit a neztratit víru
v úspěch v době, kdy to na postup
nevypadalo.
Postup je opravdu práce a dílo
celého družstva, každý hráč má na
postupu svůj osobní podíl, je to
úspěch všech hráčů. Těžko vyzdvihnout jednotlivce.
Všem hráčům chci ještě jednou
poděkovat za předvedené výkony
i reprezentaci obce. Rád bych poděkoval za spolupráci R. Levčíkovi,
M. Vojtěškovi, R. Valovi, J. Kadlecovi.
Pavel Bartál

ČÍSLO 2
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Tabulka celé soutěže

Střelci celkem:
Kadlec
Kirschbaum
Gehr
Hajda
Kallus
Hicl
Lukáč, Lebeda
Sokolář, Fillo, Grégr, Dufek, Totka, Parolek, Petrásek

19
16
14
5
4
3
2
1

Celtic slaví postup do I. B
aneb „je to jak sen, co…
…..ráno rozpustil den,
nic není dost velkej cíl, abys nepostoupil!!!“
Asi tak nějak může začít počáteční
zpráva, lépe řečeno článek, o geniálním
postupu A mužstva CELTICU BOŘETICE do 1. B třídy krajské soutěže.
Tento sen se rodil skalním fanouškům už dlouho v jejich horkých hlavách a my si řekli, proč to prostě jednou
nezkusit a neudělat vše proto, abychom
to společně všichni dokázali.
Takže hezky od začátku. Úplně
prvním krokem byla chuť některých
hráčů to dokázat. Dále příchod nového trenéra, pana Františka Procházky
a dvou hráčů z Olomouce Petra Kirschbauma a Zbyňka Gehra, čímž bylo
už tak hodně kvalitní mužstvo patřičně posíleno a Celtic se netajil tím, že
prostě hravě postoupí. Jenže jak už to
tak bývá, všechno bylo jinak a přání
bylo na křídlech. Je neděle 12. 8. 2007,
něco kolem 16 hod. a najednou je
v Přítlukách nebývale velký houf bořetických fanoušků, včetně pana starosty, pana Václava Surmana. Ti všichni
očekávají ostrý nástup Celticu, v nové
sadě dresů, do nové sezóny. Přítluky
byly mužstvem, které z 1. B sestoupilo,
a mělo tedy jít o takovou malou konfrontaci, s kým asi budeme mít tu čest.
Zápas začal velmi tvrdě, což našemu
technickému mužstvu moc nevyhovovalo, ale přesto jsme celý zápas kontrolovali hru a zaslouženě vyhráli 3:1.
Branky dal dvě Gehr, jednu Kirsbaum,
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Vašek chytil penaltu a Kadlec dostal
neoprávněně červenou kartu, takže
rozhodčí opět nezklamali a pomyslnou
basu s námi nedrželi. První krok byl
zdárně za námi! Dalším v pořadí bylo
mužstvo Popic, které taky sestoupilo
z vyšší soutěže a podlehlo v místním
Celtic parku 1:0. Takže mužstvo si
náramně věřilo a cítilo se být neporazitelné. Jenže pýcha předchází pád…
Do Přibic, k nováčkovi okresního přeboru, jsme přijeli jako ti nedotknutelní a navíc poprvé autobusem
s fanoušky a 100 litry pravého bořetického burčáku, jenž měl posloužit k oslavě dalšího vítězného tažení. Je pravdou,
že Celtic byl daleko lepším mužstvem,
jenže nedával branky a prohrál 2:0.
V dalším utkání si Celtic udobřil fanoušky výhrou nad Velkými Pavlovicemi
8:1. Dále výhrou nad Rakvicemi 1:0,
s Březím 3:2, kdy ale Bořetice nebyly tím
lepším mužstvem na hřišti, což mělo být
pro nás dalším velkým varováním a my
si z toho ponaučení nevzali.
A přišlo to, co prostě přijít muselo. Prohra doma se Strachotínem 0:2,
následná potupa v Mikulově 4:0 a my
museli řešit co dál, a jestli tohle mužstvo
na to vůbec bude mít. Následovalo
odvolání trenéra, což je v dnešním
světě fotbalu velmi moderní záležitostí
a Bořetice přece moderní obcí nepochybně jsou. Tím však chci ještě jednou
veřejně poděkovat Feráčovi Procházkovi za to, že Celtic postoupil i díky jeho
práci. Děkuji Franto!

Další takovou kapitolou postupu
bylo angažmá nového nekompromisně impulsivního trenéra Pavla Bartála, jenž se ukázal jako geniální stratég
a psycholog s citem pro hru, co znamená vítězství. „Tak pánové! Mně nezajímá, co tady bylo a jaké máte návyky.
Teď jsem tady já a vy budete dělat, co
řeknu! Jsem tady proto, že Bořetice si
zaslouží postoupit!“, to byla první slova
nového trenéra, když jsem ho představil
hráčům v kabině a s nadsázkou musím
přiznat, že respekt jsem měl i já. Začalo
období tvrdých tréninků a odříkání, ale
zároveň i obrovské touhy po vítězství
a překonání sama sebe. Podzim jsme
dohráli, Celtic -Hustopeče 0:0, Pohořelice - Celtic 4:1, Celtic - Nosislav 9:0,
Charvátská Nová Ves - Celtic 0:3.
Všichni jsme věděli, že mužstvo
musí ještě posílit, pokud chce opravdu dosáhnout absolutního vrcholu,
a proto byl povolán zpět z B týmu Petr
Lukáč, který svými výkony byl opravdu
tím správným kapitánem. Dále přišli
Pavel Sokolář, který měl být tou nepropustnou stěnou v obraně a David Kalus
se svou nekonečnou fyzickou kondicí
a nesmírnou tvrdostí, jenž soupeřům
nahání strach. Tak tedy začala zimní
příprava. Neskutečné polykání kilometrů, hektolitry potu v posilovně
a závěrem velice vydařený zimní turnaj v Mikulově. 23. 3. 2008 byl ten den
„D”, kdy začal hon na soupeře a jejich
bodový náskok po podzimu (6 bodů)
a naše sladké vítězství. Na jaře totiž
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Celtic ani jedinkrát nepoznal hořkost
porážky, ale nepředbíhejme celý sled
událostí a ještě jednou si je spolu vychutnejme až do konce, protože závěr patřil
mistrům. Popice - Celtic 1:2, Celtic Přibice 2:2, Velké Pavlovice - Celtic 0:4,
Celtic - Rakvice 0:0.
27. 4. 2008, den co hodně napoví… Všude na fotbalovém okrese se
nemluví o ničem jiném než o tom, že
Březí hostí Bořetice. Všichni se ptají:
„Rozhodne tenhle zápas o definitivním konci sezóny pro Bořetice, nebo
o skoro jistém postupu Březí?“ Ptát se
a hlavně sledovat doposud nevídané
utkání přišlo neuvěřitelných 600 diváků z celého okresu a věřte, že koukat
bylo opravdu na co. Celtic nebyl favoritem, zranění klíčových hráčů Petra
Kirschbauma, Míši Petráska a Davida
Kaluse nevěstilo nic dobrého. Jenže
v naší bráně nastoupila nová posila
z Mikulova Marek Novotný, jenž svou
pověst nenechal za očekáváním a celý
zbytek sezony byl prostě famózní.
Úvod utkání patřil domácím, kteří
nevyužili několik dobře vyhlížejících
brankových situací a Mára je prostě
vychytal. Domácí znervózněli a pochopili, že tenhle zápas nebude jen tak. Hra
vysoce překonávala úroveň okresního
přeboru svou rychlostí a bojovností.
Celkovým nasazením obou mužstev
musel být každý divák nad míru spokojen, poločas tedy 0:0. V kabině Pavel
Bartál řekl vše prostě jen jednou větou:
„Běžte a vyhrajte, vy jste ti, co na to mají
a zvítězí!“ Mužstvo bylo připraveno
vítězit, a tak se taky stalo. Druhý poločas ženou naši fanoušci kluky dopředu
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svým neustálým bubnováním a skandováním „LETS GO CELTIC, LETS
GO!“. Pak přichází 68 minuta, dlouhý
centr na zadní tyč od Zbyňka Gehra,
po němž následuje „luxusní volej“ Jirky
Hajdy a míč málem protrhl síť domácího mužstva. Následuje výbuch radosti
na naší lavičce a fanoušci Celticu zasypávají hrací plochu tunami konfetů.
Nádhera! Domácí hráči včetně pořadatelů jsou neskutečně zaskočeni, nevědí
co se tady dneska děje a hráči smutně
vyklízí hrací plochu.
Celtic hraje svůj fotbal. Nikam a na
nikoho se neohlíží a vyloženě kontroluje hru, zatímco domácím se nedaří
vůbec nic. 83 minuta, dlouhý pas od
našeho Harisa na Kamču Kadlece, který se jako už několikrát za tuhle sezonu
ocitá po dlouhém neskutečném sprintu sám před domácím brankářem.
Jako starý lišák si nejprve narazí balon
o brankáře a napodruhé zakončuje k levé tyči. Je konec!!! A to nejen
pro dnešek, pomyslí si domácí hráči
a zároveň tuší, že Celtic se nadechuje
ke spanilé jízdě, k postupu z okresního
přeboru. Konečný stav utkání Březí –
Bořetice 0:2, hostující fanoušci nadšeně
oslavují a jsou pyšní na svůj tým. Následuje domácí výhra nad Moravskou
Novou Vsí 2:0, Strachotín – Celtic 1:1,
odplata Mikulovu za podzim 9:2, kdy
Kamil vstřelil neuvěřitelných 6 branek
v zápase. Hustopeče – Celtic 0:0, Celtic
– Pohořelice 6:0, Nosislav – Celtic 0:2,
Celtic – Charvátská Nová Ves 5:2.
A je tady poslední kolo. Celtic už
vévodí všem tabulkám, je první, dostal
nejméně branek, má nejlepší skó-
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re a svůj postup má ve svých rukou
na domácím hřišti proti bezzubému
soupeři z Přítluk. Vše je připraveno,
nikdo si už nic jiného nepřipouští než
vysněný postup. Ale kluci pozor, vzpomínáte? Rakvice už taky slavily, pekly
selata, pozvaly novináře a celou vesnici a nakonec jim to doma nevyšlo. My
tohle varování nebrali na lehkou váhu,
mužstvo bylo báječně připraveno, a to
hlavně po psychické stránce. Za podpory domácích fanoušků nastoupilo
k úplně poslednímu zápasu v okresním přeboru. Průběh zápasu byl jednoznačný, po devíti minutách vedli
naši zlatí hoši 2:0 a mohly se naplno
spustit postupové oslavy. Konečný verdikt pro soupeře zněl 6: 2. Následovaly
bouřlivé oslavy přímo na hrací ploše,
kde se bouchalo šampaňským, které
na oslavu přinesli fanoušci a nám spolu
s nimi opravdu velmi, velmi chutnalo.
Následovalo pojídání selátka, popíjení
různých drinků a vychutnání vítězných
doutníků. Mezi prvními gratulanty
nechyběl ani pan starosta, sponzoři,
fotbaloví funkcionáři okresu a samozřejmě nejúžasnější fanoušci našeho
klubu. Mockrát děkujeme. Jako třešnička na dortu byl půlnoční ohňostroj
a vysedávání ve vinných sklípcích.
Ještě jednou chci poděkovat všem
hráčům a trenérovi za skvělé výkony
a věřím, že náš postup bude novým
impulsem zejména pro mladé bořetické hráče. Další dík patří věrným
fanouškům, sponzorům, obci a lidem,
co pro fotbal v Bořeticích cokoliv udělali nebo stále ještě dělají.
Martin Vojtěšek

Chlapi, děkujeme vám
Právě jsem si otevřel lahvinku bořetické frankovky, ukrojil jsem si kousek sýra a začal vzpomínat na minulé ročníky
okresního fotbalu s naším Celticem. Je to pět sezón zpět, kdy
jsme se „tak tak“ zachránili před sestupem z okresu na úkor
Valtic, které s námi v posledním zápase prohrály 4:0. Kdo
by tenkrát věřil, že stejný klub nazývaný FC Celtic Bořetice
bude hrát za dva roky o postup do vyšší fotbalové soutěže?
Skalní fanoušci nepřestávali nikdy věřit, že jednou to přijde.
Bohužel tenkrát nám postup utekl naprosto „o fous“, v třetím
zápase před koncem jsme hráli 2:1 s naprostým outsiderem
okresu Sokolem Týnec, který měl jasný sestup před sebou.
Celý zápas jsme měli hru pod kontrolou, vedli jsme 1:0,
k tomu mnoho šancí a přišla 90 min, 40 sekunda – rohový
kop a gól 1:1. Vzápětí 2:1 a postup v nedohlednu. Jo takový je

bohužel fotbal, ke kterému potřebujete i trochu štěstí. Dnes
je situace jiná – štěstí se přiklonilo na naši stranu a nám se to
podařilo – jsme v 1. B! Poprvé v historii bořetického fotbalu. Samozřejmě jsou mezi námi i takoví pesimisti, kteří stále
předhazují „co tam budeme dělat…“, jenže když se podíváme
na kluby, které hrají v 1. B již několik sezón, my je vždy porazili, tak věřím, že šanci máme. Snad bude při nás stát i štěstí
(doufám, že nám po letošním dramatu ještě nějaké zbylo)
a postupem vše nekončí.
Co říct závěrem, snad jen to, že my vždy budeme stát
za svým Celticem, vždy ho budeme podporovat a hnát
dopředu.
Chlapi, děkujeme vám,
fans FC Celtic Bořetice, Andrej Pazderka
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Hodnocení sezony 2007 – 2008
Podzim 2007

8-1-4

32:17

25 bodů

Jaro 2008

9-4-0

41:10

31 bodů

17 – 5 – 4

73:27

56 bodů

Celkem

zápasy

+

0

-

skóre

body

1. Celtic Bořetice

26

17

5

4

72:27

56

2. Březí

26

18

1

7

87:42

55

3. Přibice

26

15

5

6

49:31

50

4. Hustopeče

26

13

8

5

57:37

47

5. Strachotín

26

12

6

8

51:36

42

6. Mor. N. Ves

26

12

3

11

49:44

39

7. Char. N. Ves

26

8

12

6

53:53

36

8. Rakvice

26

10

5

11

50:38

35

9. Mikulov-B

26

11

2

13

52:55

35

26

9

6

11

39:54

33

10. Nosislav
11. Přítluky

26

7

8

11

40:43

29

12. Pohořelice

26

8

4

14

42:57

28

13. Popice

26

5

4

17

32:64

19

14. Slavoj V.P.-B

26

2

1

23

18:110

7

Tenisový turnaj o pohár starosty obce
Bořetice Open 2008
V sobotu 5.7.2008 se uskutečnil
2. ročník tenisového turnaje „Bořetice Open 2008“ o pohár starosty
obce. Pořádání turnaje se opět ujali
Milan Herůfek, David Cvingráf, Leoš
Horák a Jarmil Bezděk, za přispění
nově vzniklého tenisového oddílu
v Bořeticích a obce Bořetice. Do turnaje se přihlásilo 16 hráčů, kteří byli
rozděleni do čtyř skupin. Ze skupin
postupovali dva nejlepší do čtvrtfinále. Po rozlosování se rozpoutaly boje
o dvě postupová místa z každé skupiny. Jak se již stává pomalu tradicí,
největším nepřítelem pro všechny
hráče byl opět silný vítr. Největším
překvapením turnaje bylo vyřazení
loňského semifinalisty Michala Krajči
a loňského finalisty Davida Cvingráfa
již v základních skupinách. Po urputných tenisových bitvách ze skupin
postoupili tito hráči: ze skupiny „A“
Milan Herůfek a Andrej Pazderka, ze
skupiny „B“ Oldřich Šebesta a Pavel
Koláček, ze skupiny „C“ Leoš Horák
a Jan Blaha a ze skupiny „D“ Jaroslav
Kornuta a Zbyněk Huszár. Vyřazovací boje byly vyrovnané, i když se to
z některých výsledků někdy nezdá.
Do finále postoupil obhájce vítězství
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z 1. ročníku Milan Herůfek a Oldřich
Šebesta. Finále bylo herně vyrovnané,
hráči se tahali o každý míč, ale nakonec po zásluze vyhrál Oldřich Šebesta z Břeclavi. Pohár pro vítěze předal
starosta obce Václav Surman.
Turnaj se po sportovní stránce
opět vydařil. Všem, kteří se zasloužili
o pořádání turnaje, patří velké poděkování. O dobrou náladu a občerstvení se staral Miroslav Grůza. Již teď
jste všichni zváni na 3. ročník, který
se uskuteční na začátku července
roku 2009. Snad se vydaří minimálně

V zápalu boje

jako ten letošní a konečně se turnaj
odehraje v bezvětří.
Výsledky turnaje:
Čtvrtfinále:
Herůfek – Blaha
7:6
Horák – Pazderka
7:6
Šebesta – Huszár
6:1
Kornuta – Koláček
1:6
Semifinále:
Herůfek – Horák
6:2
Koláček – Šebesta
4:6
Finále:
Herůfek – Šebesta
1:6 1:6
Milan Herůfek, 12.7.2008
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Tenisový oddíl
Pár tenisových nadšenců si už od vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem pohrávalo s myšlenkou
založit v rámci TJ Sokol tenisový oddíl, který by se staral
o hřiště s umělým povrchem jak po stránce údržby, tak po
stránce jeho odpovídajícího využití. Na vybudování hřiště byly použity jak finanční prostředky získané z dotace,
tak i prostředky, kterými na dofinancování akce přispěla
obec. Proto bychom rádi, aby hřiště bylo využité od jara
do podzimu zejména našimi občany. V loňském roce jsme
uspořádali několik úspěšných tenisových akcí a uvítali by-

chom, kdyby se základna tenisu rozšířila o další nadšence
z řad mládeže i dospělých.
Objednat hřiště si můžete na tel. Čísle 602 l92 952
Cena za l hodinu na jednom kurtu je l20,- Kč, pro členy
tenisového oddílu a TJ Sokol zvýhodněná. Ceník včetně
jednotlivých druhů slev najdete na vývěsce přímo na hřišti.
Přijďte si zahrát tenis a ostatní sporty, staňte se členy
tenisového oddílu! Rádi vás mezi sebou přivítáme.
Ing. Petr Machač, předseda oddílu

Bořetice Open
V sobotu 17. května zakusil náš
tělovýchovný areál jednu z největších
akcí ve své historii.
Pod záštitou europoslance Petra
Duchoně uspořádala TJ Sokol spolu
s Obcí Bořetice a Svobodnou spolkovou republikou Kraví hora mezinárodní fotbalový turnaj Starobrno
open o pohár Svobodné spolkové
republiky Kraví hora za účasti mužstev
- Bolkova jedenáctka
- FC Evropský účetní dvůr
(Lucembursko)
- FC zastoupení ČR při Evropské unii (Brusel)
- FC Ministerstva financí
- Stará garda Celtic Bořetice.
V předzápase se utkalo Markrabství lašské proti zástupcům Kravích
hor a Modrých hor.
Soutěžní klání probíhala od půl
jedenácté až do večerních hodin.

Není důležité, kdo nakonec vyhrál,
ale to, že všichni přítomní – ať účinkující nebo diváci (dohromady jich
bylo víc než sedm set) si přišli na své
buď při sledování hodnotných zápasů
komentovaných známým moderátorem Waldemarem Plchem nebo při
doprovodných akcích jako byl skákací hrad pro nejmenší, vystoupení
známých umělců – příznivců a členů
Bolkovy jedenáctky, působivá vystoupení mažoretek z blízkých Hustopečí.
Spokojeni byli i milovníci dobrého
jídla a pití při ochutnávce výsledků soutěže ve vaření guláše, které se
zúčastnilo l0 soutěžních týmů, při
degustaci vzorků vína nabízených
našimi Kravihorci, Viniem a Pavlovínem, pro chuť bylo připraveno na
500 přesňáků s povidly, grilovalo se
maso, klobásy, pilo se samozřejmě
Starobrno.
Zatímco oficiální hosté skončili

večer posezením v Rodinném vinařství Jedlička – Novák, Bořečáci ukončili celodenní maratón v areálu TJ při
poslechu cimbálové muziky.
Poděkování patří nejen všem
pořadatelům a sponzorům akce,
ale také našim hasičům a hasičkám,
kteří po celý den zajišťovali obsluhu
jistě ke spokojenosti všech přítomných. Akce se neobešla bez pár trapasů a zádrhelů i menších zranění,
ale všichni aktéři se už jistě těší na
další podobný počin, pokud si na
něco podobného v příštích letech
troufneme.
Za jeden z největších kladů
považujeme to, že na realizaci akce se
podílelo dohromady několik zájmových uskupení z naší obce a věříme,
že tato sportovní a zábavná sobota
přispěla svým dílem k nastolení zdravého patriotismu v Bořeticích.
JUDr. Jana Zemánková

Blahopřání
Jako každý rok jsme navštívili s kytičkou a blahopřáním nejstaršího bořetického muže, pana Antonína Lubala, který se l7. května dožil ve zdraví krásných 95 let a druhou nejstarší občanku, paní Terezii Pláteníkovou, která
se 27. června dožila rovněž 95 let. Oba dva žijí v kruhu
svých blízkých, těší se na svůj věk velmi dobrému zdraví

a oba dokážou kolem sebe udělat ještě kus práce. Představitelé obce spolu s předsedkyní kulturní komise jim
popřáli, aby jim zdraví a životní elán ještě dlouho dovolily
pobývat mezi lidmi, které mají rádi a aby nám ještě dlouho
zvyšovali věkový průměr obyvatel naší obce.
JUDr. Jana Zemánková
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Společenská kronika
Vítejte mezi námi:
Sňatek uzavřeli:

duben 2008:
Barbora Šnajdrová

duben
Marcela Marešová – Pavel Doležal
Žaneta Kojanová – Jaroslav Kornuta
Žaneta Studýnková – Roman Lebloch
Veronika Náležinská – Jiří Mikulík

květen 2008:
Helena Šebestová

červen
Tomáš Straka – Petra Faltusová

Z našeho středu navždy odešli:
květen
Jaroslav Damborský

Jubilanti:
70 let:
duben
Antonín Chrástek
květen
Marie Hasíková
Zdenka Petrásková
červen
Marie Sadílková
75 let:
duben
Jiřina Marečková
červen
Štěpánka Nováková
Anežka Kuchyňková
Vlasta Bízová

80 let:
květen
Radomír Újezdský
85 let:
červen
Františka Šafránková
92 let:
červen
Maria Studýnková
95 let:
květen
Antonín Lubal
červen
Teresie Pláteníková
Všem jubilantům
blahopřejeme.

Mockrát děkujeme všem, kteří přispěli na vydávání Bořetických listů:
Vlasta Černínová, Ostrava
Františka Jurasová, Bořetice čp. 72
Františka Havelková, Třebíč
Marie Kacerová, Bořetice čp. 138
Marie Fridrichová, Bořetice čp. 259

za
za
za
za
za

500,--Kč
200,--Kč
500,--Kč
200,--Kč
300,--Kč

Draha Padalíková, Brno
Dárce
Marie Kalvodová, Žatčany
Anna Jurasová, Bořetice čp. 337

za
za
za
za

Redakční rada děkuje za příspěvky.
Příspěvky do Bořetických listů posílejte na adresu: zpravodaj@boretice.cz .
Uzávěrka příštího čísla bude 25. listopadu 2008.
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GARÁŽOVÁ VRATA, PŘEDOKENNÍ ROLET Y,
MARKÝZY, AUT OMATIZACE BRAN
SPOLEČNOST LOMAX HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTATNCE.

Máte-li zájem pracovat ve stabilní a prosperující ﬁrmě,
sledujte aktuální nabídku zaměstnání na www.lomax.cz

Ne zaènete stavìt nebo upravovat pozemek,
zavolejte  777 794 440
Nae rypadlo Hitachi Zaxis 27U2 je malé, ale poskytuje mnoho velkých moností
jak Vám pomoci.

Tel:
Mobil:

519 428 518
777 794 440
777 888 856
e-mail: josef@stambacher.cz

3 210
2 390

1 950
Kontakt:
tambacher s.r.o.
Za dvorem 5
Velké Pavlovice

2 920

2 460

Ve pro vodu, topení a plyn vèetnì
náøadí najdete v naí prodejnì.

4 460

· výkopy pro vedení a opravy inenýrských sítí, pøípojky plynu, kanalizace, vody, elektøiny, íøka líce 30 a 60 cm...
· úpravy pozemkù, terénní úpravy, rypadlo je vybaveno radlicí svahovka 120 cm s náklonem 45°...
· výkopové a zemní práce dle Vaeho poadavku, výkopy a odvoz starých stromù, monost výkopu podél zdí...
· odklízení snìhu, pronájem kontejnerù a odvoz sutì kontejnerovým vozidlem...
· výkopy pro základy rodinných domù, garáí, bazénù, jímek, septikù...
· demolice objektù a odvoz kontejnery na skládku...
1 550
4 200

4 670

www.stambacher.cz
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letní výprodej
jízdních kol
slevy až 3000.- Kþ !!!
Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel: 519428507,
www.zaf.cz - velo@zaf.cz

AUTHOR, SUPERIOR, DEMA
horská, treková, crossová, silniþní a dČtská jízdní kola
náhradní díly a doplĖky na všechna bČžnČ používaná kola
sportovní obleþení, dresy, cyklistické rukavice, pĜilby
funkþní prádlo od firmy MOIRA, KLIMATEX, ATEX
zboží od 3000,-Kþ lze nakoupit na splátky
i bez navýšení – ESSOX
záruþní i pozáruþní servis
opravujeme všechna jízdní kola,
provádíme montáž a opravy kotouþových brzd
mechanických i hydraulických
otevĜeno: po - pá 8.00 - 12.00
sobota 8.00 - 11.00

13.00 - 17.00

Ceník za reklamu zveřejněnou v Bořetických listech
Reklama zabírající celou stranu A4 cena Kč 2.000,--.
Reklama zabírající polovinu strany A4 cena Kč 1.000,--.
Reklama zabírající čtvrtinu strany A4 cena Kč 500,--.
Reklama zabírající osminu strany A4 cena Kč 300,--.
Ceny jsou za zveřejnění v jednom čísle Bořetických listů.
Při ročním předplatném bude poskytována sleva 20%.
Ceník za reklamu zveřejněnou v Bořetických listech byl projednán a schválen na IX. veřejném zasedání Zastupitelstva
obce Bořetice dne 29. ledna 2008.
Václav Surman
starosta
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Fotogalerie

Gulášové speciality, Svodničan

Kraví hora, Putování krajem André

Nové dětské hřiště

Předávání žezla

O občerstvení tenisového turnaje se staral Mirek Grůza

Setkání sedmdesátníků na obecním úřadě

strana 29

BOŘETICKÉ LISTY

ČÍSLO 2

Fotogalerie

Havárie kanalizace před Petráskovým

Mostek zničený splašky

Neodtékající kanalizační stoka pod Bukovským

Oprava kanálu u Chrástkového

Propadená kanalizace na Zápovědi

Zanesený Járek před čištěním
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Fotogalerie

Buchtobraní

Gratulace p. Pláteníkové

Kladení věnce k památníku bořetickým obětem
II.světové války

Budování chodníků za Humny

Nově vydlážděné vjezdy za Humny

Nové dětské hřiště ve školní zahradě
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Fotogalerie

Oslava postupu do I. B třídy

Oslava postupu

Postupu do I. B třídy

Vystoupení mažoretek

Předání ceny vítězi tenisového turnaje

Tenisový turnaj o pohár starosty

Bořetické listy č.2/2008
Vychází nepravidelně. Vydává Obec Bořetice, IČO: 283037. Registrováno MK ČR E 11 764.
Redakční rada: Václav Surman, JUDr. Jana Zemánková, Mgr. Marie Hamalová, Zdeňka Marešová,
Jana Procházková, Anna Cimbálková, Lucie Procházková.
Příspěvky a náměty posílejte na email: zpravodaj@boretice.cz. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit.Výtisk zdarma.
Neprošlo jazykovou úpravou.
Grafická úprava a tisk: Petr Brázda - vydavatelství Břeclav
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