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Úvodník
Vážení spoluobčané a čtenáři zpravodaje,
příroda se probouzí po proběhlé, opravdu dlouhé zimě
a sluníčko nám ale i celé přírodě
dodává tolik potřebnou energii
k další práci. Rozkvétají první
květiny, stromy a louky se začínají zelenat a práce je naráz tolik,
že nevíme, kam dřív skočit.
Letošní rok je postižený
celosvětovou finanční krizí,
která se nevyhne ani finančním příjmům naší obce.V tuto
chvíli víme, že námi připravený rozpočet a v rozpočtu připravená finanční rezerva, budou ve skutečnosti menší, než
jsme si naplánovali. Pravděpodobně budeme muset některé
naplánované akce seškrtat nebo zmenšit jejich rozpočet.
Co nás nejvíce trápí jsou stavební místa pro novou
výstavbu rodinných domků. Máme v obci tři lokality na
jejich výstavbu. Tyto lokality (v zahradách směrem k Vrbici
po levé straně, v ulici Záhumní za Kuchyňkovou zahradou
směrem k Járku a třetí pode dvorem na „Pánském“) jsou
v majetku Pozemkového fondu, který je nám má bezúplatně převést. O převod těchto pozemků jsme požádali již
v listopadu 2006. PF si celé tři roky klade nesmyslné požadavky. Naše trpělivost došla, a proto jsme pro netrpělivé stavebníky připravili stavební parcely za družstevními bytovkami
směrem k Járku. Může zde stát až osm rodinných domků.
Rozdělování těchto parcel začne od září letošního roku.
V nejbližší době, po vytřídění kostek a kamení na sběrném dvoře, se pustíme do dláždění chodníků na hřbitově.
Poté pak do dláždění chodníků směrem k Vrbici. Dokončíme fasádu na zdravotním středisku, která je již roky po
výměně oken nevzhledná.V rámci finančních možností provedeme ozdravný řez stromů v parku, před školní
jídelnou a před obecním úřadem.
Požádali jsme krajský úřad o dotaci na požární stříkačku ve výši 100 000,- Kč; na opravu „Barokní brány“
o 160 000,- Kč; na projektovou dokumentaci „Kanalizace a ČOV“ obce Bořetice o 500 000,- Kč. Tento projekt je
pro nás opravdu velmi důležitý, neboť před měsícem jsme

byli nuceni zaplatit pokutu 60 000,- Kč Státní inspekci
Životního prostředí za vypouštění odpadních vod (splaškové vody v Járku u letadla nafotila a předala „Životnímu prostředí“ náhodná turistka). Dále máme požádáno
o dotace na vybudování „tří dětských hřišť“ v celkové částce
1 900 000,- Kč; na dostavbu ubytování na „nových šatnách“ o 2 400 000.- Kč; dále o 2 000 000,- Kč na „půdní
vestavbu na staré škole“.
Máme připravený projekt lesopark „Rasovna“. Úpravu
provedeme vlastními pracovníky, stromky přislíbil dodat
JUDr. Miloš Jedlička. Zpracovává se projekt na „Alej stromořadí pod Kopcama“ a na Járku od Svodnice po mostek
vedoucí od bytovek.
O dotaci 5 500 000,- Kč na výstavbu amfiteátru
a záchytného parkoviště pod Kravíma horama pod Vinckovým náměstím víme, že nám bude přidělena.
Už měsíc víme, že jsme získali dotaci na „Sběrný
dvůr“ ve výši 7 035 169,-Kč, naše spoluúčast (doplatek) je
781 687,- Kč. Tato dotace má pro naši obec obrovský
význam. Zlegalizujeme nepovolený, načerno provozovaný skládkový dvůr (za který jsme v minulém roce zaplatili
pokutu 7000,- Kč) a navíc získáme nové stroje - nakladač
UNC v hodnotě 1 200 000,- Kč a štěpkovač větví nesený
traktorem v hodnotě 280 000,- Kč.
Dále jsme získali dotaci z JMK 2 000 000,- Kč na sanaci
sklepů v Kravích horách, která je již takřka proinvestována.
Menší akce jako je dláždění chodníků v obci a na hřbitově atd. budeme provádět vlastními pracovníky, tak jako
v minulém roce, abychom co nejvíce ušetřili.
Naše plány jsou opravdu velké, jejich přípravě věnujeme nespočet hodin a děláme ji opravdu důsledně a zodpovědně, což je vidět, neboť za tři měsíce r. 2009 jme získali
pro obec již víc jak 9 000 000,- Kč.
Ti, co mně hází neustále klacky pod nohy, ať se zamyslí
sami nad sebou, moji vůli v práci pro obec nezlomí.
Děkuji radě, zastupitelům, kulturní komisi, kontrolní
komisi, občanským sdružením, a všem, kteří pořádají pro
obec a občany akce, na které obětují svůj volný čas.
Závěrem děkuji všem občanům za pomoc při budování obce a přeji příjemné prožití velikonočních svátků.
Václav Surman, starosta

Zprávy z jednání zastupitelstva
Výpis z
Usnesení
z XIV. zasedání zastupitelstva Obce Bořetice
konaného dne 27. ledna 2009
Zastupitelstvo
p
Obce schválilo:
- Prodej pozemků:
Části pozemku pč. 4216/1 – za sklepem na p. č. st. 966 a st.
967 MVDr. Josefu Macháčovi
Části pozemku p.č. 42l6/l za sklepem v jejich vlastnictví
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Ing. Petru a Ivaně Machačovým
Části pozemku p.č. 42l6/l za sklepem v jejich vlastnictví
Marii a Leopoldovi Kalouskovým
Vše za ceny podle schválených pravidel a s podmínkou,
že kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
včetně daně z převodu nemovitostí, pokud vznikne Obci
Bořetice daňová povinnost. Zveřejnění záměru prodeje
pozemku p.č. st. 983.
- Zastupitelstvo revokovalo usnesení zastupitelstva kona-
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ného dne 11. 4. 2006 č. ve věci prodeje pozemků p.č.
113/107, l33/109 v k. ú. Bořetice tak, že nově se schválil
prodej těchto pozemků Josefu Jurasovi, Běloruská 8, Brno,
protože se jedná o pozemky za jeho domem, vše za ceny
podle schválených pravidel a s podmínkou, že kupující
uhradí veškeré náklady spojené s převodem včetně daně
z převodu nemovitostí, pokud vznikne Obci Bořetice
daňová povinnost.
- Schválilo „Smlouvu o zajištění financování systému IDS
JmK“.
- Schválilo rozpočet Obce Bořetice na rok 2009 v paragrafové formě, tak jak byl přednesen panem starostou
Václavem Surmanem, celková částka na straně příjmů 13.576.900,-- Kč, celková částka na straně výdajů
13.689.900,-- Kč, financování 113.000,-- Kč.
- Schválilo rozpočtový výhled na rok 2010 – 2011.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, kterou se vydává nová příloha k OZV č. 4/2007 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Inventarizaci majetku Obce Bořetice za rok 2008 s těmito závěry:
Zastupitelstvo Obce Bořetice schválilo vyřadit účtu 042
13 v roce 2009 jako zmařenou investici „Kabelová televi-

BOŘETICKÉ LISTY

ze“ v hodnotě 884.386,-- Kč a dále vyřadit z účtu 042 14
– „Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek“ – „Parkoviště u KD“ v hodnotě 621.144,85 Kč a rozhodlo zařadit
ho v této hodnotě do používání na účet 021 12 „Stavby“.
- Zastupitelstvo Obce Bořetice pověřilo Radu obce Bořetice rozhodnout o prominutí dlužné částky poplatků za
ukládání pevného domovního odpadu u osob, které se
trvale nezdržují v Obci Bořetice a jsou trvale hlášené na
adrese Bořetice č.p. 39, jejichž dlužná částka je nižší než
1.000,-- Kč.
- Schválilo odměny členům zastupitelstva a předsedům
výborů a členům rady v souladu s přílohou č. l k nař. vl. č.
37/2003 Sb. ve znění vyhl. č. 20/2009 Sb.
- Rozhodlo o používání domény „boretice.cz“ pouze obcí,
zaměstnanci obce a členy zastupitelstva po dobu funkce
nebo pracovního poměru.
- Schválilo dočasný zákaz jakékoliv výstavby a podzemní
stavební činnosti a důlní činnosti v oblasti Kravích hor, a
to celý horní frejd, dolní frejd i nultý frejd
- schválilo zřízení účtu na pomoc vlastníkům
postiženým sesuvem sklepů
- schválilo projednání způsobu sanace havárie
v Kravích horách na veřejném zasedání vinařů,
které svolá obec za účasti odborníků, a to v co
nejkratší době
JUDr. Jana Zemánková, místostarostka

Nařízení Rady Obce Bořetice o stavební uzávěře
č. 2/2009
platné v územním obvodu Obce Bořetice
Rada obce Bořetice se usnesla dne 4. 3. 2009 vydat v
souladu s § 98, odst. 1 z.č. l83/2006 Sb., stavební zákon, v
platném znění a § l02, odst. 2 d) z.č. l28/2000 Sb. o obcích
v platném znění, toto:
nařízení o stavební uzávěře
I.
Vymezení stavební uzávěry
Tímto nařízením se vyhlašuje stavební uzávěra v katastrálním území Bořetice v oblasti sklepů pod Kraví Horou,
jak je vymezeno v přiložené situaci, která je nedílnou součástí nařízení. Stavební uzávěra zahrnuje celý horní, dolní
i nultý frejd.
II.
Zákazy a omezení
Ve vymezeném území se zakazuje
- novostavba objektů (stavební objekty, komunikace,
přípojky)
- vestavby, přístavby a nástavby objektů sloužících pro
vinařství, příp. pro ubytovací služby
- rozšiřování a prodlužování kvelbených sklepů v podzemí
V době platnosti stavební uzávěry je možné povolit

pouze tyto práce:
- udržovací práce (výměna oken, oprava dlažby, obkladů, omítek, oprava a údržba cihelných kleneb bez rozšíření a prohlubování, oprava fasády a střechy)
- drobné terénní úpravy před sklepem (rozebíratelné
zpevněné plochy, pergoly), to vše na základě zjednodušené projektové dokumentace a se souhlasem obce, sousedů,
případně stavebního úřadu, je-li ho třeba.
III.
Platnost stavební uzávěry
Stavební uzávěra platí do 30. 6. 20l0, a to do doby provedení projektové dokumentace a pasportů všech staveb
v Kravích Horách a projektové dokumentace pro statické
zajištění podzemních kvelbených objektů, případně objektů na povrchu a dále projektové dokumentace odvedení
povrchových a splaškových vod. V případě, že v uvedené
lhůtě nebudou uvedené projekty a pasporty provedeny,
může být zákaz výstavby prodloužen.
IV.
Účinnost
Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení, tj.
4. března 2009.
Václav Surman, starosta
JUDr. Jana Zemánková, místostarosta
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Dotace do obnovitelných zdrojů
Poslední dobou se hodně mluví o alternativních zdrojích energie.
Zde jsme asi naší přírodě ještě dost
dlužní - jako obec i jako občané. Sluneční kolektory, fotovoltaické články
a mini větrníky pro domácí potřebu
jsou důležité a užitečné. Velké elektrické farmy, o kterých se nejvíce
mluví, ale zdaleka nejsou to nejlepší
a jejich potenciální výrobní kapacita
je nepodstatná.Tyto megalomanské

farmy devastují životní prostředí a
jejich elektřina je až 20 krát dražší
než z jiných elektráren. Pravda je,
že pro některé země mohou být tyto
zdroje zajímavé, ale v naší zeměpisné
šířce pro ně nejsou vhodné přírodní
podmínky. A kdo zaplatí za budoucí
likvidaci těchto staveb nebo zničených území pod kolektory?
Myslím, že u nás mají šanci jen
bioplynové stanice, které z větší části

zpracovávají vlastní produkt, hlavně
podestýlku a podobně, která nejde již
jinak využit.
To znamená, že obnovitelné zdroje mají u nás šanci nahradit fosilní
pouze ze 4% a jaderná energie je tak
jediným známým zdrojem energie,
která má v dohledné budoucnosti
šanci pokrýt energetickou spotřebu
u nás.
Václav Surman, starosta

Dotace Obce Bořetice spolkům
Investiční dotace:
- 300 000,--Kč - investiční dotace přístavba mateřské školy od Krajského úřadu
- 70 000,--Kč - investiční dotace na pořízení chladícího
zařízení od Krajského úřadu + oplachovač sklenic
- 100 000,-- Kč - investiční dotace na pořízení dětského
hřiště od Krajského úřadu
- 240 359,--Kč – investiční dotace na akci Úspory energií
v ZŠ ze Státního fondu životního prostředí
- 4 566 832,--Kč investiční dotace na akci Úspory energií
v ZŠ z EU

- Oprava chodníky hřbitov a kašna – 250 000,--Kč
- Oprava chodníky humna – 535 000,--Kč
- Dobudování zídky v Hliníkách, úprava veřejného prostranství a zeleně – 250 000,--Kč
- Přístavba mateřské školy-2 255 000,--Kč
- Oprava zídky po vichřici Ema – 80 000,--Kč
- Čištění járku – 435 326,--Kč
- Instalace veřejného rozhlasu na Vinckově náměstí –
25 000,--Kč
- Z operačního programu rozvoj lidských zdrojů hasiči 5 557,--Kč

Neinvestiční dotace:
- 400 000,--Kč - neinvestiční dotace na zajištění stabilizace sesuvu vodovodní přípojky a stavby v důsledku
propadu podloží pod zpevněnou místní komunikací od
Krajského úřadu
- 80 000,--Kč - neinvestiční dotace hasiči výzbroj a výstroj
od Krajského úřadu
- 300 000,--Kč – neinvestiční dotace oprava havárie na
kanalizačním řádu od Krajského úřadu
- 52 000,--Kč - neinvestiční dotace na pořízení pracoviště
Czech point od Ministerstva vnitra
- 316 772,--Kč neinvestiční dotace na Veřejně prospěšné
pracovníky Úřad práce Břeclav

Dotace:
- Římskokatolická farnost Bořetice – 300 000,--Kč
- Rybářské sdružení Bořetice – 25 000,--Kč
- Občanské sdružení rodičů a dětí Dobromysl Bořetice
– 2 252,--Kč
- Myslivecké sdružení Bořetice – 7 000,--Kč
- Mužácký sbor Svodničan Bořetice – 2 535,--Kč
- TJ Sokol Bořetice – 173 600,--Kč
- Český svaz včelařů Velké Pavlovice – 3 000,--Kč
Dále jsme v roce 2008 povýšili obecní majetek
o 8 997 901,66 Kč.

Czech point
!! Upozornění!!
Od 1. ledna 2009 funguje na Obecním úřadě v Bořeticích pracoviště
CZECHPOINT.
Nyní již nemusíte pro níže uvedené doklady na úřady
do Hustopečí. V kanceláři Obecního úřadu v Bořeticích
můžete získat následující:
- Živnostenský list - správní poplatek za 100,-- Kč
za 1. stranu + 50,-- Kč za každou další
- Výpis z rejstříku trestů - správní poplatek za 100,strana 4

- Kč za 1. stranu + 50,-- Kč za každou další
- Obchodní rejstřík - správní poplatek za 100,-Kč za 1. stranu + 50,-- Kč za každou další
- Výpis z katastru nemovitostí - správní poplatek za
100,-- Kč za 1. stranu + 50,-- Kč za každou další
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů správní poplatek za 100,-- Kč za 1. stranu + 50,-- Kč za
každou další
- Výpis z bodového hodnocení řidiče - správní poplatek za 100,-- Kč za 1. stranu + 50,-- Kč za každou další

PROSINEC 2008

ČÍSLO 3

BOŘETICKÉ LISTY

I nás se dotýká světová krize
Slovo krize v dnešní době skloňujeme ve všech pádech a souvislostech. Nebudeme si nalhávat, že
obecních samospráv se krizové jevy
nedotknou.
Obce peníze získané přerozdělením od státu vkládají do obecní
infrastruktury a budování. To v
neposlední řadě znamená, že zpětně
podporují ekonomiku, dávají práci
lidem, stavebním i jiným firmám.
Naše obec není přímým příjemcem daní - vyjma daně z nemovitostí. Letos se případný nižší výběr
daní na našem rozpočtu pravděpodobně příliš neprojeví, navíc jsme
si ponechali jistou rezervu. Příští
rok lze ale jen obtížně odhadnout.

Zatím jsme obec nezadlužili, nemělo by nám tedy v oblasti financování výrazně nic hrozit. Na všechny
investiční akce chceme prioritně
získávat prostředky z dotačních
titulů, my se podílíme pouze spoluúčastí. Zatím se nám takto opatřovat prostředky na budování obce
celkem daří.
Propad ekonomiky na přelomu
roku spoustu lidí i podniků vyděsil,
ale v průběhu roku určitě nastane
oživení, jsem optimista. I v předchozích nekrizových letech po propadu
počátkem roku vždy následovalo
oživení. Celá léta jsme jako občané
profitovali z toho, že máme korunu
a ne euro, i když firmám to ztěžo-

valo vývoz. Nynější stav je z pohledu vývozu naopak výhodný. Jiná
věc je, jestli o naše výrobky a zboží
bude ve světě zájem. Uvidíme, zda
se Evropská unie zachová jako životaschopné společenství hájící rovné
příležitosti pro všechny. Současné
pokusy některých velkých členů EU
naznačují spíš snahy o ochranářská
opatření velkých evropských států,
původních členů EU.
My se budeme ze všech sil snažit,
aby se špatná makroekonomická
situace co nejméně dotkla našich
plánů na zlepšení životních podmínek v naší obci.
Václav Surman, starosta

šek bude mít sedlovou střechu s
červenou plechovou profilovanou
krytinou. V projektu je zahrnut
nákup „štěpkovače“ v hodnotě 280
000,- Kč a nákup stavebního stroje UNC v hodnotě 1 200 000,- Kč.
Tato zařízení budou sloužit potřebám sběrného dvora a obce.
V době výstavby nového sběrného dvora budou stávající kontejnery
přemístěny na nové úložiště. Předpokládáme, že s provizorním shromažďováním odpadu bude v době
výstavby jistě nejeden problém,
proto bychom vás chtěli požádat o
pochopení. Věříme, že nový sběrný
dvůr rozptýlí všechny pochybnosti o
jeho vhodnosti a potřebnosti včetně
stávajícího umístění.
Máme v plánu i výstavbu dalšího sběrného dvora, který by se měl
uskutečnit někdy kolem roku 20l0 a
měl by sloužit pouze k ukládání stavební sutě (cihly, betony, křidlice a
jim podobný materiál). Tento mate-

riál se dlouhodobě vyváží bez užitku
na různé nepovolené skládky v katastru naší obce a ekologicky zatěžuje přírodu. Ukládání na skládku v
Hantálech je drahé.
Proto chceme pro naše občany
vytvořit prostor, kam budou zdarma nebo za minimální úplatu tuto
stavební suť ukládat. Po dohodě s
vedením ZD máme vybranou lokalitu pro umístění této skládky. Prostor plánujeme oplotit a plochu pro
ukládání zpevnit.
Vytříděná stavební suť bude po
vytvoření určité zásoby recyklována
drcením. Drcená suť má do budoucna využití jak ve stavebnictví, tak
může sloužit jako kvalitní materiál
na zpevnění polních cest a podobně. Předpokládáme, že vybudování
tohoto „recyklačního dvora“ bychom byli schopni zvládnout i vlastními prostředky.
Václav Surman, starosta

Sběrný dvůr
Vážení spoluobčané,
v krátké době začneme s budováním nového Sběrného dvora.
Na tento sběrný dvůr jsme získali
finanční dotaci z EU 7 035 169,Kč. Podíl vlastních finančních prostředků činí 781 687,-Kč. Sběrný
dvůr bude umístěn na stejném místě jako dosud. Nebude přilehlý k
budově bývalého státního statku,
ale bude od něj vzdálen 5 m po celé
délce. Někteří z vás při zmínce o
budování nového sběrného dvora
projevili obavy, jak se hodí sběrný
dvůr doprostřed zástavby. Abyste si udělali obrázek, chceme vás
seznámit s tím, jak bude nový sběrný dvůr vypadat a jaký bude režim
ukládání odpadu v době budování.
Oplocení bude provedeno z tvárnic
vyplněných betonem. Výška oplocení bude 3 m. Povrch celého dvora
bude asfaltový. Všechny kontejnery, a bude jich celkem 13, budou
umístěny pod přístřeškem. Přístře-

Poděkování od starostyy
Děkuji Jakubu Pazderkovi, který našel kreditní kartu České spořitelny a bez zaváhání ji přinesl ke mně domů.
Doprovod mu dělali Patrik Chrástek a Filip Paštika. Tuto nalezenou kartu jsem odevzdal na pobočku ČS.
Václav Surman, starosta
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Pánem i služebníkem svého psa
V dnešní uspěchané době si čím
dál víc obyvatel pořizuje psí miláčky
– někteří proto, aby hlídali nahromaděné statky, jiní proto, aby nebyli
sami, další jako hračky pro děti. Každý očekáváme od svého psího miláčka něco jiného a podle toho se mu
také věnujeme. Některým stačí jeden,
jiní si pořizují páreček, aby jednomu
na dvorku nebylo smutno. Na vesnici
a do rodinného domku pes odjakživa
patří, a možná proto, že je to taková
samozřejmost, nevěnujeme se jim
dostatečně.
Před pár dny roztál, doufám,
poslední sníh a odkryl nepořádky,
které milosrdně ukrýval a po Ladovské vesnické scenérii zbyly na chodnících a v předzahrádkách osázených
květinami a umně zastřiženými trávníky různě barevné a různě velké
pozůstatky zimních výletů našich
pejsků.
Já vím, jdu-li se svým miláčkem
na vycházku, nemůžu mu říct: milý
příteli, počkej se svou potřebou, až

budeme za obcí v polích. U pejsků to
tak nefunguje a potřebu udělá tam,
kde to na něho přijde.
Měli bychom ale ohleduplně
následky správného zažívání svých
miláčků z veřejných ploch, chodníků a předzahrádek uklízet. Znám pár
chovatelů, kteří chodí na vycházky s
pytlíkem na psí exkrementy v kapse
a výměšky seberou a vhodí do nejbližšího koše nebo popelnice. Ale
těchto vzorných páníčků je opravdu
pár a většinou se k nám přistěhovali z města, kde se naučili pod hrozbou sankcí a městských strážníků po
svých pejscích uklízet. Z vlastní zkušenosti bych řekla, že víc je těch, kteří mě při úpravě předzahrádky nebo
trávníku pozdraví, prohodí pár slov a
mezi tím jejich miláček vykoná svou
potřebu do mého trávníku. Chovatel
odejde s pocitem, že když se na mě
pěkně podíval, nic jsem neviděla.
Přiznejme si, že nikomu nám
nedělá dobře, když sekáme a hrabeme trávník a pod noži sekačky seká-

me na malé pramálo vonící kousky i
psí hovínka nebo když trháme plevel
a kypříme předzahrádku a musíme si
poradit s pozůstatky psíků v záhoncích. A ze všeho nejméně máme chuť
ráno cestou na nákup nebo do práce
hledět na chodník a obcházet hromádky tak dlouho, dokud se povětrnostními vlivy nerozpadnou a nerozletí do okolí nebo dokud je nešťastník
před námi neodnese na svých botách
třeba na svou rohožku.
Měli bychom si všichni uvědomit,
že jsme známou obcí s čilým turistickým ruchem, a že návštěvníci nás
posuzují také podle množství psích
hovínek, které cestou po obci potkají
a obejdou. Zkusme k sobě i k turistům být ohleduplní a zkusme pro čistotu v obci každý něco málo udělat.
Věřte, že obecně závazná vyhláška,
i kdybychom ji přijali, nám obec od
psích výkalů neuklidí a úklid nezajistí ani zvýšené poplatky z chovaných
psů.
JUDr. Jana Zemánková

Integrovaný dopravní systém
Máme za sebou tři měsíce fungování integrovaného dopravního systému JM kraje, zvaného IDOS. Protože
obec se na fungování systému podílí
ročním příspěvkem, který je odvislý
od počtu obyvatel, měli bychom se
podílet také na hodnocení toho, jak
doprava funguje a zda našim občanům vyhovuje a signalizovat kraji
problémy se zavedením IDOS trápící
naše občany.
Bořetice jsou tou šťastnější obcí,
kde je do systému zařazena jak autobusová, tak i vlaková doprava. Jsme
svým způsobem dopravní uzel. Ale
jenom takový malý, kde se dá přesedat z vlaku na autobus a naopak.
Zeptáte-li se pravidelných cestujících za prací či studiem do Brna,
většina si nový systém pochvaluje –
doprava je díky tzv. rychlíkům jezdícím z Břeclavi do Brna rychlejší než
dřív, jízdné je oproti cenám v minulosti velmi příznivé. Do Brna je tedy
možné od brzkých ranních hodin až
strana 6

do večera bez problémů dojíždět za
prací i z práce. Problémy jsou stejně
jako v minulosti s nočním dojížděním, ale na to už jsme si zvykli a
snažíme se noční výjezdy a návraty
řešit jinak.
Horší je to s dopravou do Břeclavi a zpátky. Zatímco vlakové spojení je na mnohem kratší vzdálenost
než do Brna stejně časově náročné,
i když levnější než do Brna, autobusové spojení nazývají zasvěcení
„vyhlídkovou jízdou po okrese“. Cesty z Břeclavi přes Moravský Žižkov a
Velké Bílovice, s nutným prostojem
ve Velkých Pavlovicích a pokračováním vyhlídky přes Němčičky do
Bořetic a dále, se za několik málo
jízd nabažíte a začnete přemýšlet,
jestli jsou pro vás důležitější peníze, které v systému IDOS ušetříte
(stejně na druhé straně levné jízdenky doplatí obec z kapes daňových
poplatníků – tedy nás všech) nebo
na cestě strávená hodina až hodina

a půl. Vězte, že není nic příjemného strávit ráno před začátkem práce hodinu a dvanáct minut čistého
času přesunem z místa bydliště do
místa pracoviště, odpracovat průměrně devět hodin a poté se nejméně stejnou dobu přesunovat zpět. A
to zvlášť, když víme, že autem oněch
25 kilometrů urazíme za 20 minut.
Stručně řečeno, autem dvě hodiny
denně drahocenného času ušetříme.
I když pro naše životní prostředí tato
volba jistě lichotivá není. Možná se
časem IDOS zdokonalí tak, že čas
strávený na cestě se bude zkracovat,
ale dnes nám nezbývá než volit mezi
tím, co pro každého z nás má větší
hodnotu. Pro některé je to čas, pro
jiné ušetřené peníze. Kéž by jednou
tento systém byl tak vyvážený, že
předchozí úvaha by pro každého z
nás ztratila na významu.
JUDr. Jana Zemánková
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Smutek starého praporu
Před pár týdny jsem oslavil sto
let. Co je to sto let v životě praporu.
Jen jsem trochu vybledl, a co na mne
za těch sto let napadalo prachu, ale
stále se cítím na to vlát ve větru při
hasičských parádách. Pořídili si mne
v Bořeticích před sto lety na popud
tehdejšího starosty Miklíka, který
starostoval obci celých 24 let. To bylo
hasičům v obci teprve deset let. Co to
bylo slávy, když mne nosili při hasičských parádách nejlepší muži obce
v bílých uniformách a naleštěných
přilbách. Nebylo vždy jen dobře. Můj
život jsem většinou strávil u lavice v
kostele. Přežil jsem dva světové válečné konflikty. Viděl jsem odcházet
občany a hasiče do války. Slyšel jsem
vroucné modlitby manželek a dětí za
jejich návrat. A slyšel jsem i pláč vdov

po těch, co se domů nevrátili. Padalo
na mne zdivo kostela trhaného výbuchy střel na konci té druhé války.
Když mne pak vyhodili z čestného
místa u lavice, byl jsem pak mnoho
let za varhanami, na faře a nakonec
na obecním úřadě. Před nedávnem
však rozhodl nevím kdo, že už jsem k
ničemu, že chtějí za mne nový a hezčí. Nikdy neviděli viset v katedrálách
prapory staré několik století, kterým
je vzdávána úcta právě pro to stáří,
a proti kterým jsem mladíček. Slyšel
jsem vyprávět dnešní mladé hasiče ve
zbrojnici co se na mne chystá a že to
bude z peněz, které oni potřebují na
výzbroj a výstroj. Že to tak rozhodla
rada, a že to bylo i v zápisu. Za víc
jak 80 tisíc, co stál ten nový prapor,
by se toho dalo hodně pořídit. Mne

přenesli do zbrojnice a postavili do
kouta za auto. I uniformu praporečníka, který mne nosil moc let, z
obce vyhodili. Když pak přišel ten
den slávy, ani mne na ni do kostela
nevzali. Stál jsem v koutě a mé staré plátno bylo přišpendleno na staré
skříni. Trochu mne však rozveselil
pohled na mladé hasičky v nažehlených slavnostních uniformách. To v
mých mladých letech nebývalo. Jen
při svěcení v roce 1908 se kolem mne
točilo několik kmoter s matkou praporu obchodnicí Špringerovou. Jen
jsem teď zvědav, zda mne ještě někdy
vytáhnou na nějakou parádu a jestli
nedopadnu jako ta uniforma toho
mého dlouholetého praporečníka.
Jsem z toho moc smutný.
Václav Petrásek

Poznámka redakční rady: Jak se nám podařilo zjistit, starý hasičský prapor není smutný, protože zaujímá čestné
místo v kanceláři pana starosty, stejně jako jeho replika. Jenom si myslíme, že při jeho stáří by bylo velkou odvahou a
nerozvážností vzít jej do nějaké akce, protože kdyby do něj zadul větřík, mohla by se jeho vlákna rozlétnout do všech
světových stran a to by byl opravdový konec této vzácné památky. A pokud se týká uniformy praporečníka, snažili
jsme se zjistit, pod jakým inventárním číslem byla vedena v evidenci majetku obce, bohužel v inventarizaci jsme nic
podobného nenašli. Možná nám pan Petrásek pomůže dohledat kdy a v jaké evidenci novému vedení obce tuto uniformu předával. Redakční rada má zájem zjistit jaké historické materiály naši občané a rodáci obci poskytli, abychom
se je mohli pokusit dohledat a zavést jejich evidenci, případně je ukázat při různých příležitostných výstavkách našim
občanům a návštěvníkům. Protože jsme při předání majetku obce žádné historické materiály nepřevzali, dovolujeme si
touto cestou požádat naše občany, aby nám sdělili, kdy a jaké věci obci předali a my se je pokusíme sepsat a uskladnit
tak, jak si to zaslouží.

Jarní úklid
Vážení občané,
jaro je tady a s tím je spojen i jarní úklid nahromaděného posypového materiálu, kterého je po dlouhé zimě
po obci až až. Po odchodu zimy se každoročně odkryjí
všechna zákoutí, jak v obci tak mimo obec, kam všude
nám nepořádní občané odhazují odpadky. Je až zarážející, kolik takového odpadu musíme každoročně na jaře
vysbírat a odvést. Místa, kam naši občané takový odpad
vyvážejí, nebudu záměrně zveřejňovat.
Znovu zdůrazňuji, že každý občan Bořetic může vždy
v sobotu od 7 hod. do 12 hod. odvézt bezplatně komunální odpad, dále pak i ledničky, pračky, televize atd. na
sběrný dvůr. Pokud jsou mezi námi ještě občané, kteří
nevědí, kde sběrný dvůr je, velmi rád je na to místo zavedu. Můj tel.je 777892610. Můžete volat nebo posílat sms
365 dní v roce v kteroukoliv denní dobu nebo taky posílat e-mail: starosta@boretice.cz
Děkuji všem občanům, kteří ukládají odpad na urče-

ná místa a tím zvelebují naši překrásnou obec a její široké okolí.
Václav Surman, starosta

Na odpady máme sběrný dvůr
strana 7

BOŘETICKÉ LISTY

ČÍSLO 3

PROSINEC 2008

Sportovní letiště pro ultralehká letadla
v Bořeticích přece jen bude
Ani ve snu, by mě nenapadlo, že
získat a připravit pozemky pro sportovní létaní bude tak složité a bude
stát tolik pracovního úsilí.
Na počátku roku 2007 jsem se
dohodl s občanským sdružením
Letecký klub Nad krajem André, že
jim pomůžu s vyčleněním pozemků
na sportovní letiště. Po několika jednáních s vedením ZD Bořetice bylo
dohodnuto, že za určitých nájemních
podmínek nebude problém letiště
vybudovat.
Začala příprava smluv ZD Bořetice, obec Bořetice a Letecký klub Nad
krajem André o.s. Po čtyřech měsících tvrdých vyjednávání byly smlouvy připraveny k podpisu. Podpis vzájemných smluv se opravdu uskutečnil
a nic nebránilo přípravě a zatravnění
plochy pro přistání a vzlety ultralehkých letadel.
Jenže zatravnění a tím uvedení
půdy do klidu vyžaduje vyjádření
stavebního úřadu. Znamenalo to
provést přesný geometrický zákres,

na kterém budou přesně vyznačeni
všichni vlastníci pozemků, kterých
se zatravněná sportovní plocha určená k přistání a vzletům ultralehkých
letadel týká, byť se na této vyznačené
travnaté ploše nesmí provádět žádné
stavební úpravy.
A kámen úrazu byl na světě.
Několik vlastníků pozemků z Němčiček, chtělo za 18 arů nájem za jeden
rok 40 000,-Kč !!! To by znamenalo,
že pronájem celé sportovní plochy
pro létání by ročně přišel na 1 300
000.-Kč !!! Původní dohoda o nájmu
celého letiště činila za rok 50 000,-Kč.
V tu chvíli se všechna práce o letišti
stala noční můrou. Nespočet hodin
strávených přípravou, vyjednáváním,
investováním do zatravnění, do geometrického plánu a i to, že už letiště
schválilo Ministerstvo dopravy ČR
prostřednictvím Letecké amatérské
asociace, to vše se zhroutilo jako
domeček z karet.
Zbyla poslední naděje a to plochu zkrátit o pozemky, za které jsou

požadovány přemrštěné roční nájmy.
A znovu předat podklady na příslušné úřady.
Vzhledem k tomu, že zůstaly
zachovány roviny pro vzlet a přistání, došlo jen k novému výpočtu
překážkových rovin kolem budoucí
plochy. Na základě osobní inspekce
z Odboru civilního letectví Ministerstva dopravy ČR a Letecké asociace
bylo nakonec konstatováno, že plocha svým charakterem a polohou splňuje požadavky leteckých předpisů a
dalších souvisejících právních norem
civilního letectví a je schopna bezpečného provozu.
To znamená, že k uvedení sportovní plochy do užívání pro ultralehké letectví, již opravdu nestojí nic v
cestě. Oficiální otevření se uskuteční
30.5.2009. Srdečně jsou zváni všichni, které „malé“ létání zajímá a i ti,
kteří by si rádi vyzkoušeli, jaké to je
podívat se na Bořetice a jeho okolí z
ptačí perspektivy.
Václav Surman, starosta

Proč zemědělci protestují?
Zřejmě jste se všichni dověděli z
novin a televize o tom, jak zemědělci
protestují a možná z neznalosti věcí
tyto způsoby protestu odsuzujete.
Proto alespoň krátce - o co vlastně jde. Především jde o to vyrovnat
podmínky hospodaření v zemích
bývalé „patnáctky“, to jsou původní
staré členské země EU, s podmínkami v nových přistoupivších zemích
východní Evropy.
Zásadní rozdíl je v dotacích,
které dostáváme na výměru obhospodařované půdy. Naše republika
má průměrnou dotaci na hektar
zemědělské půdy cca 8.600,-- Kč a
rok. Sedláci v sousedním Rakousku a zejména v Německu a Francii
dostávají na hektar nejméně dvakrát více.
Je třeba ještě vysvětlit to, že naše
republika je rozdělena zhruba na
polovinu tak zvaných produkčních
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oblastí a polovinu výměry tvoří
oblasti LFA, tj. oblasti s méně příznivými podmínkami pro hospodaření. Jsou to podhorské a horské
oblasti. Skutečnost je taková, že my
v produkčních oblastech dostáváme
v součtu necelých 5 tis. Kč na hektar
a podhorské a horské takzvané LFA
oblasti dostávají 10 až 14 tis. Kč na
hektar zemědělské půdy. Z této skutečnosti je jasný rozdíl i v rámci naší
republiky. Někdo namítne, že máme
lepší podmínky pro hospodaření. Je
třeba při této námitce zdůraznit, že
sice ano, ale hradíme v součtu nájem
za pozemky 1.200,- Kč na hektar a
cca 800,- Kč daň z nemovitostí státu z jednoho hektaru (tento údaj je
za Bořetice). Proti tomu oblasti LFA
hradí minimální nájem ve výši několika set korun a žádnou daň státu
nehradí. Takže dnes je situace taková, že zemědělské firmy v oblastech

s horšími půdními a klimatickými
podmínkami, většinou mající velký
podíl zatravněných pozemků, ekonomicky prosperují a naproti tomu
podniky zemědělské prvovýroby v
tradičních produkčních oblastech
jižní a střední Moravy ekonomicky
doslova živoří.
Pokud ještě při všem uvedeném
srovnáme naše podmínky se sedláky
sousedního Rakouska nebo Německa a případně Francie, uvedené rozdíly se ještě násobí.
Při námitce, že máme v naší
republice levnější pracovní sílu,
můžeme konstatovat, že to je sice
pravda, ale na straně druhé je zase
pravda, že hradíme v rámci republiky cca 33 miliard korun jako restituční náhrady a majetkové podíly
z transformace. Je třeba opakovaně
připomenout, že jsme v šedesátých
letech již jedenkrát zaplatili osm-

PROSINEC 2008
desát procent vnosů restituentům
v penězích.
Nejhorší na tom všem je, že stávající vedení našeho ministerstva
o těchto problémech není ochotno
jednat a sjednat nějakou nápravu.
Skutečností je, že se naše republika
stala dovozcem cukru, vepřového
i hovězího masa a dalších produktů. Důsledkem toho všeho je, že se
neustále snižuje objem naší vlastní
zemědělské produkce.
Pan ministr prohlásil při demonstraci zemědělců v Praze, že jsme
měli demonstrovat před pěti lety,

ČÍSLO 3
kdy jsme vstupovali do EU. Zřejmě zapomněl nebo neví, kdy a kdo
vyjednal a podepsal tzv. asociační
dohody pro vstup naší republiky
do EU. Bylo to za vlády ODS počátkem devadesátých let a tyto dohody
za zemědělství podepisoval bývalý
ministr zemědělství.
Jsem přesvědčen, že do práce
a podnikání nepatří politika a politikaření ale zdravý selský rozum.
Podle současných kroků a přístupu
ministerstva zemědělství a dnes již
i bývalé vlády, si udělá úsudek jistě
každý sám.

BOŘETICKÉ LISTY
Zemědělci nechtějí nic jiného,
než v klidu a za přijatelných podmínek vykonávat každodenní nelehkou
práci a za své produkty dostat slušně
a včas zaplaceno. Podíváme-li se na
současné realizační ceny produktů
rostlinné a živočišné výroby, prodáváme často za ceny jako před dvaceti
až třiceti lety. Jestli ani tyto argumenty někomu nestačí, tak potom
už nevím, čím a jak dále argumentovat.
Jan Kadlec,
předseda Zemědělského družstva
Bořetice

Co musíme udělat,
aby vzniklé havárie sklepů byly poslední
Dvacátého třetího ledna letošního roku, v pátek ráno v 7 hodin
40 minut došlo v Kravích horách ve
spodním frejdu ke zřícení dvou vedle sebe stojících kvelbených sklepů
a k propadnutí se nad nimi stojící
lisovny. Toto neštěstí, které postihlo vinaře Romana Grégra, Václava
Bukovského a Oldřicha Sadílka, se
nesmí již opakovat.
Nenechte se ovlivňovat vinaři, kteří šíří nevraživost a nabádají poškozené, aby podávali trestní oznámení a aby si ostatní majitelé nedávali
zaměřit podzemní prostory sklepů
– tzv. „Pasporty“. Tato cesta nevede
k udržení kravihorských uliček, ale
podněcuje závist a nevraživost mezi
vinaři – majiteli sklepů.
Zaměřme se na to, co musíme
v nejbližší době udělat, abychom kravihorské uličky zachránili pro příští
generace.
Před čtyřiceti lety byla v areálu
Kravích hor vybudována v akci „Z“
asfaltová vozovka. V té době byly
všechny sklepy ve spodním frejdu
suché a jejich zvětšování a prodlužování vyžadovalo velké úsílí. „Spraš“,
ve které jsou všechny sklepy vyhloubeny, je v suchém stavu pevná až
tvrdá. Velmi dobře si pamatuji, když
můj otec v roce 1967 prováděl klenbu
v této suché zemině. Jak těžká a namáhavá práce to byla! Nebo o něco později kvelbil sklep v dolním frejdu pan

Václav Lůbal, který taky může povědět, co takové prodlužování sklepu
bylo za obrovskou dřinu. Takových
pamětníků je mezi námi pořád ještě dost a mohou přinést svědectví
k tomu, jaká dřina bylo vykopat
nebo prodloužit či rozšířit stávající
sklep, případně vykopat ve spraši
nový podzemní prostor.
Nemůžeme však jen vzpomínat na
to, co bylo, musíme se snažit udržet
sklepy v provozuschopném stavu, aby
i naše děti měly za pár desítek let na
co vzpomínat a aby mohly srovnávat.
Vlhnutí sklepních prostor má
hned několik důvodů – špatná,
popraskaná, čtyřicet let stará vozovka, zlikvidované porosty trní za
lisovnami spodního frejdu, v některých případech nevhodný odvod
dešťových vod z lisoven horního frejdu, zastavění a zpevnění všech volných ploch spodního frejdu i ploch
nad stavbami spodního frejdu atd.
Určitě se shodneme na tom, že hlavní příčinou je prosakování dešťových
vod, které způsobují provlhání zeminy - „spraše“, ve které jsou všechny
podzemní prostory vybudovány.
Pokud tato „spraš“ na sebe naváže
vodu , zvlhne a změní své mechanicko – fyzikální vlastnosti a stává se
nestabilní.
Abychom zabránili dalšímu zhoršování stavu, musíme provést několik, většinou nepopulárních opatření.

Všichni vinaři, ať už v dolním nebo
horním frejdu, případně i v nultém
frejdu, musejí dodržovat schválenou stavební uzávěru. Jednoznačně
je nutné respektovat závěry stavebních odborníků – statiků, geologů
a v souladu s těmito závěry se v této
oblasti chovat . Pro jakékoliv budoucí práce v podzemí je třeba zaměřit
podzemní sklepní prostory, umožnit
vstup statikům a dbát jejich pokynů.
Jsem přesvědčen, že sehnat peníze
na řešení situace v Kravích horách,
i když náklady se předpokládají
vzhledem k velikosti naší obce obrovské, bude snazší, než přesvědčit vinaře, že zásahy navrhované odborníky
jsou opravdu nutné a neodkladné.
Celkově odhadované náklady
na odvod dešťových vod v lokalitě
Kravích hor mohou dosáhnout až
70 000 000,- Kč.
Co všechno takto nákladný projekt bude řešit, není předmětem
tohoto článku. Samozřejmě budeme všechna projektem navrhovaná
opatření řešit s vlastníky pozemků
i staveb v Kravích horách. Věřím, že
pochopíte úsilí obce, které by mělo
vést ke stabilizaci a zlepšení stavu
v této oblasti a většina z vás bude snahy obce v této oblasti podporovat.
Václav Surman, starosta
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Vedení obce nezapomíná na výsadbu nových stromků
Vedení obce má zájem, aby bylo co
nejvíce zeleně na veřejných prostranstvích. Po vybudování rybníků v roce
2007 domluvil starosta po usilovném jednání s firmou ROVINA a.s.
Hulín, že nám dodají bezplatně 300
kusů stromků a keřů, které se vysadí po březích obou rybníků. Firma
Rovina dodala v roce 2007 polovinu
slíbených stromků, které Rybářské
sdružení vysadilo po březích rybníků. V roce 2008 dodala firma Rovina
zbytek - 150 ks stromků a keřů, které
Rybářské sdružení opět osázelo po
obou březí rybníků. Tím, že stromky
a keře byly dodány firmou bezplatně
a starostu to stálo pouze několik lahví tekutého pokladu z jeho vlastního
sklípku, bylo ušetřeno několik desítek tisíc z obecní pokladny.
V roce 2008 jsme z projektu Modré hory získali pro obec 3 ks vzrostlých stromků Oskeruší, které jsme s
obecními pracovníky vysadili na mís-

ta, kde nebudou překážet občanům
a v budoucnu tam budou vytvářet
dominantu, kterou tyto stromy svým
obrovským vzrůstem dosahují.
V letošním roce se podařilo starostovi a jeho synovi získat bezplatně, a zase za několik lahví tekutého
pokladu z vlastního sklípku, 300 ks
stromků, které v těchto dnech Myslivecké sdružení vysadilo po dohodě
s vedením ZD a obce kolem polních

Obecní ples
10. 1. 2009 se konal ples Obecního
úřadu. Ti, kdo takovou událost někdy
pořádali, jistě ví, co to obnáší. Ale
zvládnout se musí vše. Avšak když
při prvních tónech skladby, na kterou tančili naše děti z mateřské školy, ucítíte mrazení v zádech a uvidíte
rozzářené dětské obličejíky velkou
důležitostí této chvíle, zapomenete
na vše, co provázelo přípravu. Poděkování za vystoupení patří dětem,
ale v neposlední řadě také paním
učitelkám za nácvik. Pěkné bylo také
vystoupení mažoretek z Klobouk.
Společným večerem provázela
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kapela „Bílovčanka“ z Velkých Bílovic, která hrála k tanci i poslechu.
Kolem 23. hodiny bylo další vystoupení, jistě netradiční, a to transvestiti- umělkyně (vlastně umělci)
zpěvačky, které doslova rozparádily
celý sál a nikoho nenechaly sedět. Po
půlnoci se, jako tradičně, losovala
bohatá tombola. Za příspěvky do ní
všem děkujeme a kdo se nezúčastnil,
tak snad příště.
Večer se vydařil, ale to každý, kdo
tam byl, ví. A ostatní zveme za rok,
nashledanou!
Jana Procházková

cest tak, aby v budoucnu vytvářely krásné prostředí krajiny a přitom
nebyly překážkou pro ZD při obdělávání polí.
Z uvedeného je vidět, že vedení
obce se dostatečně podílí na zkrášlování našeho katastru.
Děkuji touto cestou všem rybářům a myslivcům, kteří se výsadby
stromků zúčastnili.
Václav Surman, starosta

Mockrát děkujeme všem,
kteří přispěli na vydávání Bořetických listů:
Ing. Jiří Juras, Brno
za 200,--Kč
Anna Petrjánošová, Moravská Nová Ves
za 200,--Kč
Pavel Juras, Bořetice
za 200,--Kč
Anežka Navrátilová, Velké Pavlovice
za 500,--Kč
Marie Varmužová, Hustopeče
za 300,--Kč
Antonín Suský, Modřice
za 500,--Kč
Ludmila Grůzová, Bořetice
za 200,--Kč
Zdeněk Pazderka, Bořetice
za 150,--Kč
Jáchym Suský, Újezd u Brna
za 500,--Kč
Neznámý štědrý dárce
za 5 000,--Kč
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ZŠ a MŠ Bořetice
- 10. ledna zatančily děti z naší mateřské školy na obecním plese. Vystoupení bylo velmi pěkné. Pochvalu zaslouží
malí tanečníci, paní učitelky a samozřejmě i rodiče.

ných 48, dobrých 17 a dostatečných 4.
Zameškáno bylo 2432 hodin.
- Průměrně bylo v jednom ročníku zameškáno 486
hodin, což na jednoho žáka činí 42 hodin.
- 11. února proběhl zápis k základnímu vzdělávání.
Přišlo 12 šikovných předškoláků. Byl to slavnostní den
pro celou školu. Budoucí školáci zpívali, cvičili, kreslili a
ukázali nám, že budou šikovní v českém jazyce i v matematice. Páťáci a čtvrťáci, kteří byli „garanty“ zápisu jim
pomáhali ze všech sil. Letošní zápis se odehrával v duchu
„Naši kamarádi z knížek“.
- 19. března soutěžili žáci 2. a 3. ročníku ZŠ v matematické soutěži Cvrček a žáci 4. a 5. ročníku v matematické soutěži Klokánek.

Konec předtančení dětí z MŠ
- 29. ledna dostali prvňáci svoje první vysvědčení.
Aby byl zážitek z jedniček co nejlepší, předal jim je pan
starosta Václav Surman.
- Výsledky za první pololetí:
52 žáků prospělo s vyznamenáním, 9 žáků prospělo.
- Výborných známek bylo rozdáno 375, chvaliteb-

Z prací našich žáků

- Děti z MŠ i žáci ze ZŠ se zúčastňují různých výtvarných soutěží.
- 29. března se v Kobylí konala přehlídka dětských
zpěváků O malovanú pantličku Augusty Šebestové.
Zúčastnily se: Tereza Šnajdrová, Daniela Dofková, Martina Sadílková, Kateřina Folerová, Anne-Marie Lorenzová
Mgr. Marie Hamalová

Poděkování

Z činnosti školní družiny
J se máme ve školní družině?
Jak
Do školní družiny je v letošním školním roce přihlášeno více jak 56 žáků 1.-5. ročníku. Lákají je především zájmové
kroužky, které vedou naše paní učitelky - hra na klavír a flétnu, němčina, keramický kroužek, ruční práce a pohybové
hry. Žáci mají k dispozici počítače, které slouží nejen k výuce, ale i k rozvoji logického myšlení a postřehu při hraní PC
her. Dále si děti mohou vyrábět a vytvářet různé maličkosti v rámci možností ŠD, malují obrázky rozmanitými technikami - svoje výtvory si nosí domů nebo je vystavujeme v prostorách ŠD. Velice pěkně jsme společně vyzdobili chodby
a třídy školy u příležitosti zápisu dětí do 1. třídy, které se konalo 11. 2.2009 a tématem bylo „KAMARÁDI Z KNÍŽEK“.
Myslím, že se obrázky budoucím školáčkům líbily. Doufám, že se nám bude ve školní družině ŠD dobře pracovat, odpočívat a hrát a že spolu budeme i nadále dobře vycházet.
Za ŠD vychovatelka Marta Langerová
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Novinářský kroužek - Reportáž č.2
Na začátku tohoto roku jsme v rámci novinářského kroužku školní družiny s dětmi vyzpovídali paní ředitelku.
Otázka č.1:
Odpověď:
Otázka č. 2:
Odpověď:
Otázka č. 3:
Odpověď:
Otázka č. 4:
Odpověď:
Otázka č. 5:
Odpověď:

Kolik je Vám let?
Je mi 54 let.
Máte nějaké sourozence?
Ano, mám 2 sestry.
Když jste byla malá, chtěla jste být učitelkou?
Ano, chtěla jsem být učitelkou.
Jaké máte záliby, koníčky?
Mojí zálibou jsou naši malí pejsci.
Vaše nejoblíbenější barva a květina?
Je to převážně zelená barva. Květiny mám

ráda všechny, ale nejraději mám jasmín.
Otázka č. 6: Čtete a jaká je vaše oblíbená kniha?
Odpověď:
Samozřejmě že čtu. Moje oblíbená kniha je
Robin od Zdeny Frýbové.
Otázka č. 7: Baví Vás vaše práce?
Odpověď:
Ano, baví.
Otázkanakonec: Jste pyšná na svoji práci?
Odpověď:
Já jsem hlavně pyšná na všechny své šikovné žáky.
Lenka Grůzová a děti z novinářského kroužku

Dětský maškarní ples
V neděli 8. března kulturní komise Obce Bořetice již tradičně uspořádala pro potěšení našich nejmenších
ratolestí maškarní karneval. Odpoledne kolem třetí hodiny byl už sál
kulturního domu plný roztodivných
zvířátek, princezen, spidermanů, víl a
kovbojů, kteří si po svém představení
v průvodu masek začali užívat nejen
hry, legraci a diskotéku, ale také zpestření v podobě pěveckého vystoupení
Lenky Kubíkové a Lydie Procingerové nebo skupiny představující bojovně-taneční umění capoeira. Pro ty,
kteří se potřebovali na takový nápor
zábavy posilnit, byl v přísálí připraven bufet s párky v rohlíku a jinými
dobrotami. Vrcholem bálu byla nápaditá tombola, která byla tak bohatá,

že s cenou a radostným úsměvem
odcházely skoro všechny děti. Za to
patří všem, kteří přispěli, velký dík.
A ten náleží i všem těm, kteří oběto-

vali svůj volný čas a pomohli dětem
nedělní den zpestřit.
Alexadra Cimbálková
předsedkyně kulturní komise

Divadelní soubor „Drcla lokťem o kredenc“
obnovil po dlouhých šesti letech svoji činnost
Po několika přípravných jednáních se starostovi obce podařilo přesvědčit primáše Stanislava Petráska
a několik členů bývalého divadelního souboru - Petra Machače, Jaroslava Michala, Mirka Grůzu, Pavla Kuchyňku a Jendu Bernatového
- o důležitosti divadelního souboru
v obci. První nastudovaná scénka souboru „Drcla lokťem o kredenc“ bude

představena 22.8.2009 při „Zarážení
hory“.Tímto se vyzývají všichni bývalí členové spolku „Drcloni“, ale i další zájemci, kteří mají zájem pracovat
v tomto veselém, kamarádském spolku, aby přišli na první schůzku, která
bude včas oznámena. Na tuto schůzku zveme i ženské kvarteto pod vedením Andry Cimbálkové - zpěvačky
Jiřinka Petrásková, Anička Hlavňov-

ská, Marie Kadlecová, Terezie Pazderková. Věřím, že divadelní spolek
„Drcloni“, který měl pod vedením
Staně Petráska nastudováno tolik
nádherných divadelních scén, bude
dál pokračovat. Vedení obce činnost
spolku“Drcloni“ podpoří.
Václav Surman starosta

PODĚKOVÁNI
Veliké poděkování za příkladnou reprezentaci vaší obce dechovou hudbou HORENKA
na Výstavě Vín v Horních Bojanovicích dne 21. 3. 2009.
Děkuji
ČZS Horni Bojanovice, Prokeš Zdeněk
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Zpráva o činnosti obecní knihovny
Na začátek něco málo o výsledcích za rok 2008. Zvýšil se počet
návštěvníků, výpůjček knih a časopisů. Velmi dobře také hodnotím
spolupráci obecního úřadu, školky
a školy.
V lednu tohoto roku jsme přivezli nové knihy z výměnného fondu
Břeclav, v počtu 230 svazků, jak literatury krásné tak i naučné.
Nadále pokračují bezplatné kurzy
na obsluhu počítače pro začátečníky.
Pro případné zájemce o kurz na PC
připomínám, že se mohou přihlásit a
domluvit ve výpůjční dny v knihovně.
Knihovna je otevřena každé pondělí a úterý od 8.30 do 11.00 hodin.

Ve středu od 16.00 do 19.00 hodin
a v pátek od 17.00 do 19.00 hodin.
O obecní knihovně, akcích a jiných
aktivitách se můžete dozvědět na
webových stránkách www.knihovnaboretice.wz.cz.
Ten, kdo ještě nevlastní internet,
může přijít surfovat do knihovny.
Začátečníkům samozřejmě ráda
poradím s vyhledáváním informací
přes internet.
Během měsíce března a dubna budou probíhat besedy pro děti
mateřské a žáky základní školy. Pro
děti je připraveno mnoho akcí souvisejících se čtením a s dětskou knihou.

Důležité je také hlavně hlasité
čtení jak ve škole, v knihovně, tak
i doma. Naše děti se budou lépe orientovat jak ve všedním životě, tak
i v jiných sférách na stránkách knih.
O prázdninách nás v knihovně
čeká revize, která se koná jednou za
pět let.
V dubnu proběhne amnestie čtenářů, kteří mají knihy nebo časopisy půjčené delší dobu jak 2 měsíce.
Přijďte tedy do knihovny a vraťte
knihy, aby si i jiní čtenáři mohli tyto
půjčit.
Tímto vás všechny zvu na návštěvu naší knihovny.
Vaše knihovnice Lenka Grůzová

Činnost SDH a J-SDH Bořetice
Sbor dobrovolných hasičů ani
zásahová jednotka v zimních měsících
nezahálely. V lednu 2009 se v kulturním domě konala Výroční valná hromada našeho SDH, hlavní slovo měl
starosta SDH Milan Foler, který členkám a členům SDH Bořetice poděkoval za odvedenou práci v předchozím
roce 2008 a ocenil také reprezentaci
našeho sboru na soutěžích Břeclavské hasičské ligy a dobrou organizaci
bořetické hasičské soutěže v požárním
útoku družstev, která se konala v září.
Dalším bodem programu byla volba kontrolní a revizní komise, která
musí být dle stanov SH ČMS zvolena
vždy, když počet členů SDH dosáhne
hranice 30 a musí mít min. tři členy.
V našem sboru byla kontrolní a revizní činnost přenechána výhradně ženské části našeho sboru, za předsedkyni kontrolní a revizní komise byla
zvolena Marie Zedníková, za členky
byly zvoleny Ing. Kateřina Michnová
a Zuzana Režná. Na VVH vystoupili i pozvaní hosté, a to především
místostarostka obce paní JUDr. Jana
Zemánková. Velmi nás potěšilo, že náš
sbor označila za sdružení, na které se
obec může kdykoli spolehnout. Dále
vystoupil náměstek OSH Břeclav pan
Zdeněk Hanák, který pohovořil především o blížících se volbách do orgánů okresního sdružení v roce 2010
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a starosta 5. okrsku a velitel J-SDH
Kobylí Ing. Antonín Kovařík, který
ocenil náš přístup k požárnímu sportu
a účast našich rozhodčích na soutěžích
v požárním sportu. Také vyzdvihnul
fungování naší zásahové jednotky,
která, ač v páté kategorii, bere své úkoly na poli požární ochrany velmi vážně a jako jedna z mála JPO kategorie
V skutečně funguje.
Další významnou akcí našeho
sboru bylo pořádání druhého hasičského plesu v únoru 2009. Protože
vloni měla kapela The Teachers velký
úspěch, vsadili jsme letos na stejnou
kartu – a vyplatilo se. Hojná účast na
plese toho byla důkazem. Jsme rádi,
že krize se na množství cen v tombole nepodepsala a podnikatelé a ostatní naši příznivci byli k našemu sboru
skutečně štědří. Cen bylo celkem 156.
Všem, kteří nám ceny do tomboly
věnovali, upřímně děkujeme. Dík patří také obci Bořetice za ceny do tomboly a zapůjčení kulturního domu.
Co se týká jednotky, ta zasahovala
dne 23. ledna 2009 u zřícených sklepů pod Kraví horou. V 7:25 ráno toho
dne volal pan starosta veliteli jednotky s prosbou o svolání co nejvíce
hasičů a pomoc při vyklizení sklepa
p. Bukovského. V 7:35 byl vyhlášen jednotce poplach (propadnutí
sklepů, prosba p. starosty na KOPIS

o technickou pomoc). Jednotka přijela na místo v 7:47. Po zjištění stavu
byla hasiči zatarasena cesta na horním
frejdu u propadlého sklepa p. Sadílka
proti vjezdu vozidel a p. Bukovskému
jednotka poskytla pomoc při vyčerpání vína a vynesení majetku ze zasypaného sklepa. Více se bohužel dělat
nedalo. V 13:30 se jednotka vrátila
zpět na hasičskou zbrojnici.
V březnu jednotka také absolvovala školení v požární taktice a školení
k obsluze vysílaček na pobočné stanici
HZS Hustopeče. V nejbližších dnech
také proběhne taktické cvičení naší
jednotky. Celou zimu se snažíme svépomocí a s přispěním firmy LOMAX,
která nám laskavě věnovala nepoužitelné sekce garážových vrat, alespoň trochu izolovat strop hasičské zbrojnice
od nepříznivých povětrnostních vlivů.
Ing. Jiří Michna
(za přispění Milana Folera)
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Myslivecké sdružení a myslivost v zimě
V průběhu vánočních svátků,
přesněji na Štěpána, jsme ukončili
loveckou sezónu posledním honem
a poslední lečí. V současné době sice
úlovky nebývají takové, na jaké vzpomínají starší generace (je to způsobeno především změnou hospodaření na
polích a výskytem různých nemocí).
Přesto jsme však rádi a během honů
se nám to potvrzuje, že naše soustavná
celoroční péče o zvěř přináší výsledky.
Bažanti a zajíci se na výřadech poměrně uspokojivě vyskytují.
První lednovou sobotu jsme
uspořádali první ples v obci. Tak to
ostatně činíme každý rok. Letos to
bylo ozvláštněno tím, že první sobota vyšla již na třetí den po Silvestru.
Ani to však neodradilo mnoho lidí,
kteří se již tak brzy po silvestrovském
veselí vrhli s námi do nové plesové
sezóny. My jsme za to rádi a všem
děkujeme za účast. Tombola byla
jako vždy bohatá a její samozřejmou
součástí byla i zvěřina - bažanti, zajíci, srnčí, mufloní a černá zvěř. O hudbu se starala místní kapela Horenka.
V kuchyni se navíc tradičně podávaly zvěřinové speciality, takže po celý
ples vládla příjemná atmosféra.
V únoru jsme provedli další kulturní akci. Jednalo se o zabijačku
před mysliveckou chatou, která byla
spojená s malými střelbami na asfaltové holuby. Vyrobené zabijačkové
dobroty budou podávány při různých
kulturních příležitostech.
Hlavní starostí všech členů mysliveckého sdružení přes zimu je ovšem
zajistit přísun dostatečného množství
krmiva pro zvěř v honitbě. Nástup
zimy byl až skoro do Vánoc velmi
pozvolný. Dlouhou dobu přetrvávaly listopadové teploty a tak se zdálo,
že podobný ráz počasí vydrží až do
jara. Po novém roce však zima udeřila v plné síle a ukázala, co všechno
dovede. Naštěstí byl revír dobře na
tuto situaci připraven. Již před zimou
jsme totiž navozili do zásypů a krmelců dostatečné množství zásob, které
stačilo během mrazů jen doplňovat.
Zakrmovali jsme zbytky po zpracování zemědělských plodin, jako

jsou obiloviny, slunečnice atd. Také
byla rozvezena řepa, jetelina a zdroje minerálů. Bylo také podáno léčivo
srnčí zvěři proti parazitům.
Kromě starosti o krmení nezapomínáme ani na péči o krajinu. A protože se rok již přehoupl do jarního
období, rozhodli jsme se do honitby
vysadit také stromky. Nejdříve jsme
však museli vytipovat vhodná místa,
která se zemědělsky neobhospodařují, na která by bylo možné výsadbu
provést. Pro tento účel jsme vybrali
většinou meze u polních cest, které
byly dosud z větší části zarostlé pouze travinami, kopřivami a lopuchem.
Na tato místa jsme posléze vysadili desítky menších i větších stromků, které se podařilo získat z oblasti

Českomoravské vrchoviny. Jedná se
o různé druhy listnáčů i jehličnanů
- duby, třešně, jabloně, smrky, borovice a jedličky. Pokud se stromky
ujmou, měly by zpestřit životní prostředí polní zvěři. To je důležité hlavně v naší čistě zemědělské krajině s
poměrně malým vegetačním krytem.
V neposlední řadě doufáme, že naše
práce bude také lahodit lidskému oku
při pohledu do míst mimo obec.
Na závěr ještě přikládám úsměvnou historku, která ukazuje, co
všechno také mohli zažít naši předkové s polní zvěří. Naznačuje, že i
člověk, který zrovna není myslivcem,
se může s přírodou setkat v různých
mnohdy humorných podobách.
Mgr. Šebesta Radim

Drahý zajíc
Jistá žena od Klobouk šla do Slavěčína, aby si tam do záložny vložila uhospodařených 400 zl., majíc je v cípu šátku zavázané. Když šla lesem, našla v oku
chyceného zajíce, kterého, zavázavši mu šátek okolo krku a vypostivši ho z oka,
s sebou vzíti chtěla. Mezitím co odvazovala šátek z hlavy, aby ušáka do něho
zavinula, přišel tento úplně k sobě a zmizel i s 400 zl. v šátku zavázanými v
houštině. Několik mužů zoufalým pokřikem jejím přivolaných přineslo ručnice.
V pronásledování posadil se zajíc na zadní běhy a předními se chtěl vyprostit z
šátku, kterýž mu v běhu překážel. Hrdinní pronásledovatelé jeho, myslíce, že to
Pán Bůh rač hříchy odpustit, sám čert, který jim hrozí, aby nestříleli, dali se sami
na útěk. A tak ušel zajíc i s penězi. Podobný případ stal se před lety u Chrudimi
se 100 zl. a opaskem.
(Z časopisu „Háj“ z druhé poloviny předminulého století)

Myslivecký ples
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Rybářské radosti
Začíná jaro a s jarem rybářům začínají nejen radosti v podobě rybolovu,
ale i starosti v podobě péče o ryby
a o okolí rybníků. Musí být provedena
kontrola zdravotního stavu rybí osádky a na základě zjištění stanovit krmný plán, popřípadě přeléčení.
Další na řadě je péče o břehy
a porosty, které na nich rostou, hlavně odstranit suchou trávu a částečně
prosekat palachy. Při sečení palachů se
musí dávat pozor a sekat tak, aby byla
zachována jak hnízdiště vodního ptactva tak i úseky sloužící jako úkryty ptákům a živočichům žijícím na rybníce.
Nejméně práce je s péčí o stromky.
Ty nám postříkají při likvidaci plevele
zemědělci a kam se nedostanou tam
je v plné míře zastoupí „výletníci“. Na
jednu stranu máme radost, když vidíme kolik lidí míří na procházku k rybníkům nejen o víkendu ale i v týdnu,
na druhou stranu to zas přináší fůru

starostí a práce místo posezení u vody.
Tito „výletníci“ jichž je naštěstí
jen pár a jsou to stále ti stejní dovedou během chvíle strávené u vody
nadělat tolik nepořádku a škody, že
z toho zůstává stát rozum.
Například: jedna rodinka si ráda
chodí posedět pod stříšku u boudy, zatímco matka chystala svačinu
a všechny ubrousky a igelity nechávala na stole nebo je házela na zem,
místo do koše za rohem, otec spokojeně pozoroval, jak má pracovité
potomstvo a jakého lovce vychoval
ze svého psa. Je třeba upřesnit, že
jedna ratolest házela do vody polena z nachystané hromady na oheň
a ta druhá zkoušela kusem cihly jestli
jsme náhodou neodflákli u přístřešku
ohrádku a desky jsou pořádně přibity. Pes mezitím lítal v palachu a honil
hnízdící kačeny. Po naší domluvě
neochotně domluvili dětem a uvá-

zali psa. Bohužel jsme si nevšimli,
kam toho psa uvázali – za pět minut
tento třicetikilový mazlíček byl opět
volný a za sebou k velkému pobavení
rodinky tahal loni vysazený stromek
i s kořeny a kolkem. Opět následovala domluva, po níž jsme si vyslechli
přednášku na téma - kdo je přivandrovalec a kdo si to nenechá líbit protože je tu doma.
Na závěr bych chtěl říct, že uvítáme všechny slušné lidi, kteří si
přijdou k nám odpočinout a těch si
budeme vážit jako vzácných hostů
a tak se k nim i chovat. K takovým,
kteří nemíní respektovat určitý řád
a zásady slušného chování se budeme
naopak chovat jako k nezvaným hostům, protože ať se jim to líbí nebo ne
u rybníků jsou doma všichni slušní
lidé a je jedno jestli jsou rybáři nebo
jdou jen kolem.
Za RS Bořetice Karel Zálešák

u vody, ale v nedalekém hájku.
V loňském roce - v době hnízdění
jsme věděli, že na obou rybnících bylo
nejméně 12 hnízd kačen a lysek. Z těchto se podařilo vyvést mladé jen jedné
lysce. Ostatní hnízda byla většinou
zničena volně pobíhajícími psy. Řeknu vám, že pohled na zpustošené nebo
opuštěné hnízdo je velmi smutný.

Proto se obracíme na všechny,
kteří k rybníkům chodí venčit psy,
které nezvládají, aby je měli na
vodítku a nenechali volně pobíhat.
Také žádáme o omezení vstupu do
palachů v době tření ryb a hnízdění
ptactva.
RS Bořetice

ještě večerní program, kde jsme se
naučili číst v knize beze slov. A po
večerní modlitbě už hurá do hajan.
Úterní den začal opět společnou
modlitbou, programem, ve
kterém jsme si opakovali,
co učil Pán Ježíš své učedníky i nás. Po obědě nás
čekala ještě velká „bojovka“ v polích za kostelem
a večer ještě dětská mše
svatá, při které jsme si opakovali, jaké období máme
před sebou a o co bychom
se měli snažit. Taky jsme
si každý vylosovali kartičku s předsevzetím, které

se po celou dobu postní pokusíme dodržovat. A ve středu jsme se
konečně dočkali toho, na co se drtivá většina dětí těšila snad nejvíc -

Smutná statistika
V době, kdy život na našich rybnících vstupuje teprve do třetí sezóny,
zaznamenáváme již jednu z velmi
smutných statistik. Zajisté si vzpomenete na krásný zážitek, kdy jste
s vašimi dětmi měli možnost krmit
malé kačenky, které vyrůstaly na
dolním rybníce. Málokdo však již
ví, že tato drobotina se nevylíhla

Noviny od Světýlek
CO BY UDĚLAL JEŽÍŠ?
J
Jarní prázdniny na naší miloučké faře byly vskutku neskutečné.
Čtyřdenní nocování na téma „Co by
udělal Ježíš?“, kterého se účastnilo
celkem 15 dětí, jsme si užili opravdu
královsky. Pondělí jsme začali bowlingovým turnajem v Bowling centru Velké Pavlovice, kde už nás velmi
dobře znají a kde na nás už zdálky
radostně mávali. A krom toho, že
jsme si trochu upravili pravidla tohoto úžasného sportu, tak jsme dokonce dostali i poukaz na hodinu hry
zdarma, tak se tam v nejbližší době
musíme vypravit znovu. Po turnaji
nás čekala výborná večeře a potom
strana 18
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výlet do zábavního parku BONGO v
Brně. Je zbytečné vám popisovat, o co
jde. Radši se podívejte sami na www.
bongobrno.cz. Čtvrtek už se nesl
ve znamení her, opakování a sbírání posledních bodů do celo-pobytové soutěže, uklízení, vyhlašování
výsledků a celé naše společné nocování jsme zakončili při dětské mši
svaté na Vrbici. A co nejdůležitějšího
si z pobytu odneseme? Přece odpověď na otázku, kterou jsme si kladli
po celý týden! My už totiž víme, co
by udělal Ježíš! Zcela jistě by byl moc
šťastný a pochválil by všechny děti za
to, jak ohleduplně a vzorově se celý
týden chovaly. Nejen k sobě navzájem, ale i k lidem, které jsme potkávali, především v Brně. A určitě by
poděkoval našim světluškám - Kikči,
Fanči, Terči a Andreji za péči o děti a
pomoc vedoucí. A určitě by poděkoval i Olince za vynikající jídlo, které
nám navařila. Bylo úžasné!!! Takže
VÁM VŠEM OBROVSKÉ DÍKY!!!
Na fotky a video z akce se můžete
podívat na našich stránkách www.
svetylko.webnode.cz.
J
JAK
JSME
J
VAŘILI RODIČŮM
Psala se neděle 22. 3., Léta Páně
2009, když se na naší faře v Bořeti-

ČÍSLO 3
cích děly další historické momenty.
Začalo se tady něco moc krásného. Pozvali jsme si sem totiž naše
„rodičovstvo“, abychom jim uvařili
slavnostní večeři. A ptáte se, jak se
zrodil tento neobvyklý nápad? Jednoduše - pokud jste již shlédli naše
nové DVD o Světýlku, určitě vám
(stejně jako všem rodičům) neuniklo, že spousta dětí na něm mluvila
o tom, že se jim ve Světýlku nejvíc
líbí dobré jídlo. A upřímně si přiznejme, že možnost uvařit si na faře
něco moc dobrého je pro spoustu
Světýlek jedna z nejsilnějších motivací, proč sem chodí. A abychom
našim rodičům dokázali, že dobré
jídlo umíme nejenom jíst, ale i uvařit, připravili jsme pro ně na čtvrtou
„radostnou“ postní neděli (Laetare
Ierusalem = raduj se, Jeruzaléme)
slavnostní večeři. A tak hned po
dětské křížové cestě jsme se dali
do práce. Uvařit a oloupat brambory, nakrájet a obalit řízky, uvařit
polévku, nazdobit slavnostní tabuli... Práce bylo habaděj, ale všechno
jsme v klidu stihli. Součástí večeře
bylo samozřejmostí i to, že děti se
budou chovat jako opravdoví hostitelé, a tak krátce předtím, než se
začali scházet rodiče, museli si pro-

BOŘETICKÉ LISTY
jít i menším školením v etiketě... A
nutno dodat, že právě toto vzorové
chování dětí a obsluhování rodičů
bylo tím nejkrásnějším, co tu bylo
k vidění! I když luxusní kus řízku
a výborný bramborový salát taky
udělali své. A protože se nám na
faru zdaleka nevešli všichni rodičové, a protože to byl opravdu kouzelný večer, tak už teď vám můžeme
slíbit, že takových a podobných
večerů v blízké době určitě přibude! Těšte se!!! Na fotky z akce se
můžete podívat na našich stránkách
www.svetylko.webnode.cz.
Veronika Nováková

Naše fara hostila vzácnou návštěvu
Už několik týdnů před 27. březnem začala skupinka nadšenců připravovat naši faru na příchod návštěvy. A nebyla to návštěva ledajaká.
Očekáván byl náš pan biskup Vojtěch
a s ním 19 bohoslovců z brněnské diecéze. Vyžadovalo to spoustu malých
oprav a úprav v celém interiéru fary,
vysmýčen byl každý kout, uklizeny a
připraveny všechny místnosti.
Jak je dobrým zvykem, v Bořeticích, ale i na Vrbici a v Kobylí byla
při této příležitosti vyhlášena sbírka
potravin pro olomoucký seminář.
Sešlo se jich požehnaně. Museli ze
semináře poslat pořádné auto, aby
všechny ty brambory, okurky, vejce,
rajčata, těstoviny a nevím, co ještě,
odvezli.
V pátek odpoledne přijeli bohoslovci vlakem. Na nádraží je přivítala

Maruška Kuchyňková a doprovodila je na připravenou faru. V sobotu
ráno pak přijel pan biskup, aby se
svými bohoslovci strávil, stejně jako
každý rok, společný víkend.
V sobotu odpoledne jste mohli celou skupinu potkat na vycházce
po Bořeticích. Prošli pod Kravíma
a vydali se nahoru na rozhlednu,
kde právě probíhal kondiční výcvik
našich hasičů. Kluci byli tímto malým
turistickým oddílem na vrcholu rozhledny docela překvapení a pana biskupa v kšiltovce v prvním okamžiku
ani nepoznali.
Farníci měli možnost setkat se s
panem biskupem při nedělní mši svaté, kterou celebroval v našem kostele.
Spolu s ním koncelebroval otec Ondřej a služby u obětního stolu se namísto ministrantů ujali sami bohoslovci.

Za doprovodu písniček v provedení
Deo Gratias a s krásnou promluvou otce biskupa jsme měli možnost
prožít úžasnou slavnost. Kdo chtěl,
mohl po mši svaté s našimi milými
hosty ještě chvíli pobesedovat. Byl to
nezapomenutelný zážitek. Děkujeme,
pane biskupe!
Byl to už druhý víkend, naplněný
nevšedními zážitky, neboť ten předcházející k nám zavítal pan děkan
Josef Zouhar z Hodonína, aby vedl
duchovní obnovu na téma svátosti katolické církve. Velice přívětivě,
názorně a vždy s příklady z každodenního života nám otec Josef dokázal připomenout krásu a sílu ukrytou
ve svátostech. Děkujeme, otče Ondřeji, že jste vše pečlivě připravil a pana
děkana k nám pozval!
M.M.
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Soutěž Nejlépe opravená kulturní památka
JMK v roce 2008
Tak to máme doma! Co? No přece
výhru! Třetí místo v soutěži. Věřte mi,
byl to sportovní výkon hodný vrcholových sportovců. Už od 1. února, kdy
jsme se o tom, že jsme byli vybráni mezi
20 soutěžících, dověděli, začal měsíční
maratón o nejrůznějších disciplínách.
Začalo to vyhlášením ve všech třech
kostelích, kde slouží náš otec Ondřej.
Ten všechny seznámil s tím, jak hlasovat. Způsob hlasování byl jednoduchý,
ale tím, že každý ze svého mobilu mohl
poslat jen jednu SMSku, bylo jasné, že
nám nastává nesnadný úkol. Moje první cesta vedla na obec, kde se všichni
s velikou ochotou pustili do šíření této
zprávy. Denně bylo slyšet z místního
rozhlasu hlášení o soutěži a k dispozici
byly lístečky s pokyny.
A to už se blížil termín farního plesu,
kde každý hned při vstupu dostal kromě
skleničky na víno i hlasovací lísteček.
Jen jsme se v neděli zotavili z protancovaného plesu a už jsme začali tisknout a roznášet letáčky po Bořeticích a
rozvážet i po okolních kostelích. Další

sobotu se vydaly děti ze Světýlka spolu
s Verčou a Maruškou do Brna, aby tam
získaly hlasy z krajského města. Potkaly
se tam s nadšenci z konkurenčního Višňového. Ti se umístili na 2. místě soutěže. V následujícím týdnu jsme nechali
roznést letáčky i v Kobylí a na Vrbici. V
těch dnech začalo pravé zimní počasí s
přívaly sněhu a taky k nám přišla epidemie chřipky a tak na nějaké chození po
venku už rozhodně nebyly vhodné podmínky. Tehdy také začala strmě stoupat
hladina hlasů pro Letovice, které nakonec získaly 1. místo. V posledním týdnu
už jsme prosili poslední přátele a známé,
na které jsme ještě zapomněli, a pomaličku už na všechny docházela únava z
měsíčního zápolení. Radost z výhry pak
byla veliká.
Když jsem se postupně dovídala,
kdo všechno a s jakou vynalézavostí
pracoval pro zdar této soutěže, byla
jsem potěšená, překvapená i dojatá
zároveň. Písemné poděkování mířilo
do Hodonína, Řečkovic, Kohoutovic
a Brankovic, místním rozhlasem do

Kobylí a na Vrbici. Velmi děkujeme i
v Podivíně, Rakvicích, Břeclavi, Brně,
Novém Městě na Moravě, Velkých
Pavlovicích, Starovičkách a Hustopečích. Já nevím, kam jste své prosby
o hlasování, Vy milí Bořečáci, všude poslali, ale tam všude děkujeme.
Ovšem především patří dík nám tady
doma v Bořeticích. Věřím, že našich
hlasů bylo nejvíc, protože šlo o náš
kostel, ale také o naši soutěž.
Peníze sice zatím ještě nemáme, ale
věříme, že je brzy od Jihomoravského
kraje dostaneme, a s jejich pomocí
budeme moci uhradit náš dluh stavební firmě.
M.M.

velký výbČr
jízdních kol model 2009
S RADOSTÍ ZVEME VŠECHNY OBýANY BOěETIC NA JIŽ TěETÍ ROýNÍK ANENSKÝCH
DNģ MLADÝCH

(k zakoupenému kolu dárek)

ANNAFEST 2009,

horská, treková, crossová, silniþní a dČtská jízdní kola

KTERÝ JE PěIPRAVEN NA 25. – 26. ýERVENCE 2009!
I letos se mĤžete tČšit na spoustu zajímavých koncertĤ, pĜednášek, workshopĤ, kapel a
hostĤ, kteĜí nám pomĤžou co nejlépe oslavit svátek svaté Anny, patronky naší farnosti.
Podrobné informace a program AnnaFestu najdete na stránkách naší farnosti www.boretice-farnost.cz.

AUTHOR, SUPERIOR, DEMA
slevy na kola model 2008
až 2500.- Kþ !!!
náhradní díly a doplĖky na všechna bČžnČ používaná kola
sportovní obleþení, dresy, cyklistické rukavice, pĜilby
funkþní prádlo od firmy CRAFT, MOIRA, ATEX
zboží od 3000,-Kþ lze nakoupit na splátky
i bez navýšení – ESSOX
záruþní i pozáruþní servis
opravujeme všechna jízdní kola,
provádíme opravy kotouþových brzd
mechanických i hydraulických
otevĜeno: po - pá 8.00 - 12.00
sobota 8.00 - 11.00

13.00 - 17.00

Hlavní 68, Velké Pavlovice, tel: 519428507,
www.zaf.cz - velo@zaf.cz
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Kravihorci pod palbou
Vláda vinařských recesistů Svobodné spolkové republiky Kraví hora
se v poslední době ocitla pod palbou kritiky občanů této samozvané
republiky pro novou přístavbu sklepa
na Vinckově náměstí. Vládě a prezidentovi je vytýkáno, že „enom slopú
a nestarajú se o to jak sklepy vypadajú“. Zeptali jsme se prezidenta této
vinařské republiky a bývalého starosty Bořetic, zda mají pravdu. „Tato
kritika je již dlouhodobější„ říká
V. Petrásek, „a skutečně nám občané
Bořetic vytýkají ty obrovské nešvary
při výstavbě, přestavbách a opravách
sklepů v poslední době. Není to jen
ve velkých hmotách staveb, které se
tu staví, ale i v architektuře, kdy si tu
každý stavebník dělá, co chce. Začalo to již za bolševika, kdy si každý
zájemce o stavbu zaplatil na MNV
100,- Kč, někdo ze stavební komise
vytýčil stavební čáru a mohl se tam
postavit i hrad s cimbuřím. Závidím
občanům Vrbice, kde i v té době se
našli dva „obyčejní“ zedníci, kteří
již tehdy dokázali uchránit architekturu a jednotný styl sklepů. Nějaký
čas nám řídil výstavbu ve sklepech
architekt Jan Kruml z atelieru Obno-

vy venkova v Brně a dokonce jedno
volební období jsme platili vinařům,
při dodržení návrhu architekta, tisíc
korun na opravu fasády sklepa. Jeho
práci na fasádách sklepů poznáte.
Začátek problémů byl již v roce 1994,
kdy se zpracovával nový územní plán
obce a na sklepy se v něm zapomnělo.
Jen se konstatovalo, že sklepy jsou 1
km od obce, ale nebyly vypracovány
žádné regulativy výstavby. Když jsem
si to před osmi lety uvědomil, bylo
již pozdě. Po vzniku Kravihorské
republiky nastal velký boom stavební
činnosti v areálu sklepů. Při zpracovávání změn územních plánů jsem
vždy požadoval zapracování regulativů, anebo vypracovat regulační plán,
což by byla ta nejdražší varianta. Stavební úřad se pak při rozhodování o
stavbě nemá o co opřít a musí povolit
i ten hrad s cimbuřím. Před pár lety
na jednom zasedání zastupitelstva
prohlásila jedna zastupitelka: „Přece
si nemyslíš, starosto, že obec bude
diktovat stavebníkovi, co má stavět!“.
I když je obec účastníkem řízení,
nemá při absenci regulativů „do toho
co kecat“. Toto vyjádření obce je v
mnoha stavebních řízení pro sklepy

uloženo v archívu stavebního úřadu
ve Velk. Pavlovicích. Skutečně, neodporuje-li povolovaná stavba bezpečnostním předpisům nebo normám,
povolí stavební úřad i ten hrad s cimbuřím. Kravihorská republika, jako
občanské sdružení podle příslušného
zákona, nemůže být účastníkem stavebních řízení, a proto nemůže ovlivnit výsledek řízení. I když máme na
to, co se zde nyní staví stejný názor
jako rozezlení občané, nemůžeme
s tím nic dělat. Na všech jednáních
zastupitelstva, kde se jednalo o změnách územního plánu, jsem požadoval zapracování regulativů do změn,
ale nebyla zde politická vůle je tam
zapracovat. Dokonce jsem vypracoval návrh, jak by tyto regulativy podle mne mohly vypadat. Ani to nepomohlo. Proto, když se před měsícem
hlasovalo o přijetí změny č. 2 platného územního plánu, odmítl jsem hlasovat.“, vysvětluje problémy prezident
kravihorců Václav Petrásek.
Poznámka redakční rady: nedotazovala se redakční rada, ale pan
prezident si kladl otázky sám sobě
a sám si na ně odpovídá.

50. let většinového zemědělského družstva v Bořeticích
Rok 1958 byl posledním rokem,
kdy soukromě hospodařící zemědělci v Bořeticích hospodařili na svých
téměř 290 malých hospodářstvích.
Po osmiletém soustavném přesvědčování a psychickém nátlaku velká
většina místních rolníků podepsala
přihlášku do zdejšího JZD a začala tak éra společného hospodaření.
Prvním předsedou tohoto družstva
zůstal dosavadní předseda dosud
menšinového JZD Antonín Šafránek. Ve funkci zůstal do následujících řádných voleb v roce 1961. Přes
jeho další kandidaturu, navrženou
Okresním národním výborem, na
další volební období zvolen nebyl.
Ve funkci jej vystřídal dosavadní
vedoucí stavební skupiny Augustin
Grůza. Prvním vedoucím pracovníkem ve většinovém JZD byl Ludvík
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Kadlec, který vykonával funkci agronoma a současně byl místopředsedou družstva. Jeho pomocníky byli
Rostislav Petrásek a Josef Grůza.
Zootechnikem byl jmenován Stanislav Petrásek a jeho pomocníkem byl
František Piškula. Prvním účetním
v družstvu byl zaměstnanec (nečlen)
Josef Pejchl z Velkých Pavlovic
a vedoucím pokladny byl jmenován
Metoděj Surman.
Členy družstva byli zpočátku
jen bývalí rolníci a jejich rodinní
příslušníci. Členové do družstva
vstupovali i s vkladem. Vkladem
se rozumělo živý a mrtvý inventář jejich bývalého zemědělského
hospodářství a samozřejmě půda,
kterou obhospodařovali, a to vlastní, i tu, kterou měli propachtovanou. Zatím co vklad inventáře byl

v družstvu zaúčtován jako investiční
zápůjčka a byl od roku 1963 postupně členům proplacen, půdu člen do
družstva vnášel jako bezúplatný
pronájem a tato zůstávala jeho vlastnictvím. Členové byli odměňováni
podílem na výsledku hospodaření formou takzvaných pracovních
jednotek. Protože výrobní cyklus
v zemědělství je dlouhý, konečná
odměna byla vypočtena až po skončení hospodářského roku, kdy členská schůze rozhodovala o rozdělení
hospodářského výsledku, a tedy i o
výši doplatků k zálohám, které se
členům vyplácely podle odpracovaných jednotek v jednotlivých měsících. Členská schůze také každý
rok schvalovala pracovní výkonové
normy odpovídající jedné jednotce,
podle kterých byli členové odmě-
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ňováni. Členové zpočátku nevěřili,
že JZD vydrží a nerozpadne se. Z
toho vyplývala i organizace práce.
Každá krmička znala podle jména
každou krávu a té své se snažila přilepšit, původní majitelé koní dbali
na to, aby nový kočí s nimi zacházel obstojně a dobře je krmil. Ženy
v rostlinné výrobě i nadále obdělávaly své původní vinice. Protože
kdo jiný než ony o ni bude lépe
pečovat, aby „až to JZD čert vezme“ byl vinohrad v dobrém stavu.
I další výsadba nových vinic se děla
podle vlastnických parcel, takže se
stávalo, že řádky měly jiný rozměr
na začátku a na konci. I meruňkový
sad na Padělkách ještě v roce 1966
byl vysazen tak, aby stromy byly
vysazeny vždy uprostřed různě širokých vlastnického pozemku. Vstup
do JZD přivítaly snad jen děti, kterým skončilo nepříjemné odebírání
obilí ve žních, vodění krávy či koně
při plečkování a neustálé zapojování do všech dalších zemědělských
prací, zatím co děti z nezemědělských rodin si bezstarostně hrály.
Zpočátku měli mnozí členové pocit
nespravedlnosti z různé kvality přidělených záhumenek. I v přidělování práce a odměňování vedoucími
pracovníky mnozí hledali nadržování podle rodinných vztahů a
podobně. Zavedením společných
záhumenek a změnami ve vedoucích funkcích se však tyto problémy
podstatně zmenšily. Zavedený „dílkový“ systém se však ukázal jako
velmi dobrý. Nebyla zde anonymita práce a rodinní příslušníci mohli babičce či mamince na dílku po
práci či po škole pomáhat, aby měla
větší důchod. K plnému pracovnímu úvazku stačilo odpracovat 160
pracovních jednotek ročně. K tomu
stačilo si vzít určitý počet dílků
vinohradů a zeleniny. Tento systém
však skončil sloučením družstva s
JZD Velké Pavlovice a Němčičky.
Bořetické družstvo patřilo vždy
k nejlepším v okrese. Již menšinové
družstvo pod vedením Antonína
Šafránka dosáhlo nepředstavitelné
výše jednotky 48 korun a některé
rodiny „dobíraly“ i 25 000 korun,

ČÍSLO 3
za což se dalo koupit i nové auto
nebo postavit hrubou stavbu domku. (Cihla v té době stála 50 haléřů). To však byla možná i taktika,
aby nebyl takový odpor vůči členství v družstvu. Takže se nedotovaly
investiční fondy, jak by bylo třeba
a podobně. Ale i ve většinovém
družstvu se odměny velmi brzy konsolidovaly, takže různí zaměstnanci
– nečlenové (šlo o různé řemeslníky elektrikáře, instalatéry, kováře
a zámečníky), kteří zpočátku měli
pevný plat a nepracovali na jednotky, začali podávat žádosti o vstup
do družstva, protože plat členů
jejich platy podle státních norem
vysoko překračoval. Družstvo si
velmi rychle vybudovalo vlastní
výrobní středisko se dvěma kravíny
pro 198 kusů krav, vepřín, porodnu, odchovnu mladého dobytka, výkrmnu hovězího žíru, sklad
obilí, sklad hnojiv, dílny a garáže
a vše, co velký zemědělský závod
potřebuje. Pak si vlastními silami
vyrobilo a postavilo nové ocelové
seníky, o které projevila zájem i
další družstva, a tak družstvo začalo
ocelové kolny vyrábět i na prodej.
Když pak koncem šedesátých let byl
nedostatek cihel, rozšířilo družstvo
přidruženou výrobu o výrobu
škvárobetonových cihel, betonových dlaždic, obrubníků a později i
viničních betonových sloupků. Protože mělo družstvo dostatek chtivých pracovníků, především žen,
zaměřilo se i na polní zelinářskou
výrobnu. Na Zajezeří se vybudovala pařeniště na předpěstování sadby rajčat a také na široký sortiment
běžné zeleniny k přímému prodeji.
Součástí tohoto zelinářského střediska byl i malý rybníček k zalévání.
Vybudován byl i celý systém rozvodů
polních závlah se dvěma čerpacími
stanicemi a velkou nádrží na vodu
na středisku JZD. Plocha pozemků
s možností zavlažování se neustále
rozšiřovala a v roce 1973 dosahovala
již výměry přes 300 hektarů.
V roce 1969 bylo Melioračním
družstvem provedeno odvodnění
na Čtvrtích k Pavlovicím, Dílech
pod vinohrady a Hrubých Odmě-
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rách. V tomto roce se také započalo
s výstavbou haly na výrobu betonového zboží. V následujícím roce se
započalo s výstavbou nového sklepa s ubytovnou pro brigádníky a
byl vysazen nový vinohrad v trati
Dlouhé. V roce 1971 byly zvoleny
nové orgány družstva a předsedou
družstva byl zvolen Stanislav Pazderka. Následně byl přijat nový ekonom družstva Rostislav Krejčí, nový
vinař Ing. Josef Jambor a účetní Jan
Kadlec - dnešní předseda. V následujícím roce byl pověřen řízením
stavební skupiny Stanislav Novák
a do funkce technika rostlinné výroby byl jmenován dosavadní traktorista Olin Sadílek. Již v roce 1971
byla vytyčena nová politická linie
„Koncentrace-Specializace-Kooperace“. Byla utvořena kooperace
horkovzdušné sušičky v Kobylí na
sušení a granulování vojtěšky, cukrovarnických řízků, ale i výlisků z
hroznů. V této souvislosti došlo ke
změně trasy vysokého vedení, které
až dosud vedlo přes vinice na Čtvrtích a sad Padělky, což činilo problém při leteckých postřicích. V té
době byla také na místním nádraží
centrální mechanizovaná vykládka
volně ložených průmyslových hnojiv pro širší okolí. V místě dnešního
sadu v trati Růžené bylo také letiště pro postřiky a rozmetání hnojiv
pro téměř celé Hustopečsko. Velmi
slibně se rozvíjela i kooperace ve
společném pořizování náhradních
dílů pro JZD Bořetice, Němčičky
a Vrbice. V roce 1972 bylo započato s výstavbou správní budovy na
středisku družstva, rozšířenou o
závodní jídelnu a centrální sociální
zařízení. V roce 1973 byla dokončena stavba správní budovy, první v
širokém okolí. I přesto, že se velmi
zdařile rozvíjela vzájemná kooperace JZD Bořetice,Vrbice a Němčičky,
která měla jasné představy o společné živočišné výrobě, společné
dopravě i dalších specializacích, bylo
nadřízenými orgány rozhodnuto, že
se naše družstvo sloučí s JZD Velké
Pavlovice a Němčičky a sídlem tohoto sloučeného družstva budou Velké
Pavlovice.
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V období sloučeného družstva
bylo zdejší výrobní středisko specializováno na středisko drůbeže a
autodopravy s těžkou mechanizací.
Došlo k poměrně rychlému zbourání všech starých budov živočišné
výroby a postaveno osm nových hal
na odchov nejprve husích a později kuřecích brojlerů. Ve středisku se
také vybudovaly nové objekty na
příjem a skladování veškerého obilí
ze sloučeného družstva (400 vagonů). Negativní dopad na Bořetice
bylo tlučení vinic za nové výsadby
na rekultivovaných pozemcích ve
V. Pavlovicích a Němčičkách a stejně tak vytlučení sadů. Návratem k
ovocnářství v Bořeticích měla být
nová výsadba sadu broskvoní na
Kůdelce. Osud tomu ale nepřál a celý
sad v roce 1985 totálně zmrzl, aniž
by dal jedinou úrodu. Nové vinice
se měly vysazovat na nových terasách v Kácarech a později Žlebech.
K tomu již ale nedošlo. Po rozdělení
sloučeného družstva po roce 1991
bylo mnoho špatných proroků, kteří předpovídali našemu družstvu
nezadržitelný konec, protože jsme
neměli vinice, sady, ani kompletní
tradiční živočišnou výrobu. Jak se
mýlili. Do funkce předsedy se vrátil Stanislav Pazderka, do funkce
agronoma byl jmenován Stanislav
Novák, do funkce mechanizátora
byl jmenován inženýr Josef Maincl,
do funkce ekonoma byl jmenován
Jan Kadlec. Do funkce zootechnika byla jmenována Milena Pazderková. Do dalších vedoucích funkcí
byli jmenováni Josef Babáček, Jiří
Kuchyňka, VáclavLůbal, Josef Petrásek, Vlasta Hřibová, Bohumila
Šafranková, Bohuslava Malinková,
Alena Dufková a Zdenka Marešová, která měla na starosti veškerou transformační agendu. Protože
družstvo převzalo z rozdělení i část
závazků a několika milionový úvěr,
přijalo nové představenstvo velmi
razantní úsporná opatření a stanovilo pro všechny pracovníky jednotný plat 2000 korun měsíčně bez
ohledu na práci či funkci v družstvu,
včetně předsedy. Tato tvrdá opatření, ale i skeptické předpovědi někstrana 26
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terých „proroků“ vedly k tomu, že
družstvo mnoho pracovníků opustilo. Družstvo vytvořilo podmínky
pro to, aby v Bořeticích byla větší
výměra vinic než kdy jindy, a to
tím způsobem, že prosadilo vytvoření nové viniční trati Trkmansko.
Bylo třeba obejít a přesvědčit desítky majitelů pozemků v této trati,
aby pozemky dlouhodobě (na 20
let) pronajali družstvu a současně
souhlasili, aby zde byly vysazeny
nové vinice. Až na Poláškovu-Drtilovu Odměrku se to ve všech případech podařilo a dnes zde má vysazeny vinice řada vinařských firem z
Bořetic, Velkých Pavlovic a Vrbice
a všichni členové družstva, pokud
chtějí vinařit. Podstatnou měrou
družstvo napomohlo k rozvoji průmyslu v obci tím, že pronajalo některé volné objekty tehdy mladým
začínajícím podnikatelům (Manex,
IZO, Lomax a další). A samotné
družstvo dnes patří k nejlépe prosperujícím zemědělským podnikům v celé republice. Od roku 2002
vykonává funkci předsedy Jan Kadlec. Místopředsedou a agronomem
družstva je inženýr Josef Maincl,
zootechnikem Josef Babáček a dále
ve vedoucích funkcích pracují Jiří
Kuchyňka, Vladimír Kadlec, Bohuslava Šafránková a Zdena Marešová. Výrobně je dnes družstvo
specializované na výrobu kuřecích
brojlerů a v rostlinné výrobě vyrábí
obiloviny a olejniny, zejména slunečnici, ale i řepku olejnou a sóju.
Družstvo má dnes kolem 65 členů
s více jak 160 členskými vklady a
celkově zaměstnává 18 členů. Zbývající členové v družstvu nepracují. Buď jsou ve starobním důchodu,
nebo mají jiné zaměstnání.
Dnešní Zemědělské družstvo
Bořetice však již není socialistickým
podnikem, ale ryze kapitalistickým.
Odměňování pracovníků družstva
má však více než sociální prvky.
Všichni pracovníci dostávají pevný
měsíční plat. Tento plat je vysoce
nadprůměrný a jediným kritériem
je, aby práce byla provedena včas a
kvalitně. Pracovníci dostávají také
čtyři tisíce korun na kulturu roč-
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ně. Samozřejmostí jsou stravenky
a družstvo každému pracovníkovi také platí šest tisíc na důchodové připojištění. Družstvo se čestně
vypořádalo se všemi oprávněnými
osobami z transformace, které se
nechtěly stát členy transformovaného družstva. Členové si dobrovolně
a podle svého zvážení koupili každý jeden až šest členských podílů
v hodnotě 50 000 korun za jeden.
Prostřednictvím těchto podílů hlasují a spolurozhodují o družstevních
záležitostech. Na tyto podíly také
dostávají každoročně podíly na hospodářských výsledcích. Družstvo
také svým členům umožňuje, aby si
v družstvu ukládali své úspory na
solidní úrok.
Do nové padesátky existence
družstva vstupuje družstvo s novými plány a představami. V současné době provádí přestavbu správní
budovy na hotel a v následujícím
období hodlá vybudovat bioplynovou elektrárnu k ekonomičtějšímu
zhodnocení drůbeží podestýlky a
části rostlinné produkce. Později
má v plánu postavit i sluneční elektrárnu. Občanům, kteří vlastní zemědělskou půdu, umožňuje dlouhodobý pronájem (až za 1800 Kč ročně)
a pokud se vlastník půdy dostane
do finančních nesnází, je ochotno
vlastníku poskytnout finanční úvěr
se zástavou půdy. Případně je ochotno pronajatou půdu i odkoupit.
Za dobu své existence bylo
družstvo mnohokrát vyznamenáno různými resortními, krajskými,
svazovým i státními vyznamenáními. Přes bolestivé začátky jsou dnešní členové na „své družstvo“ hrdí.
Vždyť v něm strávili velkou část svého produktivního života s mnoha
starostmi, ale i radostmi ze společné
kolektivní práce a společenského
života v brigádách družstvu. Svědčí o tom i skutečnost, že členové z
družstva nevystupují přes to, že jsou
v důchodu, nebo jiném zaměstnání
a vypořádací podíl dosahuje výše i
přes sto tisíc za jeden členský vklad
při ukončení členství.
Stanislav Pazderka
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Začalo jaro a Celtic je opět připraven
Podzimní část našich fotbalových
soutěží byla pro nás velmi úspěšná. Žactvo se po podzimu umístnilo na průběžném 4. místě, FC
Celtic Bořetice „B“ na průběžném
6. místě ve IV. tř. Asi největším
překvapením bylo 2. místo našeho
dorostu v okresní soutěži, se ztrátou dvou bodů na prvního, tady
bych chtěl podotknout, že jsme
neměli pořádného brankáře. Jedna
z opor, a to nový brankář Martin
Vágner, nastoupil až 6. kolo. Nejlepšími střelci podzimu byli se stejným počtem branek, a to 12, Michal
Dufek, Igor Šťavík a Petr Němec.
První kolo jara dorost zaslouženě
vyhrál se Zaječím, a to „pouze“ 4:0,
čímž se dostal na průběžné první
místo v soutěži. Věřím, že postup
dorostu do vyšší soutěže je na spadnutí a vše tomu i nasvědčuje, mimo
jiné nové posily, a to jak David Petrásek, Martin Michna nebo v neposlední řadě nový trenér Stanislav
Hřiba.
FC Celtic Bořetice „A“ v historicky prvním podzimu krajské 1. B
třídy nezklamal. Skončil na průběžně 4. místě se ztrátou pouhých
4 bodů na první celek Sokol Milotice. Dovolte, abych všechny zápasy
připomněl. První zápas Kněždub
– Celtic 0:2, jednoznačný průběh
hry pro nás celý zápas, BořeticePodivín 2:1, perfektní prví poločas
pro nás, pak jsme naprosto vypustili hru a nakonec jsme uhráli tři
body s odřenýma ušima. Třetí zápas
Doubravník – Celtic 0:3, mnoho
šancí od nás, neproměněná penalta
a zranění Z. Jambora, jednoznačný
průběh hry, dále Blatnice – Celtic 0:2, první gól dal náš gólman J.
Otáhal. Pak následovala první ztráta bodů, Celtic – Lednice 1:1, první poločas jsme nepustili soupeře
pomalu za půli, po poločase jsme
opět vypustili hru a výsledek bylo
vyrovnání soupeřem. Přišel zápas o
první místo s Bzencem, vedení do
70 minuty 1:0 pro nás a opět mnoho šancí od nás, včetně neuznaného
gólu, dvě nastřelené tyčky a břevno,

jenže hraje se 90 minut a v těch
posledních jsme dostali od soupeře
tři kousky, stav Bzenec- Celtic 3:1.
Další zápas Celtic – Velké Bílovice
2:3, opět jsme měli naprosto více ze
hry, jenže na šance se nehraje, celý
zápas pak dokončila malá přestřelka
mezi fanoušky, fackování s delegátem a zakončení články v novinách
s pokutou 5.000,-. První zápas, kde
soupeř nás přehrál, byl Milotice
– Celtic 2:1, kde soupeř hrál velmi
dobře, stačili jsme vyrovnat, jenže v
zápětí jsme dostali druhý gól. Následoval opět infarktový zápas Celtic
– Lanžhot 2:3, neskutečná herní
převaha od nás, nespočet šancí a v
závěru dva góly od soupeře. Hlohovec – Celtic 1:2, K. Kadlec rozhodl
pět minut před koncem, gól jsme
dali údajně z ofsajdu, jenže když si
uvědomím, kolikrát nás pomezní
rozhodčí poškodili, tak to nebudu vůbec řešit. Celtic – Mutěnice
„B“ 3:1, jednoznačný průběh hry a
konečně doma všechny body. Nejhorší zápas co jsme podzim odehráli : Hroznová Lhota – Celtic 1:2,
první poločas nás k ničemu soupeři
nepustili a mohli jsme prohrávat
s přehledem 6:0, domácí fanoušci
naprosto nechápali z výkonu našeho gólmana J.Otáhala, který vychytal naprosto vše, naše první šance
a stav byl 1:0 pro nás, v druhé půli
domácí vyrovnali a my snad z druhé naší šance - 2:1 pro nás, K. Kadlec dostal nesmyslně červenou kartu a stop na 3 zápasy. Celtic – Vlkoš
3:1, konečně doma všechny body.
V předkole jarní části jsme hráli s
Kněždubem, kde jsme byli naprostí
páni na hřišti, vedli jsme 1:0, opět
penalta, kterou jsme neproměnili a
v poslední sekundě z rohu gól, 1:1 a
opět štěstí nestálo při nás.
Jarní kolo jsme začali s posledním týmem tabulky FC Doubravník. Do osmé minuty jsme měli
čtyři vyložené šance, jinak naprostá převaha ve hře celý zápas. První
akce soupeře – gól 0:1, v 38. minutě
jsme vyrovnali krásnou akcí, gólem Z. Géra po nahrávce P. Kirsc-

hbauma. 43. minuta, druhá šance
„beránků“ a zase gól 1:2. V druhém
poločase, i když terén byl díky dešti
velmi špatný, se hrálo pouze na půli
hostí, opět kolem deseti gólových
šancí na naší straně, včetně akce
dva na brankáře, zastavený míč v
kaluži na brankové čáře, neproměněná penalta atd. Nakonec se nám
podařilo aspoň vyrovnat gólem P.
Kirschbauma, jenže to již bohužel
bylo vše. Trochu málo, když hrajete
s posledním týmem tabulky, který
měl doposud pouze bod. Všichni
hráči bojovali z vypětí všech sil,
jenže bohužel chybělo trochu štěstí.
Co můžu říci závěrem za doposud odehrané zápasy? Až na malé
výkyvy jsme vždy byli naprostí páni
na hřišti, jenže to je málo, špatná
finální koncovka a v neposlední řadě
trochu štěstí je to, co nám bohužel
chybělo. Střelených 27 gólů je sice
dost, ale zde jsme až na 7. místě v
tabulce po podzimu, v získaných
bodech doma jsme na osmém místě, oproti venku jsme ztratili pouze
3 body a jsme podle uhraných bodů
venku na prvním místě.
Nikdo z nás neví, kde je problém,
snad tam, že naše hřiště je zakleté.
Doufám, že smůlu letos prorazíme a štěstí se k nám přimhouří a
naše všechny týmy budou lemovat
vrchní okraje tabulky. Tímto všem
hráčům držím palce v této sezóně,
ať se vám daří ještě lépe, ať zdraví
vás nezklame a vždy myslete na to,
že nosíte dres FC CELTIC BOŘETICE, na což jste určitě pyšní, jako
my na vás.
Andrej Pazderka fans

strana 27

BOŘETICKÉ LISTY

ČÍSLO 3

PROSINEC 2008

Tenisový oddíl připravuje
Tento měsíc zahajuje sezónu i
místní tenisový oddíl. Jakmile nám
to počasí dovolí, necháme povrch
s umělou trávou odborně ošetřit –
vypískovat, abychom jeho životnost
prodloužili na maximum. Objednat
se můžete na tel. 723792766. První
větší akcí je turnaj „O přesňák místostarostky“, pořádaný 8. května.
Máte-li zájem změřit síly v tom-

to klání, je možné se přihlásit na
uvedeném telefonním čísle do 10.
dubna. Další větší akcí je turnaj „O
pohár starosty“, který se uskuteční
v červnu. Jistě jste si všimli, že jsme
u vstupu na umělou plochu vybudovali informační vývěsní skříňku,
kde se dozvíte potřebné informace
o akcích, ceníku i telefonních číslech. Uvítáme rovněž zájemce o

umístění reklamy na oplocení umělého hřiště. Informace podá kterýkoliv člen výboru tenisového oddílu, který bydlí v naší obci (ing. Petr
Machač, JUDr. Jana Zemánková,
Jiřina Odstrčilová, Milan Herůfek).
Přijďte si zasportovat. Rádi Vás
na hřišti uvidíme.
Ing. Petr Machač,
předseda oddílu

Kulinářské okénko
„„Velikonoční tlačenka“

•
•
•
•
•
•

Potřebujeme
j
:
1 balení mražené zeleniny - hrášek, mrkev, kukuřice
nebo 1 sterilizovaná zelenina moravanka
6 natvrdo uvařených vajíček
200 g salámu junioru
250 g majonézy
2 balíčky želatiny
300 ml zeleninového bujónu nebo voda a zeleninová
vegeta

Postup:
1. V mírně osolené vodě uvaříme zeleninu, kterou
potom scedíme a vložíme do mísy. Nebo do mísy dáme
moravanku.
2. Vejce oloupeme, nadrobno pokrájíme a přidáme k
zelenině do mísy. Salám nakrájíme na malé kousky a vmícháme k vajíčkám a zelenině. Přidáme majonézu a dobře
promícháme.
3. V teplém zeleninovém bujóně rozpustíme želatinu,
anebo v teplé vodě s vegetou. Dobře ji vymícháme, aby
neměla hrudky. Vlejeme ji do majoné¬zové směsi a dobře
promícháme.
4. Formu na srnčí hřbet vyložíme jemnou fóliou a vlejeme připravenou hmotu. Odložíme do chladu, nejlépe na
celou noc.
5. Vychladlou vajíčkovou tlačenku vyklopíme na podnos a ostrým nožem nakrájíme na jednotlivé plátky. Podávame s čerstvým zeleninovým salátem a pečivem.
DOBROU VELIKONOČNÍ CHUŤ.
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Ořechovo-tvarohovýý koláč
pro celou rodinu
p

Potřebujeme:
j
Kvásek:
• 20 g kvasnic
• 250 ml vlažného mléka
• 30 – 50 g krystalového cukru
Těsto:
• 500 g hladké nebo polohrubé mouky
• 1 vejce
• 5 g soli
• 50 g tuku
Náplň:
• 500 g tvarohu
• hrst rozinek
• nastrouhaná citronová kůra z 1/2 citronu
• 1 vanilkový cukr
• 100 g mletý cukr
• 100 g pomletých ořechů
Postup:
Připravený kvásek vlejeme do mouky, přidáme sůl, vejce, tuk a vypracujeme vláčné těsto, které se nelepí. Na teplém místě ho necháme kynout asi 1 – 1,5 hodiny. Mezitím
si připravíme tvaroh, do kterého zamícháme umyté rozinky, citronovou kůru, vanilkový a mletý cukr. Vykynuté
těsto dáme na pomoučenou desku, rozválíme a položíme
ho na plech. Povrch těsta natřeme připraveným tvarohem,
posypeme ořechama, a dáme péct do vyhřáté trouby na
180 stupňů. Pečeme asi 45 minut.
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Verše Oldřicha Damborského
První jarní den
Černý pes větří sveřepě duhové koroptve,
zajíci březňáci se schovávají v nahém křoví,
jarní den přišel k tobě a mně tiše a poprvé
a semišová srdce holou rukou vánku loví.
Ej, poddáváme se tomu plyšovému vánku
a zlatým prutům slunce, neztěžknou na víčkách,
bílá stařena Zima má už dávno na kahánku,
skřivan stojí v oblacích a třepotá se v písničkách.
Na Kraví hoře je už slyšet stříhání nůžek
stařena vinice se do tenkých révů stojí jako mladice
a útlý pas ji sepne drátěný papírový kroužek.
Pod soumrakem hora Pálava nad tím vším klaní se.

Svítáníčko
Svítá,
na ramenech větví
tíknul pták.
Lítá
peří pampelišek,
co je sametem naopak.
Líbá
mne paprsek slunce,
co je zlatý tak, či tak.
Vzkvétá
láska v srdcích zralých žen
a muži mají pro ně
stovky něžných jmen.
Oldřich Damborský

Předjaří v Korintu
Ostrovy plující k Březnu
Ještě studený křišťálový vítr na duby duje
a stříbrné ostrovy ker putují k Březnu,
ještě osamělý habr nahými větvemi salutuje
a už les první sněženky náhle vyhřeznul.
A sněhobílé sněženky se vyvalily z boku
březí doubravy, co měla zelení oči lístků
a plukovníci vánků veleli směle do útoku,
markytánky jívy nabízely opojných vůní plisku.
A ty už jsi měla na rtech písničku skřivanů
a přece ještě v tobě střípek ledu pochybností,
nejprve se rozsvítalo v tobě brzy po ránu,
když jsem tě hořkým medem polibků hostil.
Oldřich Damborský

Rezavé dlouhé vlasy stráně
splývají
do půl pasu
olivovníkového sadu,
oka pletených sítí na hrozny
číhají na ňadra bobulí,
někde v Čechách začíná předjaří.
Jen ty máš zvlhlé oči štěstím
a taješ v mém náručí,
hladím tvou korintskou šíji,
kterou proplouvají lodě něhy:
Železná vrata
v plavební komoře Zimy
se pomalu otvírají.
Naše láska
vyplula na širé moře.
Oldřich Damborský
Posláno do Almanachu Věře Kopecké 20. 1. 2009
Jarní tání v Zoo
Pole žíhaná sněhem jako africká zebra
v modrém blátě nebe si rochní hroši mraků,
okousaným keřům od zajíců jsou vidět žebra,
žirafy topolů se kývají na dosah ptákům.
A nad tím vším bdí rozevlátá lví hříva slunce,
opice klaksonů do toho náhle zavřeští,
ty, má gazela s plyšovýma očima, řekneš sladce:
„Jsi můj orel i vrabčák, spása v neštěstí….“
Oldřich Damborský
Posláno Zdence do Almanachu dne 2. 2. 2009.
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Inzerce

Statistika pohybu obyvatelstva v obci
Bořetice v roce 2008
Přivítali jsme nové občánky naší obce:
Celkem 12 dětí, z toho 4 děvčata a 8 chlapců:
Milada Náležinská
Nicolas Otáhal
Michal Huslík
Natálie Janglová
Jakub Steiner
Lukáš Buchta
Barbora Šnajdrová
Helena Šebestová
Michal Mikulík
Šimon Sedlář
Edward Preston
Jaroslav Herzán
Celkem bylo uzavřeno: 10 sňatků

Rozloučili jsme se s těmito občany:
Marian Mazůrek
František Šťavík
Jaroslav Damborský
Františka Šťavíková
Stanislav Hříba
Maria Studýnková
Karolína Jachimová

K 1. 1. 2008 v obci Bořetice celkem 1 330 občanů.
K 1. 1. 2009 v obci Bořetice celkem 1 337 občanů.

Během roku 2008 se z naší obce odstěhovalo 7 občanů a přistěhovalo se 14 občanů. Celkem je tedy v naší obci o 7
občanů více oproti roku 2007.
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Společenská kronika
Vítejte
j mezi námi:

J
Jubilanti:

prosinec 2008:
Jaroslav Herzán
leden 2009
Silvie Bendová

Jubilanti 70 let:
únor
František Dohnálek
březen
Františka Mančíková
Josef Šimeček
Irena Machálková
Jubilanti 75 let:
leden
Anežka Koukalová
Evženie Kadlecová

Jubilanti 80 let:
únor
Rostislav Petrásek
březen
Cyril Varadínek
Jubilanti 85 let:
Blažejka Valová

Z našeho středu navždyy odešli:

Sňatek uzavřeli:

říjen 2008
Stanislav Hříba
listopad 2008
Maria Studýnková
prosinec 2008
Karolína Jachimová

prosinec 2008
Stanislava Oremová – Lubomír Hrubý
únor 2009
Petra Valová – Bronislav Lejska

leden 2009
František Babáček

Vzpomínka
Závěrem roku 2008 jsme se rozloučili s nejstarší
občankou obce paní Karolínou Jachimovou, která v říjnu
oslavila v kruhu svých blízkých 102 let.
V únoru 2009 odešel z našich řad také nejstarší občan,
devadesáti-pětiletý pan Antonín Lubal.
Skromně a v tichosti žili, stejně tak i odešli.
Za všechno dobré, co ve svém dlouhém životě vykonali, jim věnujme vzpomínku.
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