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Slovo starosty

V posledním letošním čísle občasníku je pro mě o něco
jednodušší dodržet nepsané pravidlo, že před Vánocemi
nemohu ve svém článku lamentovat nad nešvary v obci,
jelikož se to nehodí. Budu psát pozitivně a chválit. 
Naše obec se umístila na druhém místě v soutěži
společnosti Asekol „My třídíme nejlépe 2013“. Borkovany
uspěly v kategorii „obce a města nejlépe sbírající drobné
elektro“. Každý náš občan odevzdal celkem 0,87 kg
drobných elektrozařízení. Soutěž je podporována
společností EKO-KOM a Jihomoravským krajem
a odměnou za druhé místo byl šek na 20.000,- Kč. Je to
pěkné ocenění pro všechny, kteří se do třídění a sběru
elektroodpadu zapojili. Cena byla předána na slavnostním
ceremoniálu, který proběhl 5. prosince v brněnském
hotelu Noem Arch. Předávání cen moderoval známý
komik Miloš Knor. Třídit elektrozařízení rozhodně má smysl
a to nejen proto, že obec za tuto činnost dostává
zaplaceno, (celkem jsme dosud za odevzdaná
elektrozařízení získali 14.624,- Kč) ale především proto,
že z elektroodpadu se získávají zpět cenné suroviny.
Věřím, že ocenění bude motivační pro všechny a možná
budeme v příštím roce první. 
V letošním roce můžeme konečně objektivně vyhodnotit
případné úspory za elektrickou energii, které obec
dosáhla změnou distributora. Výsledky jsou lepší, než

jsme očekávali. Za elektřinu spotřebovanou v samotné
budově obecního úřadu, ve vedlejší budově (knihovna,
zdravotní středisko) a na veřejném osvětlení obec letos
zaplatila méně o 36.000,- Kč. Významné úspory jsme
dosáhli také změnou telefonního operátora. Obec nyní
využívá služeb místního poskytovatele (Českomoravská
telekomunikační) s jehož pomocí částky za telefonní
služby klesly o 73%.
Blíží se Vánoce, konec roku. Dětem tento čas přináší
prázdniny, které letos budou výjimečně dlouhé
a samozřejmě dárky na které netrpělivě čekají. Někdo
prožívá toto období v permanentním shonu a značném
pracovním nasazení. Jiný si konečně může odpočinout,
věnovat se rodině nebo prostě nedělat nic. Čím dál více
lidí v tomto čase cestuje nebo svůj čas tráví jiným, aktivním
způsobem. Já se těším, že konečně budu mít trochu času
na svoje věci, na které mě během roku nezbývá čas. Snad
se najde chvíle na setkání s blízkými přáteli a kamarády.
Letos zřejmě víc, než kdy jindy budu také vzpomínat na
ty, se kterými se už bohužel nesetkám.
Přeji vám všem krásné a klidné vánoční svátky prožité
s vašimi blízkými. Speciální přání pak posílám všem
osamělým, nemohoucím a nemocným, ale také všem,
kteří o ně s láskou pečují. Chovám k jejich obětavé práci
hlubokou úctu a obdiv.

Radek Valenta

O VÁNOČNÍ RADOSTI

Vánoce, Vánoce přicházejí… Poslední léta o dost dříve, než mají oficiální datum. Ale nakonec proč ne, vždyť
Advent, doba Očekávání, už patří k Vánocům. Je to doba přípravy na ně, doba touhy a tiché radosti, která se má
rozvinout o Vánocích.
RADOST – prvek, který by neměl chybět v životě člověka. Má mnoho podob. Radost z rodiny, radost z dobře vykonané
práce, radost z dobré knihy, hudby, přírody, slunce i hvězdné oblohy. 
Křesťan prožívá navíc radost z toho, že Bůh je Emanu–el, Bůh s námi a Bůh pro nás, který nám pomáhá a slouží,
jak to později vyjádří dospělé Betlémské dítě.
Stejně jako radost by neměla v našem životě chybět LÁSKA. Ta pravá, která vidí více druhého, než sebe. O ní napsal
kdysi bývalý pronásledovatel křesťanů Šavel-Pavel, že je trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivá,
nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, raduje se
z pravdy. Všechno vydrží, věří, má naději, vytrvá. Pokorně se musíme uznat, že často k takovéto lásce máme daleko.
A ještě jeden prvek opravdových Vánoc bych zdůraznil. Je to POKOJ. Podle biblického podání ho andělé zvěstovali
a přáli nad Betlémem. Pokoj lidem dobré vůle. A je to tak, že když tu dobrou vůli máme a usilujeme o lásku, byť ji
nikdo neumíme prožívat stoprocentně, ten pokoj se nám do srdce dostaví. Rozleje se v nás i kolem nás jako
záplava slunečního jasu. A můžeme být dárci tohoto pokoje. Je to svým způsobem více, než být jen dárci
viditelných vánočních dárků.
Budeme-li jimi a budeme-li zároveň usilovat o lásku, přijde i ta pravá vánoční radost.

František Trtílek

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BORKOVANECH
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NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU!

Činnost MAS Hustopečsko, o. s.

Místní akční skupina Hustopečsko, o. s. (zkr. MAS Hustopečsko, o. s.) je dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení
občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. Sdružení bylo založeno 17. srpna roku
2007 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého regionu. Po počátečním nezdaru byla
činnost obnovena v září 2012. Územní působnost byla určena na základě společných charakteristik, které naše území
spojují (cestovní ruch, vinařství, kulturní a historické tradice). Zároveň ovšem kopíruje hranici správního obvodu obce
s rozšířenou působností Hustopeče, ke kterým se přidala obec Zaječí. MAS Hustopečsko, o. s. pracuje na principu
LEADER, což je metoda rozvoje regionu podporující partnerství místního, podnikatelského, veřejného a soukromého
sektoru v poměru 1:3. V současné době je naším cílem připravit území na nové programovací období 2014-2020 tak,
abychom byli schopni co nejefektivněji podpořit územní rozvoj MAS v následujících letech. Za tímto účelem jsme
v únoru a březnu 2013 požádali o dotace z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu
a JMK na vytvoření integrované strategie území. Naše žádosti byly schváleny a my získali finanční podporu ve výši
583 000,- Kč. Od toho momentu jsme započali činnosti, jejichž cílem bude v průběhu roku 2014 předložení hotového
strategického plánu. Prvním krokem bylo navázání spolupráce s MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, o. s., která je
jednou z nejstarších a nejúspěšnějších MAS v České republice. V červenci pomocí starostů obcí Hustopečska byli
zváni občané a místní organizace na komunitní plánování konané v srpnu v Hustopečích u Brna, Kloboukách u Brna
a Velkých Pavlovicích. Cílem těchto veřejných setkání bylo získat co nejvíce pohledů a informací o současném stavu
našeho mikroregionu a představa o jeho budoucnosti. Tyto podněty byly zpracovány a v současné době dochází
k jejich úpravě do takové formy, aby mohly být použity ve strategii. V tomto nám pomáhají vytvořené pracovní skupiny
cca 20 lidí, kteří projevili zájem spolupracovat a podílet se na tvorbě strategického plánu. Další informace naleznete
na www.mashustopecsko.cz. 

Ing. Michal Zich a Ing. Přemysl Pálka

Tříkrálová sbírka

V těchto dnech vrcholí přípravy nového ročníku Tříkrálové
sbírky. Naše obec se do sbírky aktivně prostřednictvím
koledníků zapojila poprvé v loňském roce. Koledy se ujaly
děti borkovanské školy a jejich dospělý doprovod. Díky
vám se jim podařilo vybrat krásných 17.746 Kč. Kromě
této částky pro potřebné, si děti pro sebe vykoledovaly
i mnoho sladkých odměn.
Obracím se na Vás s prosbou o vstřícnost a štědrost ke
koledníkům i v nadcházejícím roce. Již 11. ledna 2014

budou skupinky dětí s charakteristickými pokladničkami,
za doprovodu dospělé osoby, procházet jako ,,králové“
ulicemi naší obce a navštěvovat vaše domovy. Věřím,
že se nám společně podaří překonat částku vybranou
v minulém ročníku sbírky a jsem si také jist,
že nezapomenete na malou sladkou odměnu pro samotné
„krále“ (jsou totiž velice mlsní).
Žijeme ve světě, kde stále více lidí trpí nouzí, přitom stačí
jen málo, aby se jejich situace zlepšila. Dítěti s postižením
pomůže včasné poskytnutí léčby či pomůcky. Seniorům
pomůže, pokud mohou setrvat v domácím prostředí za
podpory pečovatelské služby.
Člověku bez přístřeší udělá dobře alespoň jedna noc
v teple. Mamince s dítětem pomůže, pokud se uchýlí do
bezpečí azylového domova. Dětem dospívajícím
ve složitých poměrech prospěje, když jim někdo pomáhá
s domácími úkoly. Charitní služby tímto způsobem
v brněnské diecézi pomáhají 50 000 lidí ročně, přitom
nejde o jednorázovou pomoc, ale s lidmi v nouzi se cíleně
pracuje, aby si v budoucnu dokázali poradit sami. Tato
pomoc je náročná na čas i na personál, to je další

důležitý důvod, proč pomáháme s organizací Tříkrálové
sbírky. Bez peněz dárců by tímto způsobem Charita
pomáhat vůbec nemohla.
V roce 2013 byl z Tříkrálové sbírky podpořen například
Sklad humanitární pomoci v Blansku, noclehárna pro lidi
bez domova v Brně; došlo k rekonstrukci fasády Domova
svaté Agáty pro maminky s dětmi v Břeclavi.
Hodonínská charita podpořila rodinu cizinců, aby se lépe
začlenila do společnosti. Jihlavská charita dokončila
rekonstrukci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Zastávka Telč. Tradičně bylo podpořeno dobrovolnické
centrum, které koordinuje činnost padesáti dobrovolníků
v hospici sv. Josefa v Rajhradě.
Oblastní charita Tišnov zakoupila nové auto pro
pečovatelskou službu. Oblastní charita Třebíč podpořila
terénní službu pro staré, nemocné a lidi s drogovou
závislostí na Ukrajině. Ve Znojmě pořídili pro službu
Osobní asistence pojízdný závěsný elektrický zvedák pro
nepohyblivé klienty. Oblastní charita Žďár nad Sázavou
podpořila léčebný pobyt mladého muže postiženého
obrnou. Více na www.dchb.charita.cz.
Sbírka je řádně osvědčena Magistrátem Hlavního města
Prahy pro konání na celém území ČR na dobu neurčitou
v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných
sbírkách a jeho pozdějších změn. Konto Tříkrálové sbírky
je 66008822/0800. Více informací naleznete na
www.trikralovasbirka.cz. 
Přispět lze také prostřednictvím dárcovské DMS ve tvaru
DMS KOLEDA na číslo 87777 (Cena DMS je 30 Kč,
Charita obdrží 28,50 Kč. DMS realizuje Fórum dárců).

Radek Valenta

Svoz odpadů, který by měl proběhnout v pondělí 30. 12. 2013 bude proveden
mimořádně již v neděli 29. 12. 2013. Další svozy budou provedeny v běžných

termínech, tj. vždy v pondělí 1 x za14 dní.


