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Slavnostní otevření Cyklostezky sv. Metoděje.
Členové FS Pentla s křížky se jmény Sedmipočetníků,
kterými byl osazen Stůl setkání na cyklostezce.

KÁCENÍ MÁJE

BORŠICKÁ 30

STAROSTA INFORMUJE
Rozpočet na rok 2021
REKAPITULACE

Schválený rozpočet 2020

Očekávaný rozpočet 2020

Rozpočet 2021

PŘÍJMY

45 096 000,00

56 295 000,00

69 972 260,87

VÝDAJE

77 644 000,00

57 998 264,00

96 762 444,06

FINANCOVÁNÍ (zapojení úvěrů, změna
prostředků na bank. účtech)

32 548 000,00

1 703 264,00

26 790 183,19

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Schválený
rozpočet 2020

Očekávaný
rozpočet 2020

DAŇOVÉ PŘÍJMY

30 000 000,00

29 514 000,00

25 000 000,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

12 341 000,00

23 395 000,00

41 800 260,87

Rozpočet 2021

Souhr. dot. vztah - výkon přenesené působnosti

1 752 600,00

Přístavba od. a km. učeben ZŠ

32 305 626,69

Na kole za historií Velké Moravy - cyklostezka

5 500 000,00

Výsadby pod sv. Jánem

278 798,30

Obnova klubovny pro spolky Bažantnice Boršice

1 864 829,00

Výsadba prvků v ÚSES
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

98 406,88
2 575 000,00

3 236 000,00

3 172 000,00

2321

Odvádění a čišt. odpad. vod - nájem ČOV

485 000,00

485 000,00

485 000,00

3341

Rozhlas a televize - kabel. TV, počet účastníků
339*1680

585 000,00

601 000,00

570 000,00

3392

Zájmová činnost v kultuře - pronájem kult. domu

85 000,00

85 000,00

50 000,00

3399

Ostatní záležitost kultury - dary BBS, hody, vstupné

60 000,00

60 000,00

50 000,00

3412

Sportovní zařízení v majetku obce - pronájem VČSC

170 000,00

170 000,00

80 000,00

3421

Využití vol. času dětí a mládeže - přívesnický tábor

0,00

44 000,00

0,00

230 000,00

270 000,00

600 000,00

520 000,00

520 000,00

560 000,00

23 000,00

50 000,00

20 000,00

0,00

15 000,00

25 000,00

120 000,00

421 000,00

150 000,00

55 000,00

95 000,00

50 000,00

3612
3613
3632
3633
3639
3723

Bytové hospodářství - pronájem bytů č. p. 738,
č. p. 57, RD č. p. 238, byty č. p. 568
Nebytové hospodářství - pronájem komerčních
prostor
Pohřebnictví - pronájem hrobových míst (smlouvy na
10 let)
Výstavba a údržba místních inž. sítí - nájem plyn.
zařízení Gasnet
Komunální služby a úz. rozvoj - pronájem pozemků,
prodej pozemků, věcná břemena
Sběr a svoz odpadů - vývoz kontejneru MAN,
příjem z prodeje tříděného odpadu (papír, sklo,
kov, tuky, oleje)
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3725

Využívání a znešk. komun. odpadu - odměna za
třídění odpadů EKOKOM

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - prodej dřeva

4354

Chráněné bydlení – nájem

6171

Činnost místní správy - prodej knih, kal., mov. věcí

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – úroky
PŘÍJMY CELKEM

205 000,00

255 000,00

300 000,00

5 000,00

65 000,00

20 000,00

180 000,00

180 000,00

180 000,00

30 000,00

68 000,00

30 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

45 096 000,00

56 295 000,00

69 972 260,87

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1037

*

Celospolečenské funkce lesů naučná stezka mamutů, údržba

2212

*

Silnice

2219

*

Chodníky

2292

*

2310

*

2321
2342

z toho projekt Na kole za historií
Velké Moravy
Dopravní obslužnost veřejnými
službami

Schválený
rozpočet 2020

Očekávaný
rozpočet 2020

20 000,00

10 000,00

0,00

3 275 000,00

3 975 000,00

500 000,00

15 400 000,00

13 238 632,00

3 300 000,00
3 100 000,00

218 000,00

218 000,00

218 000,00

Pitná voda

100 000,00

700 000,00

100 000,00

*

Kanalizace

500 000,00

700 000,00

300 000,00

*

Protierozní ochrana

50 000,00

20 000,00

20 000,00

750 000,00

740 099,35

700 000,00

3111

Mateřská škola
5331

3113

z toho MŠ neinvestiční příspěvek
Základní škola

5331

700 000,00
32 300 000,00

ZŠ neinvestiční příspěvek

3314

*

Činnosti knihovnické

3329

*

3330

*

3341

*

3349

*

3392

*

3399

*

Ostatní záležitost kultury

3412

*

Sportovní zařízení v majetku obce
(VČSC, hřiště, šatny SK)

Ost. záležitosti ochrany památek kříže, válečné hroby
Činnosti regist. církví - přísp.
farnosti
Rozhlas a televize - kabelová
televize
Ostatní záležitosti sděl. prostředků obecní zpravodaj
Zájmová činnost v kultuře - kulturní
dům

68 050 000,00
1 650 000,00

projekt Přírodní zahrada Ulita u ZŠ
Františka Horenského, Boršice
projekt Přístavba odb. a km.
učeben
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Rozpočet 2021

1 800 000,00

88 230,00
5 000 000,00

66 250 000,00

550 000,00

550 000,00

550 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

50 000,00

20 000,00

20 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

900 000,00

170 000,00

115 000,00

115 000,00

500 000,00

7 792 751,00

500 000,00

600 000,00

462 000,00

300 000,00

1 000 000,00

864 000,00

870 000,00

3419

5222

3421

*

3429

*

Ostatní tělovýchovná činnost
(příspěvky SK)
Využití volného času dětí a mládeže
- přívesnický tábor
Ostatní zájmová činnost a rekreace
(příspěvky spolkům mimo kulturu)
projekt: Obnova klubovny pro
spolky Bažantnice Boršice

3612

*

Bytové hospodářství

3613

*

3631

0,00

60 000,00

0,00

100 000,00

126 000,00

0,00

71 000,00

71 000,00

71 000,00

2 735 042,00

2 664 042,00
2 905 000,00

2 355 000,00

360 000,00

Nebytové hospodářství - služby
spojené s nájmem komerč. prostor
(el. energie, plyn, voda, opravy)

400 000,00

260 000,00

200 000,00

*

Veřejné osvětlení

500 000,00

550 000,00

400 000,00

3632

*

Pohřebnictví

100 000,00

100 000,00

100 000,00

3633

*

Výstavba a údržba místních
inženýrských sítí

100 000,00

50 000,00

50 000,00

3635

*

Územní plánování

100 000,00

50 000,00

50 000,00

3636

*

Územní rozvoj

25 000,00

25 000,00

35 000,00

3639

*

Komunální služby a územní rozvoj mzdy, nákup pozemků

2 400 000,00

2 550 000,00

2 100 000,00

3721

*

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

50 000,00

20 000,00

20 000,00

3722

*

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 000 000,00

1 200 000,00

1 000 000,00

3723

*

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3739

*

100 000,00

10 000,00

10 000,00

3745

*

2 900 000,00

2 700 000,00

2 764 270,67

4339

*

4341

*

4354

*

4357

*

5213

Sběr a svoz ostatních odpadů
(jiných než nebezp. a komunál.)
Ostatní ochrana půdy a spodní
vody
Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň (mzdy, PHM, opravy, nákup
strojů)
z toho projekt Výsadby pod sv.
Jánem
z toho projekt Výsadby prvků
v ÚSES
Ostatní sociální péče a pomoc
(věcné dary, příspěvky org. soc.
péče)
Soc. pomoc osob. v hmot. nouzi
a občanům soc. nepřizpůsobivým
(věcné a fin. dary rodinám,
občanům)

348 497,87
115 772,80
50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Chráněné bydlení

50 000,00

30 000,00

30 000,00

Domovy pro osoby se zdrav. post
- DPS

50 000,00

150 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

100 000,00

Ochrana obyvatelstva

5213

*

Krizová opatření

5272

*

Činn. organů kriz. říz. na úz. úrovni
a dal. úz. sp. úřadů

100 000,00

50 000,00

50 000,00

5512

*

Požární ochrana - dobrovolná část

200 000,00

286 000,00

200 000,00

6112

*

Zastupitelstva obcí

2 200 000,00

2 200 000,00

2 200 000,00

6112

*

Volby

0,00

94 000,00

0,00
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6171

*

Činnost místní správy

5 500 000,00

5 500 000,00

5 500 000,00

6310

*

Obecné výdaje z finančních operací
(úroky, bankovní poplatky)

200 000,00

200 000,00

200 000,00

6320

*

Pojištění funkčně nespecifikované

180 000,00

200 000,00

220 000,00

6399

*

Ostatní finanční operace - daň PO
obce (příjem je zahrnut v daňových
příjmech)

600 000,00

685 010,00

600 000,00

6402

*

Finanční vypořádání minulých let

0,00

32 541,65

25 131,39

6409

*

Ostatní činn. jinde nezařazené
- člen. příspěvek mikroregionu
Staroměstsko, Buchlov

80 000,00

80 000,00

150 000,00

77 644 000,00

57 998 264,00

96 762 444,06

VÝDAJE CELKEM
Běžné výdaje

27 412 444,06

Kapitálové výdaje

69 350 000,00

III. FINANCOVÁNÍ
Očekávaný rozpočet 2020

Rozpočet 2021

8113

Krátkodobý přijatý úvěr - přístavba ZŠ - dotační
část

8114

Uhrazené splátky krát. úvěru - přístavba ZŠ dotační část

8115

Změna stavu krát. prostř. na BÚ (+/-)

-6 511 368,00

-11 009 816,81

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
(cyklostezka, přístavba ZŠ)

10 914 632,00

38 000 000,00

8124

Uhrazené splátky dlouh. úvěrů (splaceno
12 mil. Kč + 6 mil. Kč)

-2 700 000,00

-200 000,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 703 264,00

26 790 183,19

Největší obecní investice v historii
obce – přístavba odborných
a kmenových učeben včetně zajištění
bezbariérového přístupu budovy ZŠ
F. Horenského v Boršicích
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20 000 000,00
-20 000 000,00

Rekonstrukce elektroinstalace
a výměna osvětlení v původní
budově ZŠ Boršice
Z důvodu nutnosti provedení výměny již nevyhovující
elektroinstalace a svítidel proběhne rekonstrukce zbylé části elektroinstalace a osvětlení v dolní budově základní školy
č. p. 540. V té části, která není dotčena projektem „Přístavba
odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích“. Jedná
se o 15 místností, ve kterých bude zrušena stará nevyhovující kabeláž včetně lišt, budou odinstalována původní světla,
vysekány nové drážky, položeny nové el. kabely, instalovány

Pořad. číslo

nové zásuvky, vypínače a nová svítidla v souladu s výpočtem
osvětlení tak, aby odpovídala současným normám. V původních místnostech orientovaných na jih bude doplněna příprava
na elektrické žaluzie. Stávající rozvaděče budou taktéž opraveny. Následně bude instalována elektronická zabezpečovací
signalizace, opravena vnitřní omítka a proběhne vymalování
všech prostor původní budovy školy. Bylo provedeno nacenění plánovaných oprav. Předpokládaná cena oprav činila
1 260 000 Kč vč. DPH. V měsíci dubnu proběhlo výběrové
řízení na dodavatele prací. Byly osloveny celkem čtyři společnosti, které dodaly nabídky. Nabídky byly posouzeny a byla
vybrána nejvýhodnější nabídka uchazeče NWT a. s., třída
T. Bati 269, 760 01 Zlín, IČ 63469511, v ceně 1 037 788 Kč bez
DPH (1 255 723 Kč vč. DPH).

IČ

Nabídková cena
bez DPH

Účastník

Sídlo

1

SOREGO Tech s.r.o.

Lutopecny 157, 767 01 Kroměříž

29351898

1 115 073 Kč

2

NWT a.s.

třída T. Bati 269, 760 01 Zlín

63469511

1 037 788 Kč

3

ELPIK s.r.o.

Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž

27697538

1 104 752 Kč

4

SLEIK s.r.o.

Sládkova 2607, 767 01 Kroměříž

28283805

1 120 494 Kč
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Vybudování nové školní kuchyně
a jídelny a rekonstrukce sociálního
zařízení Boršice
Na základě usnesení zastupitelstva obce byla podána
žádost o dotaci k projektu „Vybudování školní kuchyně a jídelny a rekonstrukce sociálního zařízení Boršice“ z národních zdrojů v rámci výzvy Ministerstva financí k předložení
žádostí o dotaci v roce 2021 z podprogramu 298D2280 –
Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny
regionálního školství v působnosti obcí. Dotace je určena
také na výstavbu chybějících kapacit základních a mateřských škol. Při získání dotace ve výši 90 % bychom novým
investičním projektem vybudovali novou školní kuchyni
a jídelnu včetně vybavení v části budovy základní školy,
která se právě dostavuje, a dále bychom zrekonstruovali sociální zázemí ve stávající staré budově „dolní školy“.

Poř. číslo

V rámci tohoto projektu proběhlo v měsících březnu až
dubnu 2021 výběrové řízení (podlimitní veřejná zakázka
zadaná dle § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení) na dodavatele stavby a vybavení gastro. Celkem byly
doručeny tři nabídky, které byly posouzeny, a následně
byla vybrána nejvýhodnější nabídka společnosti MANAG,
a. s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ 479 06 898, v ceně 19 846
290 Kč s DPH, bez DPH cena činí 16 401 892,55 Kč. Ve
smlouvě o dílo je zapracováno, že realizace díla je závislá
na přidělení dotací. V případě nepřidělení dotace má obec
právo nejpozději do dne zahájení prací od této smlouvy
odstoupit. Zhotovitel není oprávněn požadovat náhradu
škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení objednatele od smlouvy, nebo zúžení předmětu díla pro nepřidělení
dotace k realizaci předmětu plnění.

Účastník

Sídlo

1

MANAG, a.s.

Zarámí 92, 760 01 Zlín

2

STAMOS Uherské
Hradiště, spol. s r.o.

3

SMO a.s.

Otakarova 108, 686 01 Uherské
Hradiště
Zlínská 172, 765 02 Otrokovice –
Kvítkovice

V dotačním programu Ministerstva financí v roce 2021
z podprogramu 298D2280 – Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí bylo podáno přes 600 žádostí. Naše obec nebyla
dotací podpořena. Důvodem byl především nízký objem
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Celkové výdaje projektu činily před výběrovým řízením
22 147 085 Kč, dotace činí 19 932 376 Kč (90 %), vlastní
zdroje činí 2 214 709 Kč.

IČ

Nabídková cena

479 06 898

16 401 892,55 Kč

463 46 171

16 906 428,86 Kč

423 39 839

17 645 887,98 Kč

finančních prostředků, a tím malý počet podpořených žádostí podaných obcemi. Finanční prostředky na novou školní kuchyň a jídelnu se pokusíme získat z dotačního programu Ministerstva školství a mládeže. Nově zrekonstruovanou
školu nelze otevřít bez odpovídající kuchyně a jídelny.

Souhrnná zpráva k obecní investici
„Obnova klubovny pro spolky
Bažantnice“
Na základě rozhodnutí ZO byla v roce 2019 podaná žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 – Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
v projektu „Obnova klubovny pro spolky Bažantnice Boršice“. Naše podaná žádost byla sice v roce 2019 kladně
vyhodnocena, ale pro nedostatek finančních prostředků na
MMR ČR byla zařazena do tzv. zásobníku projektů pro možné další financování. V letošním roce byly uvolněny finanční
prostředky na projekty uložené do zásobníku místo vyhlášení nové výzvy. Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové
rozpočtované náklady akce činily před výběrovým řízením
2 724 385 Kč, z toho dotace 1 907 069 (70 %), vlastní zdroje činí 817 316 Kč (30 %). Následně proběhlo poptávkové
řízení na dodavatele stavby. Byly osloveny celkem čtyři stavební společnosti. Jako nejvhodnější nabídka byla podle
hodnoticích kritérií vyhodnocena nabídka stavební společnosti STAVSPEKTRUM s.r.o. z Uherského Hradiště ve výši
2 664 042,00 Kč včetně DPH.
Po výběrovém řízení bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace v konečné výši 1 864 829 korun (70 %), vlastní
zdroje činí 799 213 Kč (30 %). Celkové finanční náklady jsou
2 664 042 Kč. Obecní investice podpořená dotací řešila stavební úpravy v suterénu, 1. NP, 2. NP a 3. NP.
Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající okna včetně vchodových a balkónových dveří jsou ve
špatném technickém stavu (některá okna nejdou otvírat,
všechna okna mají jedno sklo) a bude nutno z důvodu nejen zlepšení izolačních vlastností vyměnit je za nová okna.
V původním projektu nebylo možno o nová okna a vchodové dveře žádat. V chatě bylo odstraněno obložení stěn
a provedla se sonda do izolace střešní konstrukce. Zjistilo
se, že stávající izolace, vata mezi dřevěnými krovy, je slehlá,
navlhlá a zaplísněná, chybí parozábrana. Její špatný technický stav způsoboval všem známou zatuchlinu v celé budově. Krovy a dřevěné zakrytí střechy byly ve velmi dobrém
stavu. V případě výměny střešní izolace a jejího doplnění
do dnešního standardu bude nutno do budoucna vyřešit
i novou střešní krytinu včetně nového podbití, které je poškozeno ptáky a hmyzem.

V obecní nemovitosti byla mimo projekt ještě upravena
spodní koupelna, sociální zázemí, odstraněno dřevěné obložení schodiště, ubytovacích místností a společenské místnosti,
provedeny nové omítky, zateplena šikmá místnost v mezipatře, vyfrézován a vyvložkován a oplechován komín s kompletní
dodávkou komínových dílců. Cena následných úprav byla vyčíslena na 552 517 Kč s DPH. Celkové práce z rozpočtu obce
tedy činily 1 252 517 Kč. Všechny tyto práce provedené navíc
nemohly být zahrnuty do dotačního projektu a jejich realizací
se získal standard dnešních obdobných budov.
Jen pro zajímavost: díky prozíravosti stavitelů chaty se nemusel po rekonstrukci stavby posilovat či zdvojovat přívodní
kabel od trafostanice u Sovína do rozvodné skříně chaty z důvodu navýšení silového proudu pro elektrokotel a další nové
el. spotřebiče. Při budování přípojky byly do výkopu již tehdy
položeny dva stejné kabely, které jsou do dnešního dne zcela
funkční. Tím obec ušetřila nemalé finanční prostředky.
Chata bude vybavena novým nábytkem i novými elektrospotřebiči tak, aby od léta mohla sloužit našim spolkům i našim občanům.
Bližší informace o možných termínech využití chaty podá
podatelna obecního úřadu.

Dotační projekt z MAS Buchlov
– Obnova klubovny pro spolky –
Bažantnice Boršice
V rámci dotačního projektu MMR se podařilo získat prostředky na rekonstrukci a stavební úpravy objektu. Předmětem předkládaného projektu s názvem „Obnova klubovny
pro spolky – Bažantnice Boršice“ je zařízení interiéru budovy,
které umožní se zde scházet a rozvíjet různé aktivity spolkové
činnosti či dětí a mládeže. Jedná se především o nový nábytek, nové kuchyňské linky a další vybavení pro obnovení
celoročního provozu chaty.

Z důvodu nevhodnosti stávajícího topného systému vytápění stlačeným plynem se podařilo vyřešit i nový způsob
vytápění budovy. Vytápění plynem je finančně extrémně nevýhodné, měsíčně se platí za pronájem tlakové nádrže, což
ročně činí cca 60 tisíc Kč, v budově je stejně chladno a syrovo.
Kotelna na tuhá paliva je zcela nefunkční. Funkční a v dobrém
stavu nakonec zůstaly pro další využití jen teplovodní radiátory
v budově.
Z dotačních prostředků byla také provedena rekonstrukce hygienických zázemí, tj. záchodů a koupelen s výměnou
odpadních a vodovodních rozvodů. Dále byla provedena výměna elektroinstalace v celém objektu, úprava venkovního
areálu a realizace nových kamenných zpevněných ploch.
Postupně byly provedeny v rámci projektu také obkladačské,
podlahářské a malířské práce. Na chatě také došlo k výměně
všech vnějších oken a dveří, rekonstrukci topného systému
včetně pořízení nového elektrokotle, vnitřní zateplení podkroví včetně sádrokartonových podhledů a rekonstrukce terasy
do částky 700 000 Kč vč. DPH v rámci doprovodné investice
z rozpočtu obce.
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Na kole za historií Velké Moravy –
cyklistická stezka Boršice – Zlechov
Projekt „Na kole za historií Velké Moravy“, tj. vybudování cyklistické stezky sv. Metoděje Boršice – Zlechov a na
slovenské straně vybudování cyklistické stezky Opatovce –
Trenčín na hrázi řeky Váhu, byl ukončen.
Stavba na katastru jak naší obce, tak obce Zlechova byla
ukončena včetně vybudování altánů se zelenou střechou
a kamennou dlažbou, umístění cykloboxů v centrech obou
obcí, dále laviček, odpadkových košů a stojanů na kola.
Všechny umělecké doprovodné prvky byly v termínu
na celé trase cyklostezky Boršice – Zlechov nainstalovány,
kromě sedmi křížků se jmény sv. Klimenta, Metoděje, Cyrila, Gorazda, Sávy, Nauma a Angelára u kamenného stolu,
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noc při příležitosti oslav založení obce. V obci byly nainstalovány dva umělecké prvky, jeden obelisk s gombíkem
a s deskou se stručnou historií obce byl umístěn na návsi
a druhý malý kamenný kvádr s gombíkem na tělese hráze
vedle cyklostezky z Opatovic do Trenčína.
Při ukončení projektu cyklostezky se sluší poděkovat
všem, kteří se podíleli na tomto projektu, dále na stavbě
samotné i na uměleckých prvcích, a těm, kteří cyklostezku
sv. Metoděje propagují nejen na území našeho kraje, ale
i mimo území ČR.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem zastupitelům
obcí Boršice i Zlechova, kteří projekt cyklostezky společně
s doprovodnými prvky na úplném začátku odsouhlasili. Díky
jim jsme mohli vybudovat „nadčasovou“ cyklostezku, která
nám v obou obcích bude připomínat historii Velké Moravy,
které jsme byli nedílnou součástí.

Výpůjčka – Myslivecký spolek
Boršice
Zastupitelstvo projednalo smluvní ošetření užívání areálu
bažantnice Mysliveckým spolkem Boršice, č.p. 497, Boršice,
IČ 70265640. Projednání tohoto bodu navrhla rada obce zastupitelstvu z důvodu žádosti spolku o mimořádnou výpůjčku
obecního majetku, co se týče délky trvání výpůjčky. Jedná
se o výpůjčku tohoto nemovitého majetku na dobu delší jak
10 let, a to na 20 roků.

Jedná se o tento obecní majetek:

• část obecního pozemku parc. č. 4217/45 (ostatní plocha,
33 533 m2),
• stavbu č. ev. 75 – zemědělská stavba – odchovna a klubovna spolku (pozemek parc. č. st. 1047, 683 m2),
• stavbu parc. č. st. 1048 – jiná stavba (34 m2),
• stavbu parc. č. st. 1049 – jiná stavba (18 m2),
• stavbu parc. č. st. 1050 – jiná stavba (19 m2),
• stavbu parc. č. st. 1051 – jiná stavba (18 m2),
• stavbu parc. č. st. 1052 – jiná stavba (18 m2),
vše v k. ú. Boršice u Buchlovic, LV 10001, za účelem provozu spolkové činnosti v souladu se stanovami spolku. Záměr výpůjčky byl před projednáním řádně zveřejněn v období
8. 2. 2021 – 25. 2. 2021. Dlouhodobá výpůjčka se netýká chaty
a okolních pozemků.

Poškození budovy hasičské
zbrojnice – pojistná událost
na majetku obce

tzv. „sedmipočetníků“. Ty se instalovaly při slavnostním otvírání cyklostezky.
Slavnostní otevření cyklostezky sv. Metoděje mezi Boršicemi a Zlechovem úspěšně proběhlo v sobotu 3. 7. 2021.
Slovenský partner, tedy obec Opatovce, svoji stavbu
cyklostezky Opatovce – Trenčín umístěnou na tělese hráze
řeky Váhu předal do užívání ve čtvrtek 8. října. Slavnostní otevření slovenské části projektu proběhne v sobotu
24. července, kdy v Opatovcích pravidelně pořádají letní

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem pojistné události na budově hasičské zbrojnice ze dne 1. 3. 2021, kdy
došlo v souvislosti s dopravní nehodou osobního automobilu k poškození budovy SDH Boršice a taktéž k poškození
vybavení. Byl zpracován pasport budovy z důvodu neexistence dokumentace a připraven projekt obnovy. Vzhledem
k nevyhovujícímu technickému stavu po nárazu automobilu
do hasičské zbrojnice došlo ke statickému zajištění poškozené obecní budovy. Oprava nemohla být hned provedena,
jelikož se čekalo na uznání výše způsobené škody ze strany
pojišťovny.
Celková cena navržených oprav činila 1 179 602 Kč vč.
DPH. Pojišťovna předložený rozpočet na opravu poškozené
budovy posoudila a vyhodnotila, že obci proplatí na opravu
přibližně 500 tis. korun, což je 40 % z této navržené částky.
Po připsání této finanční částky na obecní účet od pojišťovny budou práce na opravě realizovány co nejdříve.
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Havarijní stav hlavních vodovodních
rozvodů na sportovní hale
Zastupitelstvo obce na základě předložené zprávy
o technické nezpůsobilosti části vodovodu ve sportovní
hale a častých poruch rozhodlo havárii na vodovodu neprodleně opravit. Vzhledem k neustále se opakující poruchovosti ocelové části páteřního potrubí na sportovní hale Boršice bylo potrubí vyměněno. Cenová nabídka společnosti
KOVOMARKET, s.r.o., IČ 25344102, na výměnu části rozvodů vody ve sportovní hale Boršice činila 92 365 Kč vč. DPH.
Nejprve byly odstraněny sádrokartonové stropy na
chodbách, následně provedena výměna nevyhovujících
kovových rozvodů vody za plastové, dále namontován
sádrokarton, provedeno vymalování stropů s generálním
úklidem. Hala je nyní v provozu v omezeném režimu dle
platných protikovidových opatření.

Mimořádný finanční dar –
Římskokatolická farnost Boršice
u Buchlovic
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytnutí mimořádného finančního daru Římskokatolické farnosti Boršice
u Buchlovic, Boršice 191, IČ 46257888, na pokrytí provozních
nákladů farnosti, a to ve výši 80 000 korun. Z důvodu pandemie a skoro rok uzavřeného či velmi omezeného provozu farního kostela se pan farář Anton Kasan dostal do finanční tísně.
Neprobíhaly finanční sbírky v kostele, obřady aj., ze kterých
byly v předcházejících letech financovány provozní náklady
farnosti: elektřina, voda, plyn, různé poplatky (revize elektro,
plynu, komínů).

Informace o činnosti mikroregionu
Buchlov a místní akční skupiny
Buchlov (MAS)
Valná hromada mikroregionu Buchlov na svém jednání
dne 13. 5. 2021 zvolila starostku městyse Buchlovice Mgr.
Pavlu Večeřovou za předsedkyni mikroregionu Buchlov. Dále
byla ukončena obměna ve vedení MAS Buchlov včetně přijetí nové hlavní manažerky paní Lenky Gregorové, která je
souběžně zaměstnána v mikroregionu Buchlov na poloviční
úvazek. Předsedkyní místní akční skupiny (MAS) Buchlov byla
zvolena starostka obce Salaš paní Jitka Točková.
Po bývalém vedení MAS bylo nutno vyřešit dluhy, nedoplatky a zajistit následné financování provozu MAS v letošním
roce. Protože se blíží nové programové období 2021–2027,
bude nutno opět provést nejen novou certifikaci MAS Buchlov,
ale také připravit seznam nových projektů jednotlivých obcí,
podnikatelů a spolků na území celé naší MAS.
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Nová těžba štěrkopísků –
etapa č. 6 – štěrkovna Boršice

Projekt Mysliveckého spolku
Boršice – Sázíme budoucnost

Na základě přípravy otevření nové etapy těžby štěrkopísků č. 6 v prostoru pozemků bývalého broskvoňového sadu,
v územním plánu na pozemcích určených k těžbě hlinitých
štěrkopísků, má Společnost Slovácká těžební, s. r. o., se sídlem Staré Město, zájem o odkup či pronájem obecních pozemků parc. č. 760/109 (o výměře 136 m2) a pozemku 5069/81
(o výměře 467 m2) zapsaných na LV č. 10001 pro obec Boršice, k. ú. Boršice u Buchlovic. Celková plocha obou obecních
pozemků, o které má těžební společnost zájem, činí 603 m2.

Ve stejné dotační výzvě byl ve spolupráci s mysliveckým
spolkem připraven projekt Mysliveckého spolku Boršice,
č. p. 497, 687 09 Boršice, IČ 70265640, s názvem: „Myslivecký spolek Boršice – sázíme budoucnost“ na výsadbu 47 kusů
stromů v extravilánu obce Boršice. Jedná se opět o dotační
projekt z národních zdrojů administrovaný SFŽP ve výzvě
NPŽP 9/2019 – 5. 4. A ve spolupráci s obcí Boršice. Náklady
projektu činí 110 000 Kč. Dotace 100 %. Myslivecký spolek
Boršice požádal obec Boršice o předfinancování projektu
v případě schválení žádosti o dotaci. Výsadby dřevin jsou
navrženy celkem na dvou plochách v rámci extravilánu obce
Boršice. Stromy byly voleny na místa, která jsou bezproblémová z hlediska vedení inženýrských sítí (tedy mimo jejich
ochranná pásma), kde nejsou plánovány žádné stavební či
jiné investiční akce a kde jsou k dispozici dostatečně velké
volné plochy bez nadzemních překážek. Všechny řešené lokality se nachází na pozemcích ve vlastnictví obce Boršice,
která udělila Mysliveckému spolku Boršice svůj souhlas.

Při jednání se zástupcem Slovácké těžební byla obci předložena nabídka za pronájem výše uvedených obecních pozemků (zájem obce není bránit těžbě štěrkopísků, ale zachování obecní cesty, kdy po této těžbě dojde k vytěžení obecních
pozemků a následně proběhne rekultivace dle projektu zhruba do stejné nadmořské výšky), a to jak za vytěžení štěrkopísků, tak i následné uložení schválených zemin na obecních
pozemcích. Nyní se čeká na schválení nabídky ze strany
společnosti Slovácká těžební. V případě následného souhlasu zastupitelstva obce by se mezi oběma stranami uzavřela
smlouva, která by se začala plnit po zahájení nové těžby.

Projekt byl finančně podpořen 100% dotací a bude se letos
také na podzim realizovat.

Žádost o dotaci z národního
programu životní prostředí –
Sázíme stromy Boršice
Byl připraven projekt s názvem: „Sázíme stromy – Boršice“
na výsadbu 110 kusů stromů v intravilánu a extravilánu obce
Boršice. Jedná se o dotační projekt z národních zdrojů administrovaný SFŽP ve výzvě NPŽP 9/2019 – 5. 4. A. Náklady
projektu činí 250 000 Kč. Dotace 100 %.
Výsadby dřevin jsou navrženy celkem na sedmi plochách
v rámci intravilánu a také extravilánu obce Boršice. Stromy
byly voleny na místa, která jsou bezproblémová z hlediska vedení inženýrských sítí (tedy mimo jejich ochranná pásma), kde
nejsou plánovány žádné stavební či jiné investiční akce a kde
jsou k dispozici dostatečně velké volné plochy bez nadzemních překážek. Řešeny byly pouze vybrané lokality veřejné
zeleně, které jsou vhodné pro doplnění a obnovu stromořadí
nebo sadu z ovocných stromů. Vše bylo konzultováno s pracovníky obecního úřadu. Všechny řešené lokality se nachází
na pozemcích ve vlastnictví obce Boršice.
Projekt byl finančně podpořen 100% dotací a bude se letos
na podzim realizovat.

Jarní úklid obce a jejího okolí
„Ukliďme Česko“
Jarním úklidovým dnem v naší obci byla sobota 10. dubna 2021. Vzhledem k tomu že epidemiologická situace (vládní
nařízení) neumožňovala shromažďování, dobrovolníci si individuálně pytle s provázky na sběr odpadu odebrali na podatelně obecního úřadu během týdne před konáním úklidu.
Zde také dobrovolníci obdrželi instrukce a plánek své trasy
doporučené k úklidu, případně kde zanechat sesbíraný odpad. Přihlašování k jednotlivým trasám úklidu probíhalo přes
aplikaci na internetu. Během akce byla dodržována aktuální
platná opatření, vládní nařízení, omezení a další platná nařízení státních institucí související s epidemiologickou situací.
Pytle s odpadem a ostatní sesbíraný odpad byly následující
týden svezeny na sběrný dvůr zaměstnanci obce.
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Nové odpadové hospodářství obce
Záměrem změny v nakládání s odpady v naší obci by mělo
být jeho zefektivnění v návaznosti na nový zákon o odpadech. Prioritami bude ochrana životního prostředí, ke které může přispět
každý občan osobně tím, že bude třídit vybrané komodity a tím
minimalizovat množství odpadu ukládané na skládkách. Dále se
jedná o zavedení spravedlivé výše poplatku pro občany dle množství vyprodukovaného a vytříděného odpadu. Výsledkem změn by
mělo být další snížení množství směsného komunálního odpadu,
který je odvážen na skládku. Velmi brzy bude na území celého státu docházet k prudkému nárůstu poplatků za uložení komunálního
odpadu na skládkách. Na tuto situaci musíme být připraveni.
Co se týče bioodpadu, ten jsme přes 2 roky ukládali na zpevněné polní hnojiště nad letištěm a v loňském roce na jaře byl
bioodpad podrcen a přes 30 kontejnerů o objemu 28 m3 bylo
rozvezeno a využito na obecních pozemcích. Další bioodpad
jsme již na tuto plochu nemohli pro svoje využití ukládat, jelikož
vlastník plochy zde zřídil třídicí linku na výkopové zeminy, kamenivo a sutě. Po dohodě s ředitelem kompostárny na „Křížných
cestách“ jsme tento bioodpad vozili na kompostárnu v průměrné
ceně 500 korun za kontejner. Na podzim dohodnutá cena přestala platit a za 1 kontejner s bioodpadem stoupla na průměrnou cenu 1200 korun. To již bylo z naší strany neakceptovatelné

a bioodpad jsme začali ukládat na obecní pozemek. Toto řešení
je však na přechodnou dobu, než bude zajištěna řádná povolená
zpevněná plocha s provozním řádem. Takovou plochu můžeme
vybudovat na obecním pozemku za Xavergenem. Pozemek parc.
č. 3196/4 je územním plánem určen jako plocha specifické výroby
a skladování. Tzn. na pozemku můžeme umístit zpevněnou plochu pro skladování dřeva a biomasy pro další zpracování. Plocha
pro uložení dřevěných zbytků ze stromů by se ukládala na štěrkovou zhutněnou plochu a měkká biomasa na betonovou plochu
vybudovanou z panelů. Za určitý časový interval bude provedeno
podrcení dřevní hmoty na štěpku a její následné využití na k tomu
vhodné obecní pozemky nebo i pro zájemce z řad našich občanů. Biomasa na panelové ploše by se pravidelně manipulátorem
obracela = vytvářel by se kompost pro další využití v obci. Cílem
obce by se mělo stát, že bioodpady vyprodukované na území
obce zůstanou na jejím území.
Materiál z „bouraček“ domů by měl být již při dovozu na sběrný dvůr (Křížné cesty i na náš obecní) vytříděný na cihelnou suť
a beton. „Čistý“ beton a kamenivo odebíráme v našem sběrném
dvoře zdarma pro další použití po podrcení a ostatní materiál (cihla, střešní krytiny cihelné apod.) končí na skládkách. Na 1 občana
za rok bude od 1. 6. 2021 do 100 kg ve sběrném dvoře zdarma,
další množství navíc si každý občan zaplatí (čerstvá dohoda starostů v rámci mikroregionu Buchlov) dle platných ceníků.

Financování odpadů za rok 2020 v Boršicích
Komunální
odpad
200301

Velkoobjemový odpad
200307

Plast
200139

Papír
200101

Sklo
200102

Nebezpečný
odpad

Textil
200110

Bioodpad
200201

Produkce: A - celková (t) / B - na osobu (kg)
A
377

B

A

173,65 46,41

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

21,38

43,56

20,06

41,42

19,08

26,13

12,02

6,786

3,13

1,192

0,55

Komunální odpad

970 998 Kč

Výběr z poplatků

Plast

150 280 Kč

EKOKOM

Papír

35 453 Kč

Sklo

Výnosy z prodeje druh. sur.

A

B

108,64 50,04

1 047 560 Kč
327 707 Kč
43 218 Kč

– Kč

Ostatní odpady (NP, velkoobj. atd.)

394 730 Kč

Sběrný dvůr

561 214 Kč

Náklady celkem

2 112 675 Kč

Celkové výnosy
Rozdíl

1 418 485 Kč
-694 190 Kč

Stručné aktuální informace o dění v obci
Jak v obci parkovat

Upozornění pro uživatele kabelové televize

Na základě upozornění Policie ČR opětovně žádáme
všechny majitele motorových vozidel, aby neparkovali svá
vozidla v křižovatkách nebo ve výjezdech z místních komunikací. Zbytečně se vystavujete udělení pokuty. Takovým nevhodným parkováním můžete způsobit i havárii. Děkujeme
Vám za pochopení.

Vážení občané, pokud jste uživateli kabelové televize a nastane u Vás jakýkoliv problém s kabelovou televizí, můžete se
obrátit na podatelnu obecního úřadu, tel. 572 501 121 nebo
e-mail: podatelna@borsice.cz. Bez Vaší zpětné vazby nemůže
být oprava provedena. Zároveň se zde můžete obrátit i z důvodu opravy veřejného osvětlení a místního rozhlasu.
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Informace o místě pro oddávání
včetně možnosti pronájmu chaty
Bažantnice
V obci chybí nekomerční oddávací místo mimo obřadní
místnost. Takovým místem by mohlo být okolí právě zrekonstruované chaty Bažantnice. V případě svatebního obřadu
u chaty se může chata využít pro svatební hostinu či ubytování
svatebních hostů.

Pro návštěvníky hřbitova
zprovozněny toalety
Oznamujeme veřejnosti, že s vynaložením minimálních
nákladů byly na hřbitově v prostorách smuteční síně zprovozněny toalety. Počítáme s jejich celoročním provozem.

Dar Honebního společenstva Boršice
Na základě rozhodnutí výboru Honebního společenstva
Boršice ze dne 13. 5. 2021 byl poskytnut finanční dar ve výši
15 000 korun faráři Antonu Kasanovi, zástupci Římskokatolické farnosti Boršice, na zajištění financování provozu naší
farnosti.

Provádí se oprava části zdi farní
zahrady
Z důvodu zhroucení části zdi kolem farní zahrady byla zahájena její oprava. Zhotovil se nový betonový základ rozpadlé
části zdi a zeď bude znovu vystavěna. Z vnitřní strany zdi bude
navezena zemina, která by měla snížit riziko dalšího naklánění
stěny zdi směrem do zahrady.

Oprava sportovních šaten
Na základě neutěšeného stavu vnitřních prostor sportovních šaten rozhodlo zastupitelstvo obce provést nutné opravy
kuchyně, chodby a šaten hostů a další výměnu nevyhovujících oken za nová plastová. V kuchyni byla zhotovena nová
omítka, podlaha, elektroinstalace, rozvody vody a odpadů
včetně nového stropu. Členové sportovního klubu si zajistili
novou kuchyňskou linku s elektrospotřebiči. Byla opravena
omítka ve vnitřní chodbě s opravou a novým nátěrem zárubní dveří. Bude odstraněna nepoužívaná sauna a šatna hostů
bude o tento prostor rozšířena. Tím se výrazně zlepší zázemí
pro hostující celky.

Šetření vodou na hřbitově
Z důvodu nedostatku vody pro zalévání na hřbitově žádáme občany, aby vodou ze hřbitovního vodovodu šetřili. Předem děkujeme za pochopení.

Poděkování účastníkům letošního
úklidu obce a jejího okolí
Touto cestou bychom Vám chtěli poděkovat za pomoc při
úklidu obce. Letošní úklid, který se konal v sobotu 10. dubna,
byl zvláštní tím, že se konal v době nouzového stavu způsobeného epidemií koronaviru. Takže se i při úklidu musela dodržovat protiepidemická opatření. Společnými silami byl nasbírán
jeden 12kubíkový kontejner odpadů. Ještě jednou děkujeme
všem, kterým není lhostejné, v jakém prostředí žijeme.
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Provozní doba sběrného dvora
ČERVEN

Středa 15-17

Sobota 8-11

ČERVENEC

Sobota 8-11

SRPEN

Sobota 8-11

ZÁŘÍ

Sobota 8-11

ŘÍJEN

Středa 15-17

Sobota 8-11

LISTOPAD

Středa 15-17

Sobota 8-11

PROSINEC

Soboty 4. 12. a 18. 12.
(8–11)

Upozorňujeme občany, aby sledovali hlášení obecního
úřadu a informace umístěné na kabelové televizi i na webových stránkách obce, jelikož může v průběhu roku docházet
z technických důvodů ke změně otvírací doby Sběrného dvora. Předem všem děkujeme za pochopení.
Kontakt: Bc. Josef Soustružník, tel.: 724 413 144

Poděkování za spolupráci při úklidu
chodníků a sečení trávy
Děkujeme všem našim spoluobčanům, kteří přesto, že jim
to žádný zákon neukládá, uklízejí chodníky před svými nemovitostmi a sečou trávu na obecních místech. Je to pro obec
velmi výrazná pomoc.

Cyklobox – úschovna pro kola
Ukládání odpadů do kontejnerů
Na každém sběrném hnízdě jsou umístěny kontejnery na
tříděný odpad. Aby byl systém plně funkční, předpokládá se
kázeň při třídění a ukládání odpadů do kontejnerů, nikoliv
vedle nich. U sběrných hnízd se opakovaně odpad hromadí
mimo kontejnery a z takto pohozeného odpadu se stávají černé skládky.
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V rámci projektu „Na kole za historií Velké Moravy“ byl
v centru obce před kavárnou Gréta umístěn cyklobox, který
slouží pro bezpečné uschování a uzamčení jízdních kol.

Otevření obecní hospody
Koncem měsíce května byla zprovozněna obecní hospoda
v areálu letního kina. Nabízí také uspořádání rodinných oslav,
třídních srazů a večírků. Přejeme novému nájemci hodně zdaru a hostů.
Otevírací doba:
Po, Út

zavřeno

St, Čt, Pá

16 – 22

So

14 – 22

Ne

14 – 20

Provozovatel: Jan Mlčák, Boršice 375, tel.: +420 735 581 838

Sbírka pro zasaženou obec
Mikulčice
Ve sbírce pro obec Mikulčice, která byla zasažena ničivým tornádem, bylo vybráno v pokladničce na obecním
úřadě 242 110 Kč. Po dohodě s místostarostou Mikulčic
panem Janem Vlašicem budou za vybrané finanční prostředky nakoupeny dřevěné trámy dle požadovaných
rozměrů. Dále bylo zaměstnanci MŠ Boršice vybráno

13 000 Kč, které jsou určeny pro MŠ v postižené obci.
Celkem tedy 255 110 Kč.
DĚKUJEME!
Proč právě Mikulčice?
Stejně jako naše obec jsou Mikulčice zemědělskou obcí
s dlouhou tradicí vinařství. S Mikulčicemi nás spojuje také
období Velké Moravy. Obě obce leží v oblasti někdejší Velkomoravské říše, prvního státního útvaru západních Slovanů.

Okýnko do mateřské školy
Divadelní představení v podání
paní učitelek
V letošní zimě jsme se s dětmi konečně dočkali sněhové
nadílky a pořádného mrazu. Abychom jim poznávání zimního
počasí obohatili a zpestřili, připravily si paní učitelky společně
s dětmi na toto téma dvě pohádky.
Po zazvonění kouzelného zvonečku se všichni, děti i paní
učitelky, proměnili ve zvířátka a pohádka „Zajíc a liška“ mohla začít. Lstivá liška, která si postavila chaloupku z ledu, vyhnala na jaře zajíčka z jeho chaloupky z kůry. Statečná zvířátka, která zajíčkovi pomáhala, zahrály samy děti. Formou
pohádky se jim tak dostalo ponaučení o nekamarádském
a lstivém chování. A jak pohádka skončila? Vyhnat lišku se
podařilo statečnému kohoutovi a společně s dětmi ji ze zajíčkovy chaloupky vystrnadil.
Další pohádkový příběh „O zmrzlém sněhuláčkovi“ navázal na nejoblíbenější hry dětí se sněhem. Paní učitelky,
které představovaly dětské postavy Verunky a Davídka, se
snažily pomoci sněhulákovi, kterému byla venku zima. Děti
si při sledování pohádkového příběhu uvědomily, jestli se
to, co viděly, může odehrávat v realitě, a také mohly poukázat na to, co dělají postavy z pohádkového příběhu správně
a co ne.
Během divadelního dopoledne byly děti zapojeny do samotného dění na „jevišti“, pozorně sledovaly děj pohádek
a radostně reagovaly na veškeré podněty dětských i dospěláckých „herců“. Divadelní představení končilo společným
pohybovým ztvárněním zimní písničky a velkým potleskem
na závěr.
Zpracovaly: paní učitelky Vladimíra Mlčková, Lenka Filipi

- 17 -

Karnevalové veselí v mateřské škole
Vánoce jsou už daleko za námi a po nich přichází období
masopustu. Přemýšleli jste někdy nad slovem masopust a jak
asi vzniklo? Slyšíme v něm kromě slova „maso“ také slovo
„pustit“ nebo možná dokonce „půst“. A přitom je to doba, kdy
si naši předkové dopřávali k jídlu hodně masa, slavili a hodovali. Jak si to vysvětlit?
V dnešní době označujeme slovem masopust období od
Tří králů do Popeleční středy. Začíná tedy po vánočních svátcích a jeho konec je nepravidelný, protože Popeleční středa vychází každý rok na jiné datum. Podle tradice připadá
na 46. den před velikonoční nedělí. Letos Popeleční středa
připadla na 17. února. Na ni navázalo postní období dlouhé
40 dní, po němž následují Velikonoce.
Během masopustního období se tradičně pořádaly zabijačky, hodovalo se, veselilo a často se pořádaly svatby. Dnes
se již na většině míst neslaví masopust v takovém rozsahu,
jako tomu bylo dříve.
V naší mateřské škole ctíme tradice, a tak si každoročně
masopust a s ním spojené zvyky připomínáme. Na toto období se společně s dětmi každoročně velmi těšíme.

Tímto bychom rádi za celý kolektiv mateřské školy chtěli poděkovat rodičům a prarodičům, kteří svůj čas a energii
v uplynulých měsících věnovali a stále věnují svým dětem.
Víme, že doba není jednoduchá pro nikoho z nás, a těšíme se,
až zase bude vše ve starých zajetých kolejích.
Zpracovala: paní učitelka Šárka Horňáková

Malý zpracovatel odpadů
Environmentální výchova je důležitou součástí předškolního vzdělávání. Díky ní děti získávají znalosti a dovednosti v oblasti prevence a péče o životní prostředí. Snažíme se, aby si
děti uvědomily, že vše, co dělají, ovlivňuje život nejen jejich,
ale také život zvířat nebo rostlin.
Proto jsme vzdělávací týden pojali v tématu „Malý zpracovatel odpadů“.
Cílem tohoto týdne bylo hravou a nenásilnou formou dovést děti ke třídění odpadů nejen ve školce, ale i doma.
S dětmi jsme si povídali, jak je důležité třídit odpadky, proč
nesmíme vyhazovat odpadky na cestu nebo v lese. Řekli jsme
si a ukázali, jaké máme barevné kontejnery a co do nich patří.
Zkusili jsme experimentovat s papírem, plastem a sklem. Vytvořili jsme si z papíru vlastní kontejnery, které jsme si vybarvili,
následně vystřihli z letáku obrázky a snažili jsme se je zařadit
do příslušného kontejneru. Vydali jsme se s dětmi na procházku po okolí, abychom zjistili, kde všude v obci máme kontejnery na tříděný odpad. Při procházce jsme pozorovali práci
popelářů, a to se nám tak zalíbilo, že jsme si na ně zahráli.
Děti byly moc šikovné a vzájemně spolupracovaly. Téma se
jim líbilo, a proto je práce moc bavila a hodně jsme se všichni
naučili.
Zpracovala: paní učitelka Bc. Tereza Segeťová

Vyvrcholením našeho masopustního týdne v MŠ bývá karneval, který se neobejde bez soutěží, diskotéky, promenády
masek a jiných zábavných aktivit, které pro děti chystají paní
učitelky. V letošním roce bylo ale všechno jinak, museli jsme
si zvyknout na spousty změn a program v mateřské škole přizpůsobit epidemiologické situaci.
Bohužel si letos musely karneval v MŠ odepřít děti ze třídy
oranžových a zelených jablíček, a to z důvodu nařízené karantény, navíc hodně dětí právě mělo neštovice. I tak se nám od
dětí dostalo zpětné vazby formou fotografií a krátkých videí,
ve kterých nám daly nahlédnout do atmosféry karnevalového
veselí s rodiči a prarodiči u nich doma.
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Distanční vzdělávání v mateřské škole
V souladu s ustanovením § 184a školského zákona, pokud
z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle
zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle
zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je stanovena:

• povinnost mateřské školy je zajistit vzdělávání distančním
způsoben pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné /jedná se o děti, které navštěvují poslední ročník mateřské školy, tzn. u nás pro děti ze 4. třídy – zelená jablíčka/,
• povinnost dětí, pro které je vzdělávání povinné, se tímto
způsobem vzdělávat.

Od 1. 3. 2021 byla uzavřena na základě rozhodnutí Vlády
ČR i naše mateřská škola. Stejně jako na jaře 2020, i v době
karantény 4. třídy probíhalo distanční vzdělávání. Paní učitelky při plánování vycházely z našeho Školního vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání s názvem „Pojď si s námi
hrát a poznávat svět“ a v souladu s požadavky RVP PV vypracovávaly jednotlivá témata. Distanční vzdělávání se odvíjelo právě od naplánovaných témat. Na webové stránky MŠ
byly postupně umísťovány pracovní listy, návrhy pracovních,
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výtvarných, pohybových činností, které rozvíjí vědomosti,
schopnosti i znalosti dětí v určitých oblastech /předčtenářská,
předmatematická, přírodní gramotnost, rozvoj zrakového vnímání, jemná i hrubá motorika, grafomotorika apod./.
Stejným způsobem probíhala i logopedická prevence dětí.
Paní učitelky byly s rodiči v osobním kontaktu přes e-mail či
telefon a domlouvaly se s nimi na společném postupu.
Pracovní listy bylo po návratu do mateřské školy nutné
odevzdat paním učitelkám, je to opravdu povinností rodiče.
Velmi nás osobně těšil aktivní přístup některých rodičů, kteří
nám zasílali fotografie z jejich činností z domácího prostředí. Byla to nejen úžasná zpětná vazba, ale i velké pohlazení
na srdci, protože nám všem děti opravdu scházely.
Přejeme vám krásné a slunné dny, všem pevné zdraví.
Kolektiv Mateřské školy Boršice
Zpracovala: Dagmar Cilečková – ředitelka MŠ

Základní škola
Jaro 2021 opět v duchu
distanční výuky
Rok se s rokem sešel a naše základní škola stejně jako
ostatní pokračuje v distančním typu vzdělávání. Rozdílů oproti
loňskému jaru najdeme hned několik. V minulém roce jsme
vstupovali do něčeho naprosto neznámého, protože se nikdy
v dějinách školství v našich zemích nestalo, aby proběhlo tolik
změn ve způsobu poskytování vzdělávání. Nikdo z nás by si
nepomyslel, že až na malé výjimky potrvá toto omezení souvisle po celý rok.
Za tu dobu jsme museli radikálně změnit přístup k poskytování vzdělávání našim žákům, které čekal ještě náročnější úkol. Ze dne na den se museli naučit rozvrhnout si plnění
svých školních povinností, naplánovat si plnění jednotlivých
úkolů a jejich pravidelné odevzdání. Velkou práci neustále
odváděli i jejich rodiče nebo prarodiče, kteří nám pomáhali
s motivací svých dětí a vnuků.
Moc dobře si uvědomujeme, že tato činnost je velmi náročná, ale bez jejich podpory by distanční vzdělávání bylo
pro všechny ještě náročnější. Samozřejmě jsme zjistili velké
rozdíly v přístupu jednotlivých žáků ke svým každodenním povinnostem. Napříč ročníky naší školy jsme se setkáváli s žáky,
kteří se vzdělávali bez větších problémů a nesnází. Na druhu
stranu několik z nich si neustále neuvědomuje, že propast,
která vznikla jejich nečinností a oddalováním zadaných úkolů,
nevyhnutelně povede k problémům souvisejícím s přechodem do vyšších ročníků. Kromě úbytku vědomostí je velkým
nebezpečím i ztráta pravidelného plánování a zaběhnutého
denního harmonogramu.
Všichni se snažíme, abychom právě těmto žákům pomohli
se znovu „rozjet“, ale bez jejich pomoci to nikdy sami nezvládneme. Pro všechny zúčastněné, učitele, žáky i rodiče, je tato
doba nešťastná a velmi náročná, ale musíme pořád věřit, že
společně to zvládneme.
Jsem moc rád, že i přes velké pracovní vytížení se kolegům
podařilo vymyslet zajímavé způsoby výuky a prostřednictvím
článku v Boršickém zpravodaji se rád podělím o jejich úžasné
nápady a aktivity v tak i pro nás pedagogy nelehké době.
Závěrem si dovolím použít úryvek z citátu českého spisovatele Vladislava Vančury: „Po čase zimním přicházívá jaro,
po beznaději vzniká naděje, po hrůzách noci zasvítává den.“
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I já věřím, že po těch všech utrpeních a nepříjemnostech
znovu vysvitne slunce a my se budeme moci opět radovat
z každého nového dne.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ F. Horenského v Boršicích

Zimní dny prvňáčků ve škole
Před prosincovým Mikulášem jsme se po distanční výuce
setkali ve škole. Někteří žáčci si online počítačovou výuku protáhli, ale my jsme zvládali dál vysílat i učivo přímo z vyučování
s ostatními kamarády. Naše kamarádství se promítalo i o přestávkách, kdy si žáci z kaplanky vyprávěli zážitky s dětmi, co
byly doma u počítače. Jejich výdrž a aktivita byly obdivuhodné. Nedalo by se říct, že je všechno jen zlé, ale přesvědčili jsme se, že některá pořekadla mívají pravdu a „k něčemu
dobré“ v tomto případě platilo. Internetové připojení, počítače,
notebooky, tablety, iPady, různé komunikační aplikace, zprávy a focení úkolů přes mobil, opravování a posílání krásných
1 zpět bylo občas i potěšující a pro děti doma velmi povzbuzující. Také vytvářené vzdělávací hry na počítači se osvědčily.

Činnost badatelského kroužku
V tomto školním roce 2020-2021 mohou žáci druhých tříd
navštěvovat každé úterý badatelský kroužek pod vedením
paní učitelky Mgr. Ivany Uhlířové.
Kroužek je určen pro zvídavé děti, které rády objevují
a zkoumají svět kolem nás.

Před Vánoci jsme si zpestřili výuku besídkou, předáváním
dárečků a vinšováním plna zdraví do nového roku. Pololetní měsíce nás velmi potěšily sněhovou nadílkou. Užili jsme si
bobování, koulování, vycházky, ale také malování do sněhu,
stavění kuličkových staveb i sněhuláka. Využili jsme i velkého
mrazu a vytvořili si přírodní sklíčka. Velkou zajímavostí bylo zamrzání bublifukové bubliny. V únoru nás čekaly i karnevalové
hry a také indiánská matematika.
Naše prvňáčky velmi potěšilo „vysvědčení“, které si mohli
převzít ve škole. Bylo pro ně nejen se samými jedničkami velkou potěchou, ale také odměnou za velký kus práce, kterou
zvládli nejen ve škole, ale také doma u počítače.
Mnohokrát děkuji všem rodičům a rodinným příslušníkům,
kteří s výukou pomáhali. Spolupráce žák-rodič-učitel-škola je
velmi důležitá a pro ně byl její počátek velkou neznámou, kterou opravdu na jedničku zvládali.
Mgr. Zuzana Kotačková

4. třída v pravěku
Distanční výuka nám nedokázala překazit naše vlastivědné
nadšení a 4. třída se ocitla v pravěku. V online výuce jsme
nasbírali potřebné informace a pak už následovala práce jednotlivců. Někteří vytvořili krásné pravěké malby, zkusili vyrobit
pravěké nástroje nebo se oblekli jako pračlověk a dokonce
zkoušeli i něco ulovit. Jak se jim práce podařila, můžete posoudit z fotografií.
Mgr. Alena Rathúská

Na podzim však byla činnost kroužku na čas přerušena
covidovou epidemií. V zimním období jsme prováděli jednoduché fyzikální a chemické pokusy. Např.: hráli jsme si na
„barmany a vyráběli několikabarevné elixíry a koktejly“. Zjistili jsme, že některé kapaliny se nikdy nemísí. Vyráběli jsme
sopku, pozorovali „tančící rozinky“, vytvářeli barevné duhy
v mléce, sledovali, jak se pomalu ve vodě rozevírá papírový
květ, psali vzkaz neviditelným písmem, který se nakonec zahříváním papíru nedočkavým čtenářům objevil. Určovali jsme
stáří štědrovečerního kapra podle šupiny, vyráběli krápníky
a barevné krystaly. Když venkovní teplota klesla hodně pod
nulu, sledovali jsme bubliny z bublifuku, které nepraskly,
chovaly se jako z igelitu a začaly krásně promrzat. Obdivovali jsme kovové svorky, které plavaly na hladině vody, nevěřícně kroutili hlavami, když jsme do sklenice plné vody házeli
další a další mince, a voda přesto ze sklenice nevytekla. Už
také víme, že stabilita těles závisí na poloze těžiště. Námi vyrobení barevní papoušci se díky tomuto jevu dokázali udržet
na tenké špejli.
V badatelském kroužku se žáci učí klást otázky, vytvářet hypotézy, které si sami během pokusů ověřují.
Malí badatelé pracují ve skupinách, učí se spolupracovat
a komunikovat.
Covid-19 naši činnost bohužel přerušil znovu. Po návratu
zpět do školy pokračujeme v objevování tajů přírody. Máme
v plánu seznámit se s mnoha živočichy, sledovat vývoj motýla přímo ve třídě, lovit a určovat živočichy v místním potoce,
založíme herbář rostlin a budeme provádět botanické pokusy.
Věřím, že děti budou nastávající aktivity bavit stejně jako fyzikální a chemické pokusy a že budou přírodu nejen poznávat,
ale naučí se ji i chránit.
Mgr. Ivana Uhlířová
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Sedmáci se v tomto školním roce vydávají po stopách středověkých hradů, rytířů a panovníků. Proto si zkusili vyrobit
model rotundy, raně středověké stavby. Někteří využili také
čerstvě napadlého sněhu a popustili uzdu své fantazii. A jaké
by to bylo, kdyby žili první čeští králové v dnešní době a vytvořili si svůj vlastní profil na sociálních sítích? I touto otázkou se
sedmáci zabývali a prvním českým králům vytvořili profil na Instagramu. Výběr z jejich prací rovněž naleznete na webových
stránkách fotogalerie školy. Věřím, že žákům zadané úkoly
alespoň trochu ulehčily těžkou dobu a trable spojené s distanční výukou a pomohly k jejich odreagování. Praktickými
úkoly upevnili nabyté znalosti a zároveň se pobavili.

Informatika nezahálela ani
na podzim roku 2020, a tak byli
žáci zapojeni do zajímavé soutěže s názvem Bobřík informatiky. Výhodou bylo, že žáci mohli
vyplňovat soutěžní test on-line
z domova. Soutěž je zaměřena
na logické myšlení a myšlení
v souvislostech v rámci světa
informatiky, které je velmi důležité u žáků rozvíjet. V soutěži
jsou jednotlivé úlohy zaměřeny
prakticky a poutavě.

Mgr. Kamila Vajdíková

Naše škola se zapojila v kategoriích Mini (5. třída), Benjamin (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída). V kategorii Mini zvítězila s počtem 144 bodů Karolína Hiklová. V kategorii Benjamin
se nejvíc zadařilo žákyním Tereze Pernicové a Tereze Buršové
s počtem 160 bodů. Kategorii Kadet ovládla žákyně 9. třídy
Šárka Kmentová se ziskem 128 bodů.
Všem účastníkům soutěže patří velký dík a obdiv za předvedené výkony! Příští školní rok se jistě s Bobříkem informatiky znovu setkáme!
Bc. Vojtěch Duda

3D tisk na naší škole
Naší škole se podařilo díky společnosti
Prusa Research, a. s.,
získat kompletně sestavenou 3D tiskárnu.
Cílem naší spolupráce
je její využití ve výuce
i v mimoškolní zájmové činnosti. S ohledem
na plánované úpravy
školního vzdělávacího
programu od začátku
příštího školního roku
2021/2022, které souvisí s radikálními změnami výuky informatiky,
je získání této technologické
vymoženosti
velmi vítáno. Věřím, že
pro generace našich žáků bude dovednost 3D tisku v budoucnosti naprostou samozřejmostí, a my budeme velmi rádi, když
se s jeho základy seznámí přímo na naší škole.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Dějepis doma kreativně a zábavně
O tom, že se žáci nemusí učit jen letopočty, ale že se lze
učit o historii zábavně a prakticky i doma, se přesvědčili naši
šesťáci a sedmáci. V rámci samostudia dostali za úkol předvést své dovednosti a důvtip v praxi.
Šesťáci se vydali strojem času do starověkého Egypta, kde
navštívili faraona, pyramidy a dostali se i do domu balzamovačů. Na základě svých zážitků z virtuální videonávštěvy měli za
úkol vyrobit mumii s kanopami, amulety i sarkofágem. Někteří si pomohli panenkou, někteří plyšákem a jiní také mladším
sourozencem. Na práci si dali skutečně záležet a mumie zabalené do obvazů nebo do toaletních papírů se jim moc povedly. Další ukázky jejich práce najdete na webových stránkách
fotogalerie školy.
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Prázdninová literární soutěž
V týdnu od 8. do 12. března, v Měsíci knihy, se konečně i naši žáci dočkali jarních prázdnin. A protože mnozí
z nich museli kvůli vládním nařízením zrušit svůj plánovaný
program, rozhodli jsme se, že žákům 2. stupně v průběhu
volného týdne nabídneme malé rozptýlení v podobě literární
soutěže.
Každý den čekal na webových stránkách školy vášnivé
čtenáře a zapálené soutěžící jeden úkol, který prověřoval
mnoho jejich znalostí a dovedností – výtvarné nadání, estetické vnímání, pravopisné i literární znalosti, technické smýšlení, vyjadřování a také komunikační obratnost. V pondělí měli
žáci za úkol pořídit fotografii oblíbené knihy s rekvizitami,
které vystihují děj nebo název knihy, v úterý se na chvíli stali
pomocníky samotného Sherlocka Holmese a dokončili ukradený závěr příběhu, ve středu na ně čekaly literární hádanky,

ve čtvrtek se vžili do kůže ilustrátorů básní a nakonec v pátek
prozkoumali domácí knihovničku a z knih sestavili originální
obrazce a nápisy.
Z celkového počtu 10 účastníků si nejlépe vedli: Šárka
Kmentová (9. třída), Terka Pernicová (7. třída), Tadeáš Rada
(9. třída), Petra Kmentová (6. B) a Ríša Doubrava (6. A). Možná se soutěžící během plnění úkolů rozhodli, že se stanou
spisovateli, umělci, architekty, fotografy nebo také ilustrátory.
Možná, že doma objevili knihy, o jejichž existenci neměli ani
tušení a které si v brzké době přečtou. Nejdůležitější bylo, že
se při plnění úkolů bavili a prohloubili svou lásku k literatuře
i četbě. Věřím, že soutěž byla pro žáky příjemným a vítaným
zpestřením této těžké doby.
Mgr. Kamila Vajdíková

Velice nás baví masopustní tradice
Únor je měsíc karnevalů a masopustních průvodů. My jsme
si ho užili ve ŠD po svém.

Robotika
Kroužek robotiky se stal pro několik žáků z druhé třídy
velmi oblíbenou součástí týdne. V každé hodině žáci vyrábí nejrůznější výrobky z lega WeDo 2.0, které následně
programují. Mohu říct, že jejich výrobky je většinou „na slovo poslouchají“. Podařilo se jim sestavit několik opravdu
exkluzivních kousků, mezi ně patřil určitě vrtulník, padací
most, výtah, rolba, kolotoč a také velký skupinový výrobek
– bagr (který vyžadoval, aby žáci využili všechny zkušenosti, které v průběhu hodin získali). Jsem ráda, že robotika
naše žáky baví a i přes nelehkou dobu můžeme tak „vidět“
úsměv na jejich tvářích.
Mgr. Veronika Sedlářová

Se správným zapálením si děti sdělovaly své zkušenosti
s masopustními tradicemi a vzpomínaly na fašaňkové obchůzky dědinou z předchozích let. Celou diskuzi jsme si doplnili
tematickými obrázky, textem a výrobou průvodu maškar.
První, na čem jsme se shodli při úvahách nad výzdobou
třídy, byla nutnost vyrobit velkého klauna. Každý přiložil ruku
k dílu – obkreslil, vystřihl a přilepil své dvě ruce a klaun byl na
světě. Také jsme k němu zhotovili malé kamarády a papírové
masky zvířátek. Na masopustní atmosféře se podílely nejen
děti, ale vtaženi byli i rodiče, kteří jim doma pomáhali s přípravou masek na karneval.
Letos jsme naše karnevalové veselí museli přizpůsobit
prostorovým podmínkám a možnostem farní kaplanky. Každá maska si odnesla kelímek plný sladkostí i radost z krásně
prožitého odpoledne plného her a smíchu. Na karnevalu nám
bylo báječně.
Petra Bubláková
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Školní družina na M Plus Elektro
Po krásném vánočním čase jsme se s žáky 2. oddělení
školní družiny s radostí pustili do dalšího tvoření a seznámili se s nastávajícími zvyky a tradicemi v období masopustu.
Vzhledem k omezeným prostorům se u nás v letošním roce
karneval, na který jsou děti v tomto čase zvyklé, nekonal. Ale
určitě se nemusely obávat, že by o zábavu a radovánky byla
nouze. Ve II. pololetí pro ně bylo připraveno ještě spoustu tvoření, venkovních aktivit a soutěží.
Také v měsíci únoru jsme neopomněli svátek svatého Valentýna. Výroba dárečků a přání k tomuto svátku je pro děti
velmi oblíbená, jelikož chystají překvapení pro své nejbližší,
které s láskou obdarovávají. V letošním školním roce si žáci
vyrobili valentýnskou lucerničku a přání s vlastním věnováním.
Také se dozvěděli o významu a kořenech tohoto svátku, které
pocházejí z 3. století z krásné slunné Itálie.
Jsme rádi, že jsme se s dětmi opět sešli a můžeme v našich aktivitách a společných radostech dále pokračovat.
Jitka Umlaufová

Netradiční přírodopis a fyzika
Stejně jako ostatní kolegové jsem neustále přemýšlel,
jak ozvláštnit svoje hodiny během distanční výuky a tím je
motivovat k dalšímu vzdělávání. Po usilovném bádání jsem
se rozhodl nabídnout svým
žákům netradiční dobrovolné
úkoly spojené s hledáním klíčů
vedoucích k zadanému úkolu.
První klíč nalezli vždy na začátku týdne na dveřích školy, ale
aby to nebylo tak jednoduché, skrýval se pod vytvořeným QR
kódem. Po správném vyluštění nalezli souřadnice další indicie,
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která potrápila nejen jejich detektivní vlohy, ale také mozkové
závity. Inspirací mi byla celosvětová hra GEOCACHING, která
funguje právě na principu schovaných schránek. První úkoly
byly velmi jednoduché, ale časem museli žáci prokázat, že jim
luštění skrytých šifer nebo plnění vědomostních úkolů není cizí.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Příprava deváťáků k přijímacím
zkouškám
Přihlášky na střední školy byly podány. Teď ještě našim deváťákům zbývalo úspěšně projít přijímacím řízením, podle nějž
bylo rozhodnuto o přijetí na střední školu. V letošním školním
roce se přijímací zkoušky kvůli pandemii covidu-19 nekonaly
jako v předchozích letech v celé republice jednotně, ale ředitelům středních škol byla nabídnuta možnost rozhodnout
o vlastních podmínkách přijímacího řízení. I přesto se většina
z nich rozhodla pro jednotné testy Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.
V těchto testech z matematiky a českého jazyka byly ověřovány nejen vědomosti, které žáci po dobu povinné školní
docházky získali, ale i dovednosti žáků řešit problémy, a také
to, zda jsou schopni nabyté znalosti a dovednosti uplatnit
v praxi. Snažili jsme se žáky na tyto situace náležitě připravit.

Průběžná příprava k přijímacímu řízení probíhala na naší
škole již od začátku školního roku i distanční formou. Protože
termín přijímacích zkoušek, který byl stanoven na květen 2021,
se přiblížil, rozhodli jsme se zintenzivnit především individuální
přípravu. Žáci, kteří se chtěli příprav zúčastnit, docházeli pravidelně jednou týdně do školy na šedesátiminutové konzultace z českého jazyka i matematiky. Každý žák měl k dispozici
vlastní třídu, kde si vlastním tempem procvičoval testová zadání z minulých let, učil se plnit nové typy úloh, a také si zvykal
na časovou tíseň, která by se mohla při přijímacím řízení objevit. Pod vedením pí uč. Vlčkové žáci konzultovali obtížnější geometrické a matematické úlohy, pod vedením pí uč. Vajdíkové
zase problémy při řešení úloh týkajících se jazykových jevů
a práce s textem. Individuální přístup žákům prospíval, neboť
se v řešení testů postupně zlepšovali.
Věříme, že všichni žáci, kteří uspěli v přijímacím řízení, budou spokojeni na škole, kterou si pro další studium zvolili. Závěrem přinášíme pohled žákyně Denisy Železníkové nejenom
na přípravu k přijímacímu řízení, ale také její názor na distanční
výuku.
Mgr. Kamila Vajdíková a Mgr. Alena Vlčková

Můj pohled na distanční výuku
a přípravu na přijímačky
Člověk ráno vstane, nemusí nikam chodit, jenom zapne
počítač a je ve škole. Zní to sice jako snové studium, ale opak
je nejspíš pravdou.
Dle mého názoru je distanční vzdělávání spíš samostudium s konzultací učitelů než plnohodnotná výuka.
Žáci mají až moc příležitostí obcházet pravidla, či je vůbec nedodržovat. Zlé na tom je, že učitelé nemají mnohdy
žádné možnosti, jak donutit třídu pracovat, nebo si ověřit
jejich poctivost při psaní testů. Jedná se o veliký problém,
jelikož může klesnout připravenost žáků na přijímací
zkoušky.
Může se tak snížit i průměrná inteligence na náročnějších
středních školách, protože žák, který je výborný ve škole
a obvykle mu nedělá problém naučit se nové učivo v době
prezenční výuky, nemusí mít dobré zázemí k přípravě z domu.
Stejnou šanci dostat se třeba na gymnázium má jeho průměrný spolužák, kterému se doma rodiče věnují. Pak tento žák
může trpět na gymnáziu, zatímco jeho bystřejší kamarád studuje obor kuchař-číšník, protože na přijímacích testech vyhořel z důvodu nemožnosti studia ve škole a na domácí přípravu
byl sám. Je zajímavé, jak na „jednom testu“ závisí mnohdy
celá naše budoucnost.
Po dlouhém přemýšlení jsem však dospěla k závěru, že na
distančním vzdělávání není nic, co by přesahovalo normální
prezenční výuku. Tedy až na spokojenost našich líných já, protože buďme upřímní, je to neskutečně pohodlné, když člověk
nemusí nikam chodit.

Pasování na čtenáře 1. 6. 2021
Prvňáčci si užili Den dětí i slavnostní pasování na čtenáře
v jeden den. Roční trénování písmenek nejen ve školní výuce,
ale v letošním roce i doma u počítače na tzv. onlinu předvedli
nejen rodičům.
S patrony z 5. třídy jsme se setkali už v pátek a vše si
vyzkoušeli, abychom nebyli překvapeni, když děti uvidí více
lidí. Páťáci prvňáčkům vytvořili osobní knihy, kterými jim udělali velkou radost. Knížky byly kamarádům přímo „na míru“.
Nejen o sportu, přírodě, ale u dětí zavládly vtipy ze školního
prostředí.
Kvůli různým omezením jsme byli rádi za možnost setkání nejen s královskou družinou, ale také za osobní setkání
s ostatními rodiči. V krásném a velmi příjemném prostředí kaplanky jsme uvítali pana krále, pážata a černou paní. Sluníčko
celou akci krásně doprovázelo. Děti předvedly písničky, každý
přečetl básničku a mečem byli pasováni. Kniha se záložkou,
ale také kartičkou do knihovny byla pro děti velkým překvapením. Rodiče nakonec dostali také malý dárek, růžičku, jako
poděkování za spolupráci při online výuce, která od podzimu
každý den probíhala.
Doufáme, že se dětem kniha stane kamarádem a v každém povídání najdou něco jiného, ale vždy zajímavého.
Poděkování patří představitelům obce, paní knihovnici, fotografovi a v neposlední řadě rodičům a dětem.
Mgr. Zuzana Kotačková

Denisa Železníková, žákyně 9. třídy

Distanční výuka aneb změna života
pro holku i pro kluka
Naše doba koronavirová je vlastně doba nová. Je pro nás
žáky a studenty výzvou, protože studujeme přes počítač. Říkáme tomu on-line výuka, ale pro mě je to spíše výuka typu
„gaučink“.
Učím se přes obrazovku počítače, vystrojen do velmi
elegantního pyžama a účesu typu afro. I když je to výuka,
která nás vede k samostatnosti, a myslím, že nás dobře
vybaví pro studium na střední či vysoké škole, tak vím,
že si někdo může připadat jako ztracený na Sahaře bez
záchytného bodu, připomínajícího oázu, kde by mu učitel
či rodič pomohl s jeho úkoly, které pro něj mohou znamenat přetěžké břemeno. Jsem rád, když spatřím alespoň
přes počítač obličeje svých pánů učitelů a uslyším jejich
hlasy, které znějí jako rajská hudba pro naše ztěžklé hlavy
narůstající do obřích rozměrů. Ovšem nemusím se bát, že
by naši milí učitelé na mě a mé kolegy zapomněli. Takže
mě netrápí nuda, ani nádech toho, aniž by můj čas nebyl
beze zbytku využit.
Mám to štěstí, že musím každý den vyjít ze své milované
domácí nory, protože chodím hrávat na mše svaté. To je pro
mě vzpruha, kdy se zkrášlím a vyrazím do ulic. Protože nemůžeme do školy, ani do různých kroužků, tak potkat pár lidí je,
jako bych se procházel po Times Square.
Snad tato zvláštní doba brzy skončí a vrátíme se do
školy. Opět bude ve třídě rušno, všichni budou řvát jako
paviáni, někdo si dá o přestávce šlofíka, jiný zase bude
krasopisně dopisovat úlohu, či škrábat jak kocour na tabuli datum. A zase nám všem konečně nastanou staré dobré
časy.
Tadeáš Rada
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Poděkování
Jako žák 9. třídy se letos loučím s naší Základní školou
Františka Horenského. Ač se opravdu moc těším na studentský život, tak je mi i hodně líto, že odcházím od našich
učitelů. Prožil jsem zde nádherná školní léta.
V 5. třídě jsem se hodně zamýšlel, zda nemám přejít na
víceleté gymnázium do Uherského Hradiště. Po dlouhých
úvahách, kdy jsme doma všichni diskutovali, jestli zůstat,
nebo raději jít, se naše „rodinná rada“ rozhodla, že budu
v Boršicích pokračovat. A dnes jsem tomu opravdu rád.
Měl jsem velké štěstí na učitele. Hned v první třídě jsem
dostal za třídní paní učitelku Stýskalovou, která byla úžasná. Ve 3. třídě nastala změna a převzal nás pan učitel Kamrla, který nás provázel až do 5. třídy. Taktéž moc hodný
a klidný pan učitel. Po příchodu na horní stupeň nás dostal
pod palec pan učitel Zapletal, který byl jako jeden z nás.
Myslím, že jsme ho měli všichni hodně rádi.
Všechny paní učitelky i páni učitelé nás na horním stupni přijali takřka s mateřskou (otcovskou) láskou. Nejen já,

ale myslím, že každý z nás bude rád vzpomínat na všechny
naše pedagogy. Chci jim moc poděkovat za vše, co pro
nás udělali (a nebylo toho málo), taky za perfektní přípravu
na přijímací zkoušky. Díky nim bylo učení zábavou. Všechny olympiády a soutěže, kterých jsme se mohli zúčastňovat, byly super.
Chci poděkovat vedení školy, zvláště panu řediteli, za
to, že nás dokázal povzbudit a namotivovat, abychom ze
sebe vydali to nejlepší, co v nás je. Stačí jen říct „jsi dobrý“,
„jsem na tebe hrdý“ anebo „ty na to máš“, a v člověku se
zrodí obrovská síla.
Ještě jednou velký dík panu řediteli, paní zástupkyni,
celému pedagogickému sboru. Budu mít jen krásné vzpomínky na školní léta s Vámi.
A teď hurá do víru „hradišťského velkoměsta“! Věřte, že
se budu snažit využít všechno, co jste mně a mým spolužákům předali a co jste nás naučili.
Z upřímného srdce Tadeáš Rada

Pozdrav od Pentličky
Pentlička měla ty nejdelší prázdniny vůbec. Od doby, kdy
jsme se viděli v tanečních botách, uběhlo už několik měsíců.
Tanečním parketem se nám na dlouhou dobu stal koberec
v pokoji, kde jsme mohli trénovat nám známé taneční kroky.
I tak stále doufáme a pevně věříme, že si společně zatancujeme a zazpíváme co nejdříve. Moc se těšíme, až si oblékneme
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naše krásné kroje a předvedeme choreografie, které se nám
snad ještě nevypařily z hlavy.
Doufáme, že jste zdraví a s jarem jste nabrali i plno sil
a k tomu máte neustálý úsměv na tváři. S pozdravem děti
z DFS Pentlička!
Juříková Sabina

Folklorní soubor Pentla
Taneční boty, kroje, kulturní dům, cimbálová muzika, fašaňk, Velikonoce, hody, koncerty, vystoupení, pot, nervozita,
ovace, potlesk a mnoho dalšího. Stále věříme, že čas, kdy tyto
pojmy opět nabydou svého plného významu, nastane co nejdříve. Momentálně si alespoň zpětně pouštíme naše vystoupení i písničky naší cimbálové muziky na různých multimediálních zařízeních, a jsme tedy vděční moderní technologii.
Ovšem i toto má své nevýhody. Tou největší je, že si připomínáme, jak jsme před pár lety vypadali a jak rok po roku Pentla
dospívá, a jak, řekněme, „zakulacuje“ své členy.
Nicméně jsme se rozhodli pro jednu výzvu, kterou můžeme splnit i v této době. Rozhodli jsme se nelenivět a využít
jakoukoli chvíli k pohybu. Byť jen pochodováním z kuchyně do
koupelny nebo z pokoje do pokoje. Od 26. února 2021 plníme
doslova TISÍCIKILOMETROVOU VÝZVU. Rozhodli jsme se, že
za 1 měsíc dohromady ujdeme, uběhneme, ujedeme na kole
nebo na bruslích alespoň 1 000 km.
I přes opatření, která máme dodržovat, se snažíme tu výzvu splnit. Všechno si samozřejmě pečlivě zaznamenáváme.
Stav ke 22. březnu je krásných 1 063 km a nám zbývají ještě
4 dny do konce naší první výzvy. Už teď nás těší naše odhodlanost a přemýšlíme, jaká výzva bude následující.
Václav Dvořák

Rozloučení se sestrou Anežkou
Všechno má svůj začátek, ale i konec. Tak i působení naší
sestry Anežky v Domově v Boršicích dospělo ke svému konci. S. Anežka již delší dobu toužila odejít do Kroměříže, a tak
požádala představené o možnost ukončit své působení v Boršicích a přestěhovat se do Kroměříže mezi své spolusestry.
I když věřím, že toto rozhodnutí rozhodně nebylo jednoduché
ani pro sestru Anežku, která zde v Boršicích zanechala kus
svého života, svého srdce. Kdo viděl řeholní sestřičku na kole,
tak už se nedivil, to byla Anežka, vždy plná síly a elánu. Pro
každého měla vždy vlídné slovo a milý úsměv. Ráda chodila
do místní kaple, kde myslela v modlitbách na všechny lidi, které znala. Vzorně se starala o desítky orchidejí, aby mohla vždy
kapli vyzdobit živými květy. „Milá naše Anežko, děkujeme Ti za
Tvoji lásku, práci, co jsi pro nás vykonala, a za Tvé modlitby,
přejeme Ti pevné zdraví a Boží požehnání a těšíme se, že se
za námi přijdeš zase někdy podívat a potěšit nás svým vlídným slovem a milým úsměvem.“
Mgr. Julie Chovancová
vedoucí domova a odlehčovací služby
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný
čas ve společnosti svých
vrstevníků? Nechcete
nebo nemůžete být
sami celý den doma?
Anebo máte ve své domácnosti rodiče či prarodiče a nevíte,
jak skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si odpověděli
alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Centrum
denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní
službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. Ke
každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně.
Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci s rodinou, motivujeme ho
a snažíme se co nejvíce uživatele zapojovat do dění v zařízení.
Služby, které centrum nabízí, jsou placené a odvíjí se od poskytovaných úkonů, které si uživatel centra volí dle své potřeby.
Centrum denních služeb pro seniory, kde uživatelé mohou trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30 hod.,

naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ. Bližší informace
naleznete na internetových stránkách www.uhradiste.charita.cz
nebo na e-mailu cds@uhradiste.charita.cz, či v Centru denních
služeb pro seniory v Uherském Hradišti nebo na telefonním čísle
725 520 983. Pokud Vás naše sociální služba zaujala, přijďte se za
námi podívat. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Mgr. Radka Stuchlíková

Z boršické farnosti
Tříkrálová sbírka
Letošní Tříkrálová sbírka 2021 se bohužel nemohla uskutečnit klasickou formou, jak jsme byli zvyklí z předchozích let.
Z důvodu epidemiologické situace, které byla na začátku roku
velmi těžká, jsme s vedením obce zvolili jinou formu sbírky.
Nazvali jsme ji „LETOS ZA VÁMI NEMŮŽEME, PROSÍME,
PŘIJĎTE ZA NÁMI VY“.

Chci proto všem štědrým dárcům poděkovat za štědrost.
V naší obci se vybralo 77 698 Kč, kde jsme se zařadili mezi
nejštědřejší obce z Uherskohradišťska. Poděkování patří Janě
Bartošové, Elišce Rokytové, Pavlíně Výstupové, Adéle Brzicové a Martině Kuncové, které zodpovídaly a střežily pokladničky po naší obci.

Netradičně, ale za splnění všech opatření, jsme po naší
obci vytipovali 5 míst, kam jste přicházeli s dary pro potřebné
z našeho regionu. Nečekali jsme, že o tuto netradiční formu
sbírky bude takový zájem.

Upřímně děkuji Vám všem za Vaše dary a ochotu při uskutečnění tříkrálové sbírky.
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Michal Výstup
hlavní vedoucí Tříkrálové sbírky v obci

I v době covidové chovejme se
k sobě mile
Pandemie nám všem změnila život tak, jak si asi nikdo
z nás nedokázal představit. V této nelehké době, kdy každý
den kolem nás umírají desítky lidí, se asi všichni zamýšlíme
nad smrtí, nad smyslem života a přemýšlíme, jak ulehčit život
lidem v rodině, přátelům, sousedům či starým lidem v okolí.
Já jsem si uvědomil jednu věc, že v této době, ač je opravdu smutná, kdy trpí neuvěřitelné množství lidí, což je opravdu
stresující, nám dává Bůh jednu obrovskou milost, a to naučit
se pokoře. Pokorný člověk tiše snáší nesnáze, dokáže odpouštět a mít rád nejen přátele, ale i ty, kteří ho zrovna nemají v oblibě. Vždyť láska je tichá, skromná a hlavně vše odpouštějící.
Tato doba nám ukazuje, jak moc se všichni navzájem potřebujeme. Naučili jsme se bojovat sami za sebe a nechápali
jsme, že je potřeba žít jeden pro druhého. Asi spousta z nás se
snaží každý den někoho potěšit, třeba nabídkou pomoci, telefonátem, pomocí s učením slabším žákům či mladším dětem
nebo jenom tím, že někomu řekneme „Mám tě rád“. V rodině
si to každý z nás určitě říká několikrát denně, ale v této době
je ta pravá příležitost říct to i jiným lidem, kterým bychom to za
normální situace asi neřekli. V tzv. „normální době“, kdy jsou
různé akce, aktivity, spěch, člověk ani nemá čas se ztišit a naslouchat, kam ho chce Bůh vlastně posunout. Všichni jsme si
mysleli, že bez určitých věcí nejde žít a fungovat, a nakonec
jsme zjistili, že k životu potřebujeme minimum věcí, aktivit,
a přece jsme šťastní. Snad budeme jednou na tuto těžkou
dobu vzpomínat jako na příležitost změnit své smýšlení. Moje
babička vždycky říká: „Čiňte tolik dobra, kolik jen můžete, ale
tak tiše, jak jen můžete.“ Protože jen tehdy má tento skutek,
tu pravou hodnotu.
Někdy, když vám bude smutno, úzko, anebo naopak budete mít z něčeho radost, přijďte do kostela, třeba jen tak posedět. Je moc hezké, když tam není nikdo jiný, jen vy a Bůh.
Stačí jen v tichosti sedět a mlčet. Jsou to jedny z nejkrásnějších chvilek.
Tadeáš Rada

Noc kostelů
Opět po roce se v pátek 28. 5. 2021 od 19:30 konala Noc
kostelů 2021. Letošní rok se nesla v duchu významných výročí
tří velkých osob církve.
Svatý otec František vyhlásit tento rok Rokem sv. Josefa,
který potrvá do 8. 12. 2021. Církev tímto rokem chce zdůraznit
význam rodiny, postavení muže jako otce, ochránce rodiny,
velkou zbožnost a spravedlnost jako přednost u mužů.
Další osobností je sv. Ludmila, od jejíž smrti uplyne
16. září 1100 let. Připomínáme si vzdělanost, zbožnost a oddanost své rodině. Jako první česká kněžna byla pokřtěna
sv. Metodějem na Velehradě společně se svým manželem
knížetem Bořivojem. Vychovávala svého vnuka sv. Václava.
Po neshodách se svou snachou Drahomírou byla 15. 9. 921
zardoušena na Tetíně.
Poslední osobností, která slaví své velké výročí, je velký
lidumil, kněz, arcibiskup olomoucký, „tatíček“ Antonín Cyril
Stojan. Tento rok si připomínáme 170 let od jeho narození
22. 5. 1851 a 100 let od nastoupení na arcibiskupský stolec
v Olomouci dne 11. ledna 1921. ThDr. A. C. Stojan byl obnovitelem významných poutních míst sv. Hostýna a Velehradu.
Šířil myšlenku sjednocení Slovanů v duchu učení sv. Cyrila a Metoděje. Jeho heslo „Co mám, dal jsem druhým“ ho
vskutku charakterizuje. Všechno, co dostal, rozdal, nic si pro
sebe nenechal. I jako poslanec pomáhal chudým, v době
1. světové války apeloval na usmíření a mír. Je pochován na

posvátném Velehradě v Královské kapli jako jediný arcibiskup olomoucký.
A právě v duchu těchto významných osobností se odehrávala
i interaktivní hra venku u kostela, na farní zahradě a v jejím okolí.
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Měli jsme 4 stanoviště, u každého byl obrázek jednotlivých osobností a účastníci plnili úkoly. Někdy se zapotili i dospělí. Na stanovišti u sv. Ludmily museli návštěvníci poskládat svoje jméno v hlaholici, u sv. Josefa se snažili účastníci doplnit něco ze života tohoto
světce a taky měli příležitost zkusit si něco vyřezat. U A. C. Stojana
to bylo právě jeho heslo, které nás inspirovalo k vytvoření mapy
poutních míst nejen v ČR, ale i ve světě. Poslední stanoviště jsme
zaměřili na ochranu životního prostředí a poznávání přírody v duchu encykliky Laudato sii, kterou v roce 2015 vydal Svatý otec
František a tento rok si ji připomínáme hlouběji.
Nechybělo vystoupení naší scholy, v kostele byly připraveny panely s informacemi o těchto významných osobách a navíc byly přidány informace o řádových sestrách, které bydlí
v Domově pokojného stáří, a jejich historii od počátku působení v Boršicích. Tento materiál připravil pan Milan Železník.
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Poslední aktivitou bylo přepisování Bible a začali jsme od
počátku knihou Genesis.
Nechybělo drobné občerstvení, představení Arcibiskupských zámeckých vín a vzorků piv z klášterního pivovaru Želiv.
Celý večer jsme uzavřeli hodinovou adorací před Nejsvětější svátostí s doprovodem scholy.
I přes nutnost dodržování přísných hygienických opatření
se letos Noci kostelů zúčastnilo 95 účastníků.
Chtěla bych všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě a realizaci letošního ročníku, poděkovat upřímným
Pán Bůh zaplať.
Zároveň děkuji i obecnímu úřadu za pomoc a podporu nejen finanční, ale i materiální.
Za celý organizační tým Pavla Zahrádková

Boží tělo
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JEDNIČKY V BORŠICKÉ KRONICE
Rok 1931

Rok 1981

Obecní volby – konaly se 27. 9. 1931 v hostinci u Dvouletých. Zapsáno bylo 930 voličů, zúčastnilo se 882 a nevolilo
48 voličů. Z toho platných bylo 871, neplatných 4, prázdných
7 hlasů. Starostou byl dne 19. 12. 1931 zvolen pan František
Andrýsek z č. 163 za stranu lidovou. Volba se konala opožděně, protože byl podán protest k Zemskému úřadu Brno, ale
ten ho zamítl.

Vinný sklep Sovín – provoz byl zahájen ke dni 30. října 1981.
Byl majetkem JZD Družba. Byla zde vinárna, ale i ubytování. Celkem nabízelo 55 lůžek. V objektu byla zařízena i restaurace.

Silnice z Boršice do Nedakonic – 4. 11. 1931 se začalo vyměřovat a stavba byla zahájena 25. 1. 1932, dokončena
v roce 1933.

Rok 1941
Nejstarší občanka – 16. dubna zemřela ve věku 103 let
nejstarší občanka Boršic paní Josefa Bilíková z č. 147.
Zatčení gestapem – 17. 5. zatklo gestapo Josefa Závodu
z č. 294, Antonína Kořínka z č. 215, Václava Strašáka z č. 9,
Josefa Pavlínka z č. 109. 19. 5. 1941 zatklo učitele Ignáce Bilíka z č. 219 a 22. 5. Františka Gabriela z č. 54.

Rok 1951
Tělovýchovná jednota Sokol – 11. února 1951 se konala
v hostinci U Zámečníků slavnostní ustavující schůze Tělovýchovné jednoty Sokol. Byly provedeny volby funkcionářů jednoty. Starostou byl zvolen Oskar Růžička, řídící učitel.
Předání nové úřadovny MNV – 28. října 1951, kdy se vzpomínalo 33. výročí vyhlášení ČSR, byla za účasti občanů slavnostně otevřena nově adaptovaná úřadovna MNV. Finanční
náklady činily 60 tisíc Kčs, zdarma byla odpracovaná hodnota
díla za 17 tisíc Kčs. Úřadovna byla vybavena novým nábytkem.

Rok 1961
Epidemie slintavky a kulhavky – vyskytla se v našem okrese, veškerá kulturní činnost byla od 5. do 31. ledna zastavena.
Zdravotnictví – došlo ke změně obvodního lékaře na
zdravotním středisku. MUDr. Miroslav Sklenář odchází do Uh.
Hradiště jako ředitel nově zřízené polikliniky. Působil zde od
15. 10. 1954 do 1. 2. 1961. Jeho nástupcem se stal MUDr.
Vladimír Kročil – 29 let. Rodák z Havřic, ženatý, dvě děti. Svou
činnost zahájil 6. 2. 1961.

Rok 1971
Výstavba v obci – v roce 1971 byla zahájena výstavba
nového kulturního domu vedle zdravotního střediska. Tato
stavba byla po dohodě s JZD Družba, MNV a SD Jednota financována akcí tzv. sdružených finančních prostředků
těchto tří partnerů. JZD uvolnilo na tuto akci 1 mil. Kčs ve
splátkách, MNV 594 tisíc Kčs a Jednota to vzdala a akce se
prováděla v akci Z. Vedením stavby byl pověřen Vincenc
Staufčík.
Výstavba JZD – bylo započato s výstavbou třípatrové budovy – svobodárny, zvané „čtyřiadvacítka“, tj. 24 jednopokojových bytů, směrem na Nedakonice. V budově JZD zvané
„Hrad“ rozšířili kuchyň a jídelnu včetně sociálního zařízení.
Byla provedena stavba hangáru pro letadlo Čmelák. Na potoce Dlouhá řeka bylo započato se stavbou vodní nádrže na
zavlažování a napájení dobytka. Stavbu prováděla Vodohospodářská správa Uherské Hradiště.
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Zdravotnictví – na zdravotním středisku došlo ke změně lékařů – na dětské oddělení nastoupila MUDr. Mária Hlačinová a na
ženské oddělení MUDr. Karla Kovalčíková.
Výstavba – Bažantnice – akce Z byla ukončena v říjnu 1981,
jde o velkou odchovnu bažantů v trati Svobody. Hodnota díla
1 694 000 Kč, z toho zaplatil Interlov 1 400 000 Kčs, ONV zbytek.
Vodovod – pokračovalo se na stavbě vodovodu v částce
999 783 Kčs.

Rok 1991
Nájmy obecních domů – obchod bývalé prodejny Zelenina
byl pronajat manželům Kočendovým z č. 586 pod názvem Hobby. 25. 11. 1991 zde byl zahájen prodej zeleniny a drobného
zboží. Bývalá prodejna Obuv byla pronajata paní Boženě Niklové
z č. 406, prodejna textilu byla otevřena 1. 7. 1991. Na bývalém Maráškově v č. 148 paní Valentová z Buchlovic otevřela průmyslovou
prodejnu Valko, otevřena byla 3. 6. 1991 a provoz ukončen 28. 3.
1992. Prodejnu si zde otevřela paní Marie Heliová. Obecní nemovitost č. 7 – kadeřnictví – paní Jarmila Zálešáková z Uh. Hradiště.
Prodejna obuvi – bývalé Skládalovo – Josef Malina z č. 355 –
prodejna obuvi a výroba kožených výrobků Maltek od 3. 1. 1991.
Nejdříve měl pan Malina opravnu obuvi vedle požární zbrojnice.
Po rekonstrukci nové prodejny na Skládalově zde byl 13. 8. 1991
zahájen provoz.
Stavební úřad – vedoucí Ing. Pavel Kutálek ze Zlechova odešel k 1. 5. 1991, novým vedoucím se stal Oldřich Vaculík z Osvětiman, pracovnice stavebního úřadu paní Eva Jakšová (Malinová)
z Újezdce.
Změna pošty – 29. 11. 1991 se přemístila pošta (vedle Jednoty) do nově adaptované budovy č. 147 (bývalé Bilíkovo) a 2. 12.
zde byl zahájen provoz.
Řeznictví na Gabrielově majitelé pronajali panu Pavlu Prášilíkovi z č. 668 a 25. 4. 1991 bylo poprvé otevřeno.
Prodejna potravin u JZD pronajata – pan Bartoš a paní Hlaváčková z Tupes, na 2 roky.
Varmužova zmrzlina – pan Vladimír Varmuža z č. 652 zahájil
výrobu a prodej zmrzliny ve svém domě.
Prodejna Vega (paní Marie Hanáková) – 25. 6. 1991 zahájen
prodej v nové prodejně Vega v ulici Stará Ves č. 17. Prodej videokazet, kosmetiky, elektra a dalšího zboží.
Varmužova pekárna – pan Varmuža zahájil provoz 8. 7. 1991
ve svém domě v garáži č. 652.
Soukromá hospoda – byla znovu otevřena po likvidaci průmyslové prodejny a vrácena sourozencům Gabrielovým. 20. června
zde byl zahájen provoz.
Uzavření restaurace a kavárny v kulturním domě od 3. 8.
1991.
Snack bar – 27. 12. 1991 zahájil pan Mišťúrik provoz vedle kavárny Gréta, v bývalé školní jídelně. Pronajato od obecního úřadu.
Kavárna Gréta – byla otevřena 31. 12. 1991 po dlouhé době,
pronajata byla panu Kempovi.
Prodejna Raškoun – ve veřejné dražbě byla prodaná tato prodejna manželům Grossmanovým z č. 581, otevřeno 6. 5. 1991.
Prodejna se smíšeným zbožím – samoobsluha.

Rok 2001
Obecní úřad – starostou obce byl pan Petr Matoušek (od
20. 11. 1998) a místostarostou JUDr. Ing. Antonín Hájek, účetní – Danuše Pavlíková, matrikářka – Marie Tomášů.
Kulturní dům – v bývalém skladišti kulturního domu byla
vybudována nová moderní kuchyň pro pořádání rodinných
a společenských oslav s vybavením pro 150 osob. Pořízeno
bylo nové nádobí a moderní elektrospotřebiče k přípravě jídel.
Za provoz odpovídá správce KD pan Jaroslav Panáček.
Květinářství – v Boršicích jsou dvě prodejny s květinami,
a to řezanými, umělými i pokojovými. Od r. 1998 v průmyslové
prodejně paní Marie Heliové č. 629 a od 23. 5. 2001 zahájila
činnost v květinovém stánku před Varmužovou pekárnou paní
Petra Jansková z č. 228.
Nová prodejna – ke dni 30. 6. 2001 byl ukončen prodej ve
zlatnictví Drahokam u autobusové čekárny. Tuto prodejnu si
pak pronajal pan Bohdan Pfeffer z č. 424 jako prodejnu s léčivými bylinkami a jinými produkty.
Rekonstrukce vozovky v ulici Bosna – bylo vyhlášeno
výběrové řízení pro rekonstrukci vozovky v ulici Bosna, které
bylo rozděleno na dvě části. Úpravu podkladu silnice, obrubníky a odpad obdržela firma ZESS, a. s., 2. část – položení
asfaltu a konečnou úpravu – získala firma STRABAG, a. s.,
z Uh. Hradiště. Zahájení stavby v červenci, hotovo do konce
srpna.
Nový chodník – 14. 11. 2001 byla zahájena práce na novém chodníku od ulice Bosna směrem k ulici Raškoun. Dokončení v roce 2002.

Generální oprava farní budovy – v jarních měsících byla
zahájena generální oprava farní budovy. Oficiální předání bylo
14. 9. 2001.

Rok 2011
Obecní úřad – starostou obce je Ing. Roman Jílek a uvolněným radním pan Josef Franta.
Stavební úpravy na objektu bývalé prodejny Jednota –
byla vybourána okna a dveře u vchodového vestibulu, který
se stal průchozím. Prostory bývalé Jednoty byly rozděleny
příčkou na dvě části. V menší části byl otevřen obchod s květinami paní Petry Janskové. Vedlejší prostory si pronajal pan
Hung Tran Xuan.
Oprava chodníku v ulici Nábřeží – během měsíce září
byla provedena výměna povrchu chodníku v ulici Nábřeží.
Bezbariérový chodník v ulici Kyjovská – chodník je situován vedle silnice II/422 ve směru na Stříbrnice v ulici Kyjovská.
Součástí chodníku jsou dvě autobusové zastávky s přístřeškem a dřevěná lávka přes potok Dlouhá řeka v délce 12 m.
Bytové domy s pečovatelskými byty – v obci se započalo
se stavbou dvou přízemních bezbariérových bytových domů
pro seniory nad 70 let.
Volnočasové sportovní centrum Boršice – stavba je
umístěna v sousedství dolní základní školy. Základní kámen
byl položen v říjnu. Dne 2. listopadu byla podepsána smlouva
s dodavatelem stavby CGM Boršice. V závěru roku byly provedeny betonové piloty a vybetonovaly se základové pasy.
(čerpáno z obecních kronik)

Popraviště loveckého práva bylo na Šibeničkách
S odstupem věků jsou pro nás mnohé věci, které kdysi
bývaly běžnou součástí lidského žití, už naprosto nepochopitelné. Jedním z takových dávných fenoménů krajiny byla
i popravní místa. Stávala se, chceme-li to tak říci, dominantou někdejších měst i vesnic, v jejichž okolí působila od
středověku drobná hrdelní práva, sjednocená celostátními
soudními reformami v časech panování Marie Terezie v polovině 18. století, čímž jejich pravomoci přešly na krajské
kriminální soudy.
Představme si takové výhrůžně se tyčící popravní místo,
svou okázalou výstrahou varující kdekoho v okolí před odpudivými činy, kterých byli a dodnes jsou lidé schopni.
Jednoduché popravní místo se skládalo jen z šibenice
v podobě, jakou ji známe z mnoha vyobrazení. Mohl jím ale
být i obyčejný strom, který občas býval k tomuto účelu použit.
Dokonalejší víceúčelová popraviště však byla zvýšenými stavbami ze dřeva, často i zděná, opatřená šibenicí, popravčím
špalkem, kůlem k nabodnutí odsouzeného, dřevěným kolem
na vplétání odsouzencových údů a dalšími důmyslnými „instrumenty“. Jsou zaznamenány případy, kdy nejbližší okolí takových lokalit sloužilo i jako místo pohřbu krvavou exekucí ze
světa zprovozeného provinilce.
Trestných činů, z nichž jsou dnes mnohé klasifikovány jako
banální přestupky, bývalo méně, než jsme tomu svědky v současnosti, a to i s přihlédnutím k podstatně menšímu počtu tehdy žijících obyvatel. Každá exekuce, katem a jeho pacholkem
zpestřovaná všelijakými rafinovanými doplňky, bývala hrůzným divadlem pro poddané. Oběšené nebo jinak posmrtně
na veřejnosti vystavené, později rozpadající se lidské tělo bylo
na očích kolemjdoucích často i měsíce a do všech stran se od

Od Šibeniček se otevírá široký výhled do krajiny

něj linul nesnesitelný rozkladný pach. S houpajícím se tělem
na šibenici si pohrával vítr, který zpravidla na vyvýšeném místě
skučel a vyluzoval ty nejúzkostnější zvuky. Bohabojní obyvatelé se mu proto ze široka vyhýbali a vyprávěli si o něm ty
nejhrůznější zkazky. I přesto si lidé z krutých konců odsouzenců moc poučení nebrali. Brzy zapomněli a opět hřešili. Kradli
a loupili, pytlačili, znásilňovali, zabíjeli a vraždili jak ze světské
či náboženské nenávisti, tak z chamtivosti. Nic nového…
Jeden z hrdelních soudů měl sídlo i na původně královském hradě Buchlově. Bylo jím tzv. lovecké právo. Jeho představiteli byli zprvu královští úředníci, vykonávající správu a dozor nad okolními lesy, zemědělskými pozemky a rybníky.
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Prvním známým královským úředníkem na Buchlově – lovčím – byl Albrecht ze Zdounek, vykonávající svou funkci už
na konci 13. století. Pro její výkon měl k dispozici tzv. lovce,
dohlížející na to, aby se bez řádného svolení nelovila zvěř
a ryby a nekácelo dříví. Později se pravomoc práva rozšířila
i na funkci tzv. zemského soudce, řešícího přestupky a zločiny
spáchané proti bezpečnosti majetku a těla. Území Chřibů bylo
rozděleno na dvě oblasti spravované loveckými organizacemi
ze Stříbrnic a z Lubné.
Kupní listinou z roku 1542 obdržel Buchlov Jan Ždánský
ze Zástřizl i s dominiem stříbrnických lovců se soudní pravomocí. Ta, tzv. krevní grunty, se vztahovala na obce Žeravice,
Kostelec, Žadovice, Moravany, Moštěnice, Vřesovice, Labuty,
Hýsly, Osvětimany, Skalku, Ježov, Domanín, Vážany, Újezdec,
Medlovice, Tučapy, Polešovice, Boršice, Zlechov, Tupesy,
Buchlovice, Břestek, Lhotku, Zlámanou Ves, Roštín, Babice,
Traplice a Jalubí.
Lovecký soud představovali soudcové a přísedící. Předsedou byl starosta Stříbrnic a dalšími jedenáct stříbrnických sedláků – lovců. Soudním případům přihlíželi fojtové a purkmistři
z Buchlovic, Polešovic, Boršic, Zlechova, Tupes a dva radní
z královského města Hradiště.

Kamenný stůl pod tzv. lípou neviny na Buchlově

Delikvent býval dopraven do hradního vězení. V den soudního přelíčení byla čtena žaloba. Jestliže obviněný odporoval,
přišel hradišťský kat, který jej mučil různými způsoby, až se
obyčejně přiznal. Vydržel-li mučení bez přiznání, byl osvobozen, ale většinou pak zůstal opovrhovaným mrzákem nebo
zemřel na následky útrap.
Užití trestů se řídilo druhem spáchaného zločinu. K nejtěžším trestům náleželo stětí mečem, oběšení na šibenici
a zardoušení. K lehčím žalářování, vypálení cejchu a peněžité
pokuty. Za vraždy a krvesmilstvo se užívalo zejména u mužů
čtvrcení a upálení. Za vraždu novorozeněte čekalo ženu zahrabání zaživa do země a probodnutí srdce špicí kola. Za zvlášť
opovrženíhodné delikty vyřkli soudcové ty nejtěžší ortely, jejichž cílem bylo, aby odsouzený umíral pomalu a v hrozném
utrpení. Býval přivázán na kolo a jeho údy zlámal pacholek
železnou tyčí. Následovalo vpletení do kola.
Roku 1617 byla hradišťským radním Kremerem zavedena
obsáhlá kniha, do níž byly zapsány všechny zachované soudní případy od roku 1562. V jeho práci pokračoval buchlovský
písař Melichar a nakonec důchodní Pšenica. Ještě počátkem
18. století bylo v hradišťském kraji evidováno kolem dvaceti
hrdelních soudů.
Podle tradice probíhal buchlovský soud v poslední hradní místnosti bývalé východní věže. Romantické báchorky jej
umísťují i ke kamennému stolu pod Lípu neviny. Na veřejné
popraviště byl odsouzenec přiveden pěšky nebo přivezen na
voze. Rozsudek oznamoval biřic u pranýře v Buchlovicích.

Vstup do vězení buchlovské věže Andělky

Místo nejstaršího buchlovského popraviště neznáme.
Exekuce, nejčastěji setnutí hlavy mečem, se však z mnoha
praktických důvodů nekonaly v areálu samotného hradu, ale
v jeho blízkosti. Později, zřejmě v 16. století, bylo zřízeno nové
stálé popravní místo na rozhraní katastrů Buchlovic a Boršic,
jak dodnes prozrazuje název polní trati Šibeničky, Šibenice.
Nejstarší písemnou zprávu o popravišti máme až z roku
1694. Je uvedena ve Způsobu usazení práva loveckého na
hradě Buchlově. Dovídáme se, že „…jako i také minulého
roku 1693 na den sv. Bernarda tomu podobný casus na Velehradě se stal, kdežto také jeden vězeň se oběsil, druhého pak
dne tím způsobem skrzeva mistra popravního pod šibenicú
nad Boršicemi vyvlečen a zakopán jest…“
Polní trať U šibenice uvádí urbář buchlovského panství
z roku 1720. Lokalita U šibenic se vícekrát vzpomíná i v rektifikačních aktech Buchlovic z roku 1749. O popravním místě
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Vězeňské kamenné závaží

buchlovského loveckého práva píše v jedné z hradních monografií Eduard Březík: „Toto (popraviště) bylo na hranici panství
za Buchlovicemi blíže Boršic na návrší, které podnes Pod šibenicí slove.“
Neznáme ani přesné umístění popravního místa ve jmenované polní trati nad zátočinou Buchlovického potoka, mezi Buchlovicemi a Boršicemi. Prohlédneme-li si staré katastrální mapy,
název Šibenice v několika podobných pojmenováních je lokalizován v poměrně velkém rozptylu. Za bernou minci bychom
mohli brát umístění polní trati na tzv. indikační skici, pořízené
kolem roku 1827, která nás přivádí do zhruba poloviny trasy
dnešní silnice, v úseku mezi Boršicemi a Křížnými cestami. Bližší
informace k přesnému umístění popravního místa, případně jeho
event. podobu, by mohl přinést pouze archeologický průzkum.

15. století bychom dole pod námi, při Buchovickém potoku
a dnešní „pivní cestě“, spatřili drobnou dřevěnou ves Honětice, zaniklou v časech uherských válek. Zbyly po ní jen malé
rybníky, které byly o něco později vypuštěny a přeměněny
na pole a pastviny.
Bořek Žižlavský

Ale něco přece jenom máme. Na známé vedutě Uherského Hradiště z roku 1593 autora Jana Willenberga se nachází
zhruba v místech naší polní trati podivná skvrna, rytcův vryp,
který by s dávkou představivosti mohl být buchlovickou šibenicí. Kdo ví? Willenbergovy práce většinou zacházejí, k přihlédnutím k možnostem techniky dřevorytu, do pozoruhodných podrobností.
Přesný počet delikventů, jejichž život byl ukončen na
buchlovickém popravišti, se už asi nikdy nedovíme. Ze zbytků
zapsaných soudních případů loveckého práva na Buchlově,
tzv. černých knih, známe jen neúplné počty a způsoby trestů – vypovězení z krevních gruntů 42, stětí 39, propuštění na
svobodu 24, trestání metlami 22, oběšení 10, ortel nezapsán
9, vězení 6, čtvrcení 5, vpletení do kola 4, upálení 4, přitisknutí
cejchu 4, peněžitá pokuta 4, zardoušení provazem 3, za živa
zahrabání a probití kolem 3, trest na pranýři 3.
Při dnešní návštěvě předpokládaného popravního místa
si už jen stěží představíme dávnou přítomnost šibenice. Je
to už přece jen moc dávno. V současnosti nás tu vítají působivé výhledy do okolní krajiny, na buchlovická pole na Honěckách, na Příčce a výhled do údolí s přehradou na Smraďavce, s Hunčemi, Hříšťkem a Povinnou. Ještě po polovině
Středověké tresty na počátku 16. století

Záznam v buchlovských černých knihách

Nástroje pro trestání, 1514
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Výřez z veduty Uherského Hradiště z roku 1593 s možným
zaznačením šibenice
Mučicí a popravní nástroje, 1533

Název polní trati Šibenice na indikační skici z roku 1827

Zdobení popravčího meče na Buchlově

- 36 -

Křiž u silnice u polní trati Šibenice

Obléhání Boršic
Po dvouleté přestávce je opět na čase, aby se do Boršic vrátili vojáci z období americké občanské války (18611865), zvané také Sever proti Jihu, a našim občanům
ukázali dobový život v polním táboře, výcvik mužstva, jezdectva i dělostřelectva a také bitevní ukázku. Termín bude

jako vždy na začátku září, tedy 3. - 5. 9. 2021, tentokrát pod
kopcem Čumák u pivní stezky. Podrobnější program bude
zveřejněn těsně před akcí.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Za 9. kavalerii organizátor akce Roman Kedroň.
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Činnost Českého zahrádkářského svazu
v Boršicích v roce 2020
Činnost základní organizace Českého zahrádkářského svazu
se orientuje hlavně na podporu kulturních a společenských aktivit
souvisejících s propagací vinařství a vinohradnictví. Sdružuje vinaře, zahrádkáře, milovníky přírody a přátele vína. Zaměřujeme se
též na udržení tradic zahrádkaření a malovinařského pojetí pěstování révy vinné a výroby přírodních vín v prostředí rodinných
vinařství v naší obci. Počet členů základní organizace je 72.
Zde většinou začínal výčet společenských, kulturních a vzdělávacích akcí, které jsme v uplynulém roce uspořádali. Bohužel
i nám naše plány znemožnila epidemie a vládní omezení a my
jsme byli nuceni některé z nich zrušit. Z těch zrušených můžu
jmenovat například Velikonoční výstavu vín v dubnu, která je nejvýznamnější pro chod naší organizace, a pak i Martinské chutnání
mladých vín v listopadu, které se těší každoročně významné přízni návštěvníků.
Naštěstí se Země pořád otáčí kolem Slunce, mění se pravidelně roční období, a tak i my vinaři a zahrádkáři jsme se věnovali hlavně práci na vinicích a zahrádkách tak, abychom potěšili
naše duše tím, co se nám podařilo vypěstovat a sklidit. Loňský
rok můžeme pro velké množství srážek nazvat „mokrým rokem“.
I my jsme se museli přizpůsobit a pravidelně vinice ošetřovat a při
zelených pracích je provzdušňovat. Trochu jsme se o úrodu i báli,
když na podzim téměř každý týden pršelo. Nyní však můžu konstatovat, že konečné výsledky celoroční práce, nyní již v bečkách
a demižonech, jsou opět excelentní. Rád bych ocenil i fakt, že
se postupně zapojuje do udržování tradic malovýroby vína stále
více mladých lidí, a nás těší, že se o budoucnost pěstování révy
v Boršicích nemusíme obávat.

23. 8. 2020 – 9. ročník Putování boršickými vinohrady. Asi třicet
vinařů se sešlo k již tradiční dopolední procházce, tentokrát byly
hlavním tématem zkušenosti z pěstování rezistentní odrůdy Calardis Blanc v boršických podmínkách. Naším průvodcem byl opět
Ing. Alois Tománek, který s námi rozebral průběh počasí v roce
2020, výskyt chorob a doporučení, jak řešit prevenci. Prošli jsme
i vinice, které jsou zmlazovány novou výsadbou, a Ing. Alois Tománek nám představil nejvhodnější odrůdy pro tento typ výsadby. Dotkli jsme se i aktuálního tématu virových nákaz révy, např.
Esca, a vysvětlili si, jak postupovat při řezu, abychom nákazu nešířili napříč vinohrady. Měli jsme též možnost zhlédnout novou výsadbu semenáčků, které slouží ke šlechtění nových odrůd. Věříme, že se brzy dočkáme první boršické odrůdy. Následně jsme se
přesunuli do prostor Šlechtitelské stanice, kde akce pokračovala
představením několika nových perspektivních rezistentních odrůd – Trasonia, Livora, Solaris, Donaurieslink, Muscaris apod. Na
závěr proběhla ochutnávka vín. Jednalo se převážně o vzorky vín
rezistentních odrůd. Nejvíce zastoupenými odrůdami byl Hibernal, Solaris, Muscaris, Regent, Calardis Blanc a Mery. Závěrem lze
říct, že dnes máme k dispozici širokou paletu rezistentních odrůd
poskytujících kvalitní plody a z nich i velmi kvalitní vína, kde hlavními benefity jsou užití minimálních dávek chemických postřiků
v období vegetace, a tím úspora finančních prostředků a zvýšená
ekologičnost pěstování révy. Věříme, že se s těmito odrůdami budeme setkávat stále častěji a ve větším množství.

Rád bych zde, při této příležitosti, zmínil několik akcí, které
jsme mohli uspořádat v období uvolnění omezujících opatření:
25. 1. 2020 se konala výroční členská schůze, na níž bylo
zhodnoceno působení a hospodaření základní organizace. Po
ukončení oficiální části jsme měli možnost ochutnat vzorky vín,
přinesených našimi členy. V klidné a ničím nerušené atmosféře
jsme zhodnotili uplynulý ročník. Na dlouho to pak byla poslední
společná akce základní organizace.
26. 6. 2020 – zájezd do Arcibiskupských zámeckých sklepů
v Kroměříži. Na základě pozvání Michala Výstupa se tento den
vydal autobus s 50 vinaři a milovníky vína na zájezd do Kroměříže, kde nás čekala prohlídka celého areálu sklepů. Zámecké
arcibiskupství je historicky velmi zajímavý objekt, který má svůj
genius loci. Víno se zde vyrábělo již v roce 1266. Poté, jakmile
jsme zhlédli prostory pro technologii výroby a skladování vína,
proběhla řízená ochutnávka místních vín, o kterou se postaral Michal Výstup. Nakonec nám připravil bonus ve formě ochutnávky
několika červených vín přímo z ležáckých sudů.
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29. 8. 2020 – zájezd do Vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích. Byla to již sedmá návštěva vinařství v rámci akce „Otevřené vinařství Štěpána Maňáka“. Zájezdu se zúčastnilo 48 vinařů
a rodinných příslušníků. Jako vždy byl tým zaměstnanců vinařství
velmi dobře připraven. Ochutnat bylo možné přes 60 vzorků vína.
Jako doprovodný program probíhala ochutnávka pokrmů připravovaných kuchaři renomovaných restaurací, ochutnávka dortů
a kávy, sýrů a různých delikates, například pečených hlemýžďů.
K adrenalinovým zážitkům se řadila projížďka vinicemi na čtyřkolkách a vyhlídkové lety helikoptérou. K příjemné zábavě zahrála
cimbálová muzika.

Ani při plánování aktivit pro letošní rok nelze očekávat větší
počet hromadných společenských akcí. Bohužel ani letos neproběhla Velikonoční výstava vín a zrušeny byly i výstavy vín v okolních obcích. V případě zlepšení epidemické situace a rozvolnění
opatření budeme informovat zájemce o aktuálně naplánovaných
akcích v průběhu léta a na podzim.

27. 12. 2020 proběhlo Svěcení vína. Samotný průběh byl přizpůsoben aktuální pandemické situaci a já chci tímto velmi poděkovat otci Antonu Kasanovi, který nám vína posvětil přímo při mši
za vinaře a zahrádkáře v kostele svatého Václava. Mše se zúčastnil omezený počet vinařů a tradiční pokračování v kulturním domě
bylo zrušeno.

Závěrem mně dovolte poděkovat vedení obce za podporu
a výbornou spolupráci. Všem vinařům a zahrádkářům za jejich
každodenní práci na zvelebování svého okolí a udržování tradic
zahrádkaření na Slovácku. A v neposlední řadě chci poděkovat
též mým kolegům, členům výboru základní organizace za aktivitu, nadšení a nasazení, se kterým přistupují k plnění všech úkolů
a činností spojených s organizací našich akcí. Všem přeji hlavně
pevné zdraví, optimismus a hodně úspěchů při zahrádkaření a vinaření v roce 2021.
Libor Vranka
předseda ZO ČZS
Boršice

SK Boršice z.s.
Tak jako všechny i náš sportovní klub zasáhla pandemie
a opatření s ní spojená. Bohužel od konce října, kdy byly přerušeny všechny soutěže, nebylo možné téměř nic. Hráči A-mužstva se připravovali individuálně. Bohužel největší dopad
to má na naše nejmenší sportovce, kteří by za normálních
okolností trénovali v hale a účastnili se nejrůznějších turnajů.

a k míči. Pokusíme se k tomu přispět zase nějakým turnajem
či podobným sportovním vyžitím.

Za sebe bych tímto chtěl apelovat na rodiče, aby hlavně
nezanevřeli na sportování svých ratolestí a abychom se po
tom všem, jakmile pomine doba covidová, opět všichni setkali na hřišti při soutěžních zápasech a trénincích. Bude to nesmírně těžký úkol dostat děti z online světa zpět do kopaček

Na závěr nezbývá než doufat, že po prázdninách se co nejdříve vrátí sportování do našeho krásného areálu.

Chtěli bychom nyní v této neradostné pauze zvelebit areál,
zrekonstruovat spolu s hlavním sponzorem – obcí Boršice –
alespoň nejnutněji kabiny. Čekáme na vyhodnocení dotačního titulu z MŠMT a také ze Zlínského kraje.

Dycky Boršice!!!!!
Stanislav Výstup, místopředseda SK Boršice
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Herec do každé hodiny. Divadlo spustilo další unikátní projekt
V polovině ledna se Slovácké divadlo pustilo do dalšího projektu. Ačkoliv herci nehrají, nezahálí a denně zkouší. Po celou
dobu pandemie se však snaží být užiteční i mimo divadlo. Během projektu Jako na zavolanou telefonovali seniorům, zorganizovali sbírku na podporu zdravotníků a nyní pravidelně vstupují
i do školní výuky. „Vymysleli jsme akci Herec do každé hodiny
a máme radost, že díky ní pomáháme učitelům a studentům,”
objasňuje herec a mluvčí slovácké scény Josef Kubáník.
Podstata je jednoduchá. Divadelníci se propojí do vyučování, ve kterém prozradí něco ze své praxe a obohatí tak probíranou látku. „Kromě výkladu streamujeme ukázky z našich
inscenací, poskytujeme fotografie a přibližujeme vznik inscenací,” vysvětluje Josef Kubáník.

Prvním z Herců do každé hodiny se stal
Pavel Šupina. „Byl jsem nervózní,“ prozradil
Jako první se připojil do hodiny češtiny na hodonínském
gymnáziu Pavel Šupina. „Povídali jsme si o Gabriele Preissové, autorce hry Její pastorkyňa,“ prozradil Pavel, který ve slavném vesnickém dramatu pod režijním vedením Michala Zetela
ztvárnil roli Števy. „Její pastorkyňu si můžou studenti vybrat
jako povinně volitelnou četbu a pak se stane jejich maturitní
otázkou. A navíc Gabriela Preissová v Hodoníně část života
žila a právě tam objevila moravské nářečí nebo kroje. A tak se
nám to tematicky hezky propojilo,“ svěřil se Pavel.

Herec do každé hodiny - Lichožrouti - Irena a David Vackovi

Před prvním online workshopem byl hodně nervózní. „Víc
než před premiérou Její pastorkyně,“ smál se Pavel Šupina.
Studenti ho v tom ale nenechali. „Bylo to moc fajn a odnesl
jsem si z celého workshopu moc dobrý pocit. I po jeho oficiálním skončení ještě někteří studenti zůstali online a povídali
jsme si dalších čtyřicet minut,“ usmíval se.
„Jsem nadšená, protože se nám do výuky podařilo dostat
něco úplně nového. Spojili jsme dvě třídy a studenti byli nadšení,“ hodnotí akci středoškolská učitelka Andrea Baumannová.

Herec do každé hodiny rezonuje republikou
Nový projekt Slováckého divadla si okamžitě získal pozornost po celé republice, a to jak médií, tak těch, kterým je určen,
tedy studentů a jejich učitelů. „Kromě škol z regionu, jejichž studenti k nám do divadla pravidelně přijíždějí, se ozvaly i ty, u kterých bychom to nečekali. Jsou z Pelhřimova, Třebíče, Bučovic,
Brna, ale i z Mostu. Tamní pan učitel si přál Herce do každé
hodiny do výuky angličtiny,“ usmívá se Josef Kubáník. „Celkově už se jedná o desítky online besed, do kterých se zapojili
téměř všichni mí kolegové,” uzavírá mluvčí. Sám si s deváťáky
uherskohradišťské sportovky povídal o sociálních sítích, které
pro svou domovskou scénu spravuje. „Sociálními sítěmi se zabývám posledních 20 let a pro děti to je blízké téma. Byli milí,
vstřícní, ptali se. Měl jsem z toho radost,“ uzavírá Josef Kubáník.

Jožka Kubáník

Lichožrouti, Bílá velryba, muzikál
i pod pokličkou divadla
Kromě něj vyprávěli například o Lichožroutech – knize
i nové pohádce Slováckého divadla – manželé Vackovi nebo
Tereza Novotná, stejným případem byla Bílá velryba, kterou
představili Petra Staňková a Štěpán Goiš. O zákulisí divadla,
divadelní práci a muzikálu vyprávěli Jitka Hlaváčová, Pavlína
Hejcmanová, David Macháček a další.
„Vidíme, že náš projekt funguje a dětem opravdu něco
užitečného předá. Přesto se nejvíc těšíme, až zase budeme
moct hrát pro naše diváky,“ vzkazuje za sebe i kolegy Josef
Kubáník.
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Pavel Šupina

Do dětství. Za pohlazením. Pro radost.
To vše nabízí výstava plyšových medvídků
ve Slováckém muzeu.
Plyšoví medvídci. Jsou měkcí a hebcí na dotek, dáváme
jim jména, mluvíme s nimi, bereme je s sebou na výlety, usínáme s nimi. A především – kdykoliv vyvolají úsměv a krásné
vzpomínky. Vzpomenete si ještě na svého prvního plyšového
medvídka, na jeho jméno a na všechna ta dobrodružství, která
jste s ním zažili? Určitě se už také usmíváte a vracíte se do
svého dětství, jakkoli vzdáleného, ale díky vašemu dávnému
kamarádu přece tak blízkého.
Medvídek je bezpochyby jednou z nejoblíbenějších hraček
na světě. Zrodil se v roce 1902 pod rukama švadleny Margarete Steiff, kterou inspiroval její synovec Rudolf po návštěvě
ZOO, kde uviděl medvěda grizzlyho. O zaměstnání plyšových
medvídků coby mazlíčků víme v podstatě vše. Jejich další
život však dosud zůstával více méně tajemstvím a příliš se
o něm nevědělo. Jaké jsou jejich zájmy a co dělají ve volném
čase, když se nikdo nedívá, to odhaluje výstava ze soukromé
sbírky Lucie Němcové, majitelky pražského Medvědária.
„Medvědárium Lucie Němcová založila v roce 2015, i když
medvídky sbírá doslova celý život. K pořízení obchodu a posléze i založení muzea se inspirovala v zahraničí a také v jistém životním okamžiku chtěla dělat práci, kde se budou lidé
na sebe usmívat a kde by se mohla také ve vzpomínkách vracet do dětských let. Dopředu ji popohání hlavně to, že lidem
může předávat radost, a té je v dnešní době více než potřeba,“
sdělil Pavel Portl, historik Slováckého muzea a autor výstavy.

„Do Uherského Hradiště přijíždí medvídci ze Šanghaje, Japonska, Koreje, arabských zemí, evropských států, ale třeba
i z Kyrgyzstánu. Nejstaršímu je 104 let a k vidění jich bude
dalších několik stovek – od první republiky přes válečné období až po ty dnešní nejmodernější. Někteří také prozradí své
životní příběhy,“ dodává Portlova pravá ruka, Petra Tománková, edukátorka muzea.
K výstavě muzeum představí také pět krátkých videoklipů,
které prozradí… „Vše se jednou prozradí, takže není důvod
žádné tajemství skrývat, ale osobně bych byl rád, aby se svěřil
kamarád Pavla Portla, medvěd Brumba, sám. Pro nás všechny
to bylo nečekané zjištění, když nám vše pověděl. Respektujeme jeho přání zatím nic nesdělovat,“ sdělil Pavel Princ, tiskový
mluvčí muzea, a dodal: „Z technického hlediska doufám, že
se nám amatérům Brumbovo tajemství podařilo věrně zachytit
a diváci budou medvědí svět brát vážně. A kdo ví, třeba si jej
přijdou prozkoumat i na vlastní oči.“
„Výstava Tajný život medvídků je hotová. Poprosil bych
tedy sledovat naše webové nebo facebookové stránky, kde se
dozvíte aktuální informace a také naleznete připravená videa,
která odhalí zmíněné nečekané tajemství,“ uvedl Princ.
Výstava má termín do 8. srpna 2021. Než se ji vydáte osobně navštívit, můžete na internetu sledovat nejen k této výstavě
doprovodné aktivity, jako např. tvoření nebo čtení medvědích
pohádek na dobrou noc. Těšíme se na Vás!

Pavel Portl, historik Slováckého muzea a Brumba.

Tajný život medvídků – instalace.

Tajný život medvídků – expozice.
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Sociální rehabilitace

Od 1. 1. 2021 jsme otevřeli novou službu Sociální rehabilitace pro zdravotně postižené (je možnost tlumočení do znakového jazyka pro neslyšící). Služba je poskytována zdarma.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:
a. ) zprostředkování oprav a servis sluchadel, pomoc s výměnou hadiček, háků, baterií
b. ) informační servis o pomůckách pro nedoslýchavé (budík,
sluchátka k TV poslechu, příslušenství k sluchadlům)
c. ) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začlenění
d. ) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
e. ) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (ovládání televize, pračky, telefonu, praktické využití počítače a internetu)
f. ) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

o sluchadlo. Naučíme ji sluchadlo správně používat. Cílem sociální rehabilitace
bylo, aby paní Nováková slyšela a mohla přirozeně komunikovat s prostředím.
Dále aby si udržovala svou kompenzační
pomůcku funkční.

Příklad z praxe:
Pan Novák, který je chronicky nemocný, je čerstvý vdovec.
O domácnost se starala manželka. Rád by se naučil pracovat
s internetem, aby si mohl objednávat potraviny online a také
udržet komunikaci s rodinou pomocí sociálních sítí.
S čím mu můžeme pomoci?
Pomocí tréninkových aktivit pana Nováka seznámíme
s prací na internetu a sociálních sítích. Naučíme ho nakupovat
online, vyhledávat informace a zaměříme se i na bezpečnost
na internetu.
V případě, že máte o tuto službu zájem, neváhejte nás kontaktovat, dojednáme si osobní schůzku.
Služba je poskytována jak v terénu, tak v ambulanci.

Kontakty:
Telefony: +420 733 297 962

Příklad z praxe:
Paní Nováková je nedoslýchavá a nepoužívá své naslouchadlo, protože píská. Kvůli nefunkčnímu sluchadlu je izolovaná, nestýká se s přáteli a venku se necítí bezpečně, protože
neslyší například projíždějící vozidla.

+420 778 005 177 – SMS neslyšící klienti
e-mail: uherskehradiste@czp-zk.cz
web: www.czp-zk.cz
Facebook: Centrumprozdravotnepostizenezlinskehokraje

S čím jí můžeme pomoci?
Při osobním setkání provedeme základní diagnostiku naslouchadla a s paní Novákovou nacvičíme údržbu a další péči

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje o.p.s.
Palackého nám. 293, 686 01, Uherské Hradiště

Z činnosti na úseku podatelny, matriky
a evidence obyvatel za rok 2020
Matrika a podatelna:
bylo vyřízeno:
• spisy úmrtí 27
• dodatečné zápisy do matričních knih (rozvody, změna příjmení) 2
• spisy manželství 46
• druhopisy matričních dokladů 4
• osvědčení o sňatku s církví 8
• povolení k uzavření sňatku na jiném vhodném místě 36 žádostí
• přiznání otcovství 12
• poskytnutí údaje z IS 1
• zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro 2 občany

• ověřeno - podpisů (legalizace), listin (vidimace) - celkem
316 ověření
• vyvěšeno a sňato 96 vyhlášek a různých podání na úředních deskách (elektronické
• i klasické

Czech Point:
Můžete vyřídit:
Výpisy z Trestního rejstříku, žádosti o zřízení datové schránky,
výpisy z Katastru nemovitostí, výpisy z Obchodního rejstříku, výpisy z Bodového systému řidičů, výpisy z Živnostenského rejstříku, veřejný výpis údajů z registru osob, konverze z elektronické
podoby do podoby listinné a z listinné do elektronické podoby

Evidence obyvatel:
K 1. 1. 2020 měla obec Boršice			 2 168 obyvatel
z toho 1 085 mužů
		
a 1 083 žen
K 31. 12. 2020 měla obec Boršice			 2 160 obyvatel
z toho 1 085 mužů
		
a 1 075 žen
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Během roku se:

přihlásilo
odhlásilo
narodilo
zemřelo

49
34
19
42

občanů
občanů
dětí
občanů

Uvnitř obce se přestěhovalo 34 občanů.
Průměrný věk občanů byl k 31. 12. 2020

43,36 roku

Tabulka ukazuje rozložení obyvatelstva podle věku a pohlaví
věk

0-6

7 - 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

nad 90

celkem

muži

76

129

148

159

163

166

132

85

22

5

1085

ženy

65

114

136

137

151

158

127

121

53

13

1075
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Společenská kronika
10. 10. 2020 – 50 let společného života Božena a Josef G o t t w a l d o v i
07. 11. 2020 – 50 let společného života Květoslava a Stanislav H o l á ň o v i
14. 11. 2020 – 50 let společného života Marie a Stanislav B a r t o n í č k o v i
22. 11. 2020 – 68 let společného života Anděla a Vladimír K r á l í k o v i
29. 12. 2020 – 55 let společného života Helga a Vojtěch H o l á ň o v i
Prosinec 2020 – vánoční návštěvy v Domovech pro seniory
19. 02. 2021 – 55 let společného života Růžena a Josef T r á v n í č k o v i
02. 04. 2021 – 50 let společného života Jana a Miroslav P f e f f er o v i
29. 04. 2021 – 60 let společného života Helena a Vladimír B a s o v n í k o v i
06. 05. 2021 – 55 let společného života Stanislava a Svatoslav R o s í k o v i
19. 06. 2021 – setkání ročníku 1971
26. 06. 2021 – 50 let společného života Jarmila a Josef F r a n t o v i
26. 06. 2021 – vítání dětí

Životní jubilea
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Narození

Otto Š u s t r

93 let

Vojtěch D o s t á l

Jakub P o ř í z e k

Josef T r á v n í č e k

80 let

Antonín H l ú š e k

80 let

Patrik D v o ř á k

Jan S t o d ů l k a

Marie G a b r i e l o v á

80 let

Alex D v o u l e t ý

Albert S o u s t r u ž n í k

Marie S t a ň o v á

85 let

Adam S t ř i ž í k

Adam H u ň k a

Karel T a ť á k

80 let

Valentýna N o v á k o v á

Linda B á r t k o v á

Ludmila Z a p l e t a l o v á

80 let

Dominik H e l i a

Jayden S i n g h

Vojtěch H o l á ň

80 let

Matěj T o m á n e k

Sofie L u k e š o v á

Marie B a r t o š í k o v á

80 let

Diana T ř í s k o v á

Jan B i e n e r t

František N i k l

80 let

Liliana Š e d o v á

Anděla B r z i c o v á

Františka H l a v á č k o v á

94 let

Elen Š t ě r b o v á

Václav B u r d a

Františka Š i k o v á

95 let

Natálie T u r á k o v á

Patrik R ý z n a r

Ivan T i c h ý

80 let

Marie S o u s t r u ž n í k o v á

92 let

David A d a m o v s k ý

Daniel H v o ž d a

Josef B a r t o š í k

80 let

Antonín H l a v á č e k

93 let

Marie T o m á š ů

91 let

Josefa M a z ů r k o v á 	

80 let

Josefa G a b r i e l o v á

91 let

Marie F o j t í k o v á

92 let

František M e d e k

85 let

Jiří V a ň á t k o

80 let

Anděla K r á l í k o v á

90 let

Hedvika N e v a ř i l o v á

85 let

Anna B a r t o š í k o v á 	

85 let

Marie K a p i t á n o v á

85 let

Jaroslav S v o b o d a 	

94 let

František L u k e š

80 let

Antonie Š t o l f o v á

93 let

Antonín B o r e k

80 let

Marie T o m á š ů

80 let

Natálie T v r d o ň o v á

Společenská kronika

Úmrtí
Jarmila Š ť a s t n á – roz. Bělovská

zemřela

18. 11. 2020 ve věku 89 let

Marie D o b e š o v á – roz. Krpalová

zemřela

22. 11. 2020 ve věku 92 let

Marie T o m a n o v á – roz. Taťáková

zemřela

15. 12. 2020 ve věku 86 let

Marie H e l i o v á – roz. Machynková

zemřela

23. 12. 2020 ve věku 82 let

Marie F r y š t á k o v á – roz. Bilíková

zemřela

02. 01. 2021 ve věku 94 let

Margita V a v ř i n í k o v á – roz. Panská

zemřela

03. 01. 2021 ve věku 67 let

zemřel

17. 01. 2021 ve věku 80 let

Marie K u n c o v á – roz. Ludvíčková

zemřela

18. 01. 2021 ve věku 88 let

Vlasta V á v r o v á – roz. Výstupová

zemřela

19. 01. 2021 ve věku 74 let

Václav K o č e n d a

Antonín B i l í k

zemřel

20. 01. 2021 ve věku nedožitých 97 let

Jiřina K l i m k o v á – roz. Hrnčířová

zemřela

30. 01. 2021 ve věku 89 let

Ludmila B e č i c o v á – roz. Durníková

zemřela

10. 02. 2021 ve věku 84 let

Helena D v o u l e t á – roz. Miková

zemřela

16 .02. 2021 ve věku 69 let

zemřel

02. 03. 2021 ve věku 67 let

Marie S t o d ů l k o v á – roz. Šebelová

zemřela

02. 03. 2021 ve věku 90 let

Marie K r s i č k o v á – roz. Cilečková

zemřela

11. 03. 2021 ve věku 77 let

Marie G a b r i e l o v á – roz. Gabrielová

zemřela

12. 03. 2021 ve věku 94 let

František P o l á š e k 	

Josef Ch l u p

zemřel

22. 03. 2021 ve věku 65 let

zemřela

08. 05. 2021 ve věku 90 let

Petr S e h n a l

zemřel

04. 06. 2021 ve věku 57 let

Josef S k u p i n a 	

zemřel

09. 06. 2021 ve věku 84 let

zemřela

14. 06. 2021 ve věku 91 let

JUDr. Ing. Antonín H á j e k

zemřel

25. 06. 2021 ve věku 79 let

Antonín H l a v á č e k

zemřel

29. 06. 2021 ve věku 93 let

Anděla K r á l í k o v á – roz. Širůčková

Antonie K o l a j o v á – roz. Kedroňová

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Ivana V á v r o v á – roz. Mikulčáková

zemřela

28. 11. 2020 ve věku 62 let

Marie F r a n t o v á – roz. Krsičková

zemřela

23. 01. 2021 ve věku nedožitých 94 let

zemřel

11. 02. 2021 ve věku nedožitých 98 let

MUDr. Bernard F r a n t a
Růžena P o p o v i č o v á – roz. Sojáková

zemřela

01. 03. 2021 ve věku 95 let

Ladislav H o r k a

zemřel

13. 03. 2021 ve věku 69 let

Václav S t o d ů l k a

zemřel

30. 03. 2021 ve věku 80 let

zemřela

09. 05. 2021 ve věku 65 let

Ing. Alena B u r e š o v á – roz. Peysarová
Jaroslav M a r ť a n

zemřel

24. 06. 2021 ve věku nedožitých 76 let

Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová
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10. 10. 2020 - 50 let společného života
Božena a Josef G o t t w a l d o v i

07. 11. 2020 - 50 let společného života
Květoslava a Stanislav H o l á ň o v i

14. 11. 2020 - 50 let společného života
Marie a Stanislav B a r t o n í č k o v i

02. 04. 2021 - 50 let společného života
Jana a Miroslav P f e f f er o v i

29. 04. 2021 - 60 let společného života
Helena a Vladimír B a s o v n í k o v i

26. 06. 2021 - 50 společného života
Jarmila a Josef F r a n t o v i
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