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25 let DFS Pentlička

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři boršického zpravodaje, dovolte mi, abych Vás srdečně pozdravil a alespoň v krátkosti Vás
seznámil s právě probíhajícími a plánovanými činnostmi v naší obci.

Výstavba 4 obecních bytů v objektu
24bytového domu č. p. 568
Obec Boršice získala finanční prostředky z MF ČR na projekt „Nákup objektu a vybudování 4 bytů obce Boršice“. Díky
získané dotaci byl proveden výkup části nemovitosti a následně probíhá rekonstrukce bývalé prodejny potravin a přilehlého
skladu na čtyři nové obecní byty.
Stavební práce běží dle harmonogramu. V současné době
byly prostory bytů uzavřeny novými okny, probíhají instalatérské práce a rozvod nové elektroinstalace. Provádí se vnitřní
omítky a připravuje se betonáž nové podlahy. Připravuje se
zateplení fasády. Probíhající stavební práce omezují komfort
bydlení ostatních nájemníků a vlastníků sousedních bytů. Proto bychom se chtěli touto cestou omluvit za jejich omezení
a také poděkovat za trpělivost, kterou všichni mají s probíhající stavbou. Snahou obce i stavební firmy je co v nejkratším
termínu hrubé stavební práce ukončit a tím snížit dopad na
okolo bydlící spoluobčany.

Na kole za historií Velké Moravy
Projekt „Na kole za historií Velké Moravy“, tj. vybudování
cyklistické stezky sv. Metoděje Boršice – Zlechov a na slovenské straně vybudování cyklistické stezky Opatovce – Trenčín,
přechází do stadia výběrových řízení. Jak u slovenského partnera, tak i u nás a ve Zlechově probíhají výběrová řízení, ze
kterých vzejdou dodavatelé jak cyklostezek, tak i doprovodných uměleckých prvků.

Obnova místní komunikace
u bytových domů Boršice
Rekonstrukce místní komunikace u bytových domů V Koutě v projektu: „Obnova místní komunikace u bytových domů
Boršice“, kdy bude nahrazena stávající panelová zpevněná
plocha asfaltovým betonovým povrchem, budou vybudována
parkovací stání z betonové dlažby, upraveny plochy pro pěší
a vybudována místa pro zasakování dešťové vody z těchto
ploch, bude zahájena na jaře příštího roku. Všichni obyvatelé
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bytových domů V Koutě budou o probíhajících pracích průběžně informováni a musí počítat s tím, že jejich přístup a příjezd k domům bude po dobu výstavby výrazně omezen. Výstavba nové komunikace je jistě i v jejich zájmu, a tak věříme,
že dočasné omezení bude jimi pochopeno.

Výměna oken v knihovně
a v komerčních prostorách
V měsíci listopadu proběhla výměna oken a dveří v obecní
budově č. 7. Jedná se o budovu knihovny, kadeřnictví, pedikúry, trafiky a bylinkářství. Vyměněno bylo 15 kusů oken a 4
kusy dveří. Výměnu provedla společnost DECRO BZENEC.
V knihovně byla provedena také výmalba a nová podlaha
u vstupu. Tyto práce s sebou přinesly přerušení provozu ve
všech dotčených objektech, ale o to příjemnější prostředí teď
čeká na návštěvníky.
Na jaře příštího roku bude provedena výměna oken v obřadní místnosti a v kanceláři starosty a místostarosty

101. výročí vzniku ČR aneb kdo je
autorem bronzové pamětní desky
JUDr. Hynka Dostála
V letošním roce jsme si 28. října
zcela v klidu a bez výrazných oslav
připomněli 101. výročí založení republiky. V loňském roce u příležitosti 100.
výročí byla vyrobena a nainstalována
na budovu obecního úřadu bronzová
pamětní deska jako vzpomínka na významného boršického rodáka JUDr.
Hynka Dostála, který se zasloužil
o vznik Československa. Autorem pamětní desky je akademický sochař Dan
Trubač z Polešovic. Pro zajímavost:
tentýž autor vyrobil sochu sv. Anežky
České a následně ji pak osobně předal ve Vatikánu papeži Františkovi. Ten
ji srdečně přijal a nechal umístit v bazilice svatého Petra do kaple svatých
patronů Evropy.

Kabelová televize Boršice - přechod
na DVB-T2
Vážení uživatelé TKR a STA, jak jste již mnozí zaznamenali
z informací v televizi a dalších medií, dochází od října 2019 na
území České republiky ke změně v terestrickém vysílání DVB-T, které bude nahrazeno novějším systémem. Od podzimu
bude docházet k postupnému vypínání vysílání ve stávajícím
systému DVB-T. Po vypnutí vysílání DVB-T bude možné naladit terestrické vysílání pouze v novém systému DVB-T2. Podle
dostupných informací bude vysílání DVB-T ukončováno postupně od října roku 2019 a ve Zlínském kraji vč. Boršic dojde
k vypnutí vysílání DVB-T v průběhu května 2020.
Během měsíce dubna až května 2020 budeme také náš
systém kabelové televize připravovat na příjem vysílání ve formátu DVB-T2, tak aby po konečném vypnutí vysílání DVB-T
došlo k plynulému přechodu na nový systém.

Zateplení části fasády obecní
hospody
Z důvodu opravy fasády a promrzání severní stěny obecní
hospody v areálu letního kina bylo provedeno její zateplení
z vnější strany fasády, a to od potoka. Tím, že se zlepšily tepelně-izolační vlastnosti budovy, se zamezilo častému zamrzání
rozvodů vody na záchodech v zimním období.

Pro uživatele kabelové televize to znamená, že pokud budou
chtít přijímat toto vysílání v našem televizním kabelovém rozvodu,
musí mít již od dubna roku 2020 TV přijímače vybavené tunerem
DVB-T2 a kodováním HEVC (nebo také bývá označován H.265).
Nejlevnější variantou je doplnit a propojit stávající TV přijímač s externím set-top boxem s tunerem pro příjem vysílání DVB-T2 /H.265. Tyto set-top boxy jsou již běžně k dostání
v maloobchodním prodeji. Ceny základních nejlevnějších set-top boxů začínají od 550 Kč. TV přijímače i set-top boxy pro
příjem vysílání DVB-T2, H.265 vhodné pro příjem v ČR jsou
označení nálepkou certifikováno (schváleno) pro příjem v ČR.
Vzhledem k termínu změny je tedy dostatek času na pořízení nového televizoru nebo set-top boxu, ať již před Vánocemi nebo v klidu po nich.
Kupujte jen certifikované přijímače!
Protože ne všechny televizní přijímače s tunerem DVB-T2
a kodekem HEVC dokáží správně zpracovat signál vysílacích
sítí v České republice, rozhodly se České
Radiokomunikace označovat přijímače,
u nichž praktickým testem ověřily jejich
kompatibilitu s technickým řešením
použitým u nás speciální pečetí. Proto
kupujte jenom takové přístroje opatřené
touto nálepkou.

-4-

Aktuální projekty v obci
Název projektu

Aktuální stav

Výše dotace

%

Přírodní zahrada Ulita u ZŠ Františka Horenského, Boršice
Chráněné bydlení Boršice

UKONČENO

499 972 Kč

85 %

88 230 Kč

588 202 Kč

UKONČENO

10 638 435 Kč

90 %

1 182 048 Kč

11 820 483 Kč

Chodník ul. Hradišťská II. etapa

UKONČENO

1 494 864 Kč

43 %

1 991 136 Kč

3 486 000 Kč

Na kole za historií Velké Moravy (kurz 25,62) – náklady obce
Boršice
570 499,00 €

PŘED
REALIZACÍ

13 348 800Kč

90 %

1 483 200 Kč

14 832 000 Kč

Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu do budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích

PŘED
REALIZACÍ

32 305 627 Kč

53 %

28 694 373 Kč

61 000 000 Kč

Výsadby pod Sv. Janem

REALIZACE

1 973 306 Kč

80 %

493 327 Kč

2 466 633 Kč

Obnova místní komunikace u bytových domů Boršice

PŘED
REALIZACÍ

2 152 109 Kč

70 %

922 333 Kč

3 074 442 Kč

Pořízení objektu a vybudování bytů obce Boršice

REALIZACE

5 627 058 Kč

68 %

2 605 042 Kč

8 232 100 Kč

68 040 170 Kč

72 %

37 459 689 Kč

105 499 859 Kč

CELKEM - SCHVÁLENO

Příspěvek obce

Výše investice

Porovnání finančních a účetních ukazatelů obce Boršice
v období 2010-2019
Jednotky: tis. Kč
2019
(odhad)

Ukazatel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

POČET OBYVATEL

2 251

2 233

2 204

2 223

2 199

2 191

2 188

2 154

2 171

2 162

198 871

175 694

221 112

234 738

240 547

256 090

262 124

271 504

282 491

294 156

17 742

16 898

17 518

22 696

23 638

24 086

26 830

28 140

30 905

31 000

Nedaňové příjmy

2 013

26 393

2 917

2 645

2 469

2 567

3 908

3 083

3 260

3 100

Kapitálové příjmy

55

20

12

37

5

228

275

1 337

4 602

70

2 456

10 978

23 834

15 711

8 565

16 436

2 976

4 752

11 463

23 395

PŘÍJMY CELKEM

22 266

54 289

44 281

41 089

34 677

43 317

33 989

37 312

50 230

57 565

Běžné výdaje

16 339

19 084

16 486

20 372

23 023

26 627

23 100

24 068

24 893

27 000

4 057

13 004

49 957

20 211

10 298

15 831

12 248

9 503

22 467

28 000

20 396

32 088

66 443

40 583

33 321

42 458

35 348

33 571

47 360

55 000

DLOUHODOBÝ
HMOTNÝ MAJETEK
Daňové příjmy

Přijaté transfery

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

Sběrný dvůr Boršice
UPOZORNĚNÍ - ZIMNÍ PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA!
OTEVŘENO:
SOBOTA 11. 1. 2020
8:00 - 11:00
SOBOTA 8. 2. 2020
8:00 - 11:00
SOBOTA 22. 2. 2020
8:00 - 11:00

Provoz Obecního a stavebního úřadu Boršice
v průběhu vánočních svátků 2019
23. 12. 2019

ZAVŘENO

27. 12. 2019

7.00 - 13.00

30. 12. 2019

7.00 - 17.00

31. 12. 2019

ZAVŘENO
Provoz zahájen 2. 1. 2020.
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Veřejná doprava v kraji dozná změn
Každoročně dochází
v prosinci ke změně jízdních řádů. Hlavní změnou
ve Zlínském kraji ovšem
bude zavedení nového
tarifního systému. Starostové obcí však doposud nemají v této situaci poněkud jasno. Zjištění faktického
stavu bylo mimo jiné náplní schůzky zástupců Krajského
předsednictva Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) – Mgr. Elišky Olšákové, Mgr. Tomáše Chmely
a Josefa Zichy, s náměstkem hejtmana pro dopravu Ing,
Pavlem Botkem. Náměstek Botek se zavázal, že všem obcím budou co nejdříve zaslány platné jízdní řády a do každé
domácnosti by měly být doručeny přehledné letáčky se základními informacemi.

Výjimka je u dopravce ARRIVA MORAVA, který bude zajišťovat dopravu červenými autobusy v oblasti Valašské Klobouky. Z důvodu modernějšího odbavovacího zařízení u autobusového dopravce bude třeba pořídit si ještě jednu odbavovací
elektronickou peněženku (plastovou kartu). Pokud budou
cestující používat jen a pouze autobusy společnosti ARRIVA,
stačí jim pouze tato karta. Pokud budou přestupovat na autobusy jiných dopravců (ČSAD Vsetín, ČSAD BUS Uherské
Hradiště, KRODOS BUS), budou muset mít karty dvě. Prodej
karet bude zabezpečovat ARRIVA na infocentrech měst (např.
Slavičín, V. Klobouky a Luhačovice a na nádražích, kde má
ARRIVA pokladnu, tj. Horní Lideč, Brumov-Bylnice a Luhačovice). Karta by měla být za zálohu 100 Kč (zahájení prodeje se
předpokládá od 9. 12. 2019).

SMS ČR Zlínského kraje iniciovalo schůzku mezi Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), Zlínským krajem
a starosty, kteří na svém území mají železniční stanice v majetku SŽDC, která se uskuteční v úterý 26. listopadu 2019.

Veřejná osobní železniční doprava bude zajištěna:

CENÍK
Díky novému tarifnímu systému cestující výrazně ušetří.
Ceník jízdného bude určovat Zlínský kraj a bude nastaven
jednotně pro autobusovou a železniční dopravu – k pevné
nástupní sazbě 9 korun se připočte za každý kilometr na trase koruna. Například za cestu dlouhou 20 kilometrů zaplatí
cestující 29 korun. Jelikož v rámci kraje nebude zaveden integrovaný systém dopravy, budou si muset cestující kupovat
jízdenky zvlášť u autobusů i u vlaků. Ceník je stanoven na
úrovni IN25 – oproti současným cenám základního jízdného
u Českých drah budou ceny v rámci nového tarifu Zlínského
kraje nižší o celou čtvrtinu.

AUTOBUSY
Veřejná osobní linková doprava bude zajištěna následujícími dopravci:
• KRODOS BUS a.s. – provozující veřejnou osobní linkovou
dopravu v provozní oblasti Kroměříž
• ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. – provozující veřejnou
osobní linkovou dopravu v provozní oblasti Uherské
Hradiště
• ARRIVA MORAVA a.s. – provozující veřejnou osobní
linkovou dopravu červenými autobusy v provozní oblasti
Valašské Klobouky
• ČSAD Vsetín a.s. – provozující veřejnou osobní linkovou
dopravu v provozních oblastech Valašské Meziříčí, Vsetín
a Zlín
Původně chtěl kraj od prosince spustit plnohodnotný krajský integrovaný systém (IDS), kvůli zablokované soutěži na
provozovatele autobusů u antimonopolního úřadu má ale
tento plán zpoždění. Z tohoto důvodu jízdní řády autobusové
dopravy nebudou měněny.
V autobusové dopravě bude krajský tarif platit u všech linek a zároveň také u spojů za hranice kraje, kterých je kraj objednavatelem. V autobusové dopravě nebudou k dispozici časové jízdenky a ani přestupné jízdenky, tzn., že u přestupů si
cestující bude muset koupit stále dvě jízdenky jako doposud.
V autobusech bohužel nebude možné platit platebními kartami, elektronické peněženky budou moci být stále využívány,
tzn. o nahrané peníze na kartách cestující nepřijdou a budou
je moci dále využívat.
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VLAKY
• ARRIVA vlaky s.r.o. – provozující veřejnou železniční
dopravu na tratích 280, 281, 282, 283, 300, 340, 341 (vlak
ARRIVA EXPRESS z Nitry do Prahy není součástí krajského
tarifu)
• České dráhy, a.s. – provozující veřejnou železniční dopravu
na tratích 280, 281, 300, 303, 305, 323, 330, 331, 340, 341
Tarif v rámci kraje bude platný ve všech osobních a spěšných vlacích v kraji a třech vybraných tratích (č. 303 do stanice
Kojetín, č. 330 do stanice Moravský Písek a č. 340 do stanice
Veselí nad Moravou). Zde bude jedno, zda cestující využijí služeb Českých drah nebo ARRIVY – jízdenka bude přestupná
a platná u obou dopravců.
Ve vlakové dopravě nebudou nově cestujícím ve vlacích
ČD na území Zlínského kraje již platit karty IN25 či IN 50. Na
cestách mimo Zlínský kraj budou však tyto karty, stejně jako
karty IN 100 a IN Business, platné beze změn. Karty IN25 a IN
50 budou moci cestující na pokladnách ČD vrátit nebo je mohou využívat mimo hranice kraje.
Pro cesty ve vyšších třídách Českých drah (rychlíky, expresy, InterCity aj.) nebo při cestách mimo hranice kraje budou
nadále platit pouze jízdenky Českých drah dle svého tarifu.
Tzn. pokud cestující pojede mimo hranice kraje, bude mu prodána jízdenka buď do poslední zastávky na trati na území Zlínského kraje, nebo do místa, kde bude cestující přestupovat na
navazující spoj.
Jízdenky na vlak se budou prodávat přímo na nádražích.
Kde pokladna nebude či bude zavřená, si cestující koupí lístek přímo u průvodčího (bez doplatku). Jízdenky na vlak se
přestanou prodávat v obcích Halenkov, Jablůnka, Kunovice-Loučka, Lhotka nad Bečvou, Osíčko, Valašská Polanka a na
zastávce Zlín-Malenovice. Dalších šest pokladen ČD zavřou
proto, že je na některých tratích vystřídá ARRIVA. Krajské jízdenky bude ARRIVA prodávat ve stanicích Vsetín, Horní Lideč, Bylnice, Luhačovice, Uherský Brod, Kunovice a Uherské
Hradiště.
Cestování se společnostmi RegioJet či Leo Express
a ARRIVA EXPRESS (ve směru Nitra – Praha) se tarify Zlínského kraje nijak nedotknou.
Pro lidi, kteří jezdí vlakem často, budou v rámci krajského
tarifu k dispozici 7denní a 30denní časové jízdenky.
SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČESKÉ REPUBLIKY
Nábřeží 599, 760 01 Zlín – Prštné, IČ: 75130165
telefon: +420 577 688 103, +420 604 345 806
e-mail: info@smscr.cz, web: www.smscr.cz
datová schránka: khcbsyh

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
„HELOUDÝNĚ“ A PRŮVOD SVĚTLUŠEK
V měsíci říjnu se v naší mateřské škole stalo již tradicí tvoření strašidýlek z dýní. V každé třídě vyrábí děti a paní učitelky
společné strašidýlko. Také děti doma s rodiči vytváří z dýní
různé pohádkové postavy, které přinesou do mateřské školy.
Společně jsme si strašidýlka v pátek 4. 10. 2019 vyhodnotili.
Každý byl odměněn malou sladkostí a dýňovou medailí. Místní knihovna jako každoročně uspořádala tento večer průvod
světlušek a my ve spolupráci s ní uskutečnili výstavu dýní před
mateřskou školou. Mohli jsme se pochlubit našimi pohádkovými dýněmi, které zářily ve tmě už na dálku. Děti hledaly mezi
dýněmi tu svou, ostatní nešetřili chválou a obdivem nad nápady a tvořivostí rodičů a dětí.
Gabriela Hejtmánková, učitelka MŠ

DEN STROMŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Den stromů se u nás v České republice slavil od roku 1906.
Tradice byla znovu obnovena až v roce 2000. A jak se zdá
podle narůstajícího zájmu, historie Dne stromů ani po více než
100 letech zdaleka nekončí. Tento den připadá na 20. října.
Jak myšlenka vznikla a proč zrovna měsíc říjen? To vše jsme
si s dětmi v mateřské škole připomněli a vysvětlili v rámci projektu, kterému jsme se věnovali v tomto podzimním období.
Cílem projektu bylo vytvořit a rozvíjet u dětí citový vztah k přírodě a jejím plodům, seznámit je se životem stromů a jejich
významem pro lidstvo, získat povědomí o tom, jak se ke stromům a přírodě chovat. Projekt byl realizován prostřednictvím
prožitků a praktických zkušeností dětí. Využili jsme zahradu
mateřské školy i její okolí, kde jsme v rámci projektu pro děti
zorganizovali příjemné dopoledne s plněním rozmanitých
úkolů. Tento den jsme nazvali „Vítr houpá větvičkou“. Do realizace jsme zapojili i rodiče dětí, kteří svým krásným a kreativním výtvarným zpracováním stromu přispěli k výzdobě plotu
mateřské školy. Všem rodičům děkujeme za spolupráci.
Lenka Filipi, učitelka MŠ
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ZAMYKÁNÍ ZAHRADY SE SKŘÍTKEM
PODZIMNÍČKEM
Rok se s rokem sešel a máme tu opět krásný a barevný
podzim, který nás láká k pobytu na naší krásné školní zahradě. Tak jako se zvířátka a lidé chystají na příchod zimy, i my
společně s dětmi každoročně symbolicky uzamykáme zahradu. Ruku v ruce se skřítkem Podzimníčkem uklízíme prostory
zahrady. Děti se aktivně a s radostí zapojují do hrabání listí,
sběru popadaných větví a šišek. Na závěr všichni dohromady
zarecitujeme již naučené kouzelné zaklínadlo a velkým železným klíčem zamkneme zahradu na pět kouzelných západů.
Děti se tak přirozeně učí ohleduplnosti k životnímu prostředí, pracovnímu nasazení, zdravému kontaktu s rizikem, spolupráci a mnoha dalším vlastnostem, které v budoucím životě
budou potřebovat.
Projekt přispívá k environmentální výchově a vzdělávání
dětí v MŠ. Význam projektu spočívá mimo jiné i v jeho návaznosti na jarní odemykání zahrady.
Šárka Horňáková, učitelka MŠ

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA V MŠ
V rámci projektu „Předškolního vzdělávání v MŠ“ navštívila
4. třídu, čili třídu „Zelených jablíček“, paní Ing. Vlasta Hermanová z Malé technické univerzity s projektovým dnem „Malý
zpracovatel odpadů“. Děti se nenásilnou, hravou a názornou
formou seznamovaly s tříděním a nakládáním s různými druhy
odpadů. Během celého dopoledne jak ve třídě, tak i na školní
zahradě pracovaly děti ve 4 týmech a aktivně se zapojovaly do
všech činností. Dozvěděly se, kde končí všechen odpad, jak
a proč je důležité třídit odpad, co patří a co nepatří na skládku,
jak to na skládce vypadá a jak samotná skládka funguje. Děti
byly seznámeny s pojmem recyklace a co recyklace v běžné praxi znamená a jak je důležitá pro naše životní prostředí.
Také si v praktické ukázce vyzkoušely recyklaci starého papíru
na nový. Celé dopoledne bylo pro děti i nás paní učitelky velmi zajímavé a naučné. Z našich dětí se tak na chvíli stali malí
zpracovatelé odpadů.
K rozvoji poznatků tohoto tématu přispěla i návštěva sběrného dvora v obci. Srdečně nás přivítal a tímto prostorem provedl pan Dvořák. Z jeho výkladu jsme se dozvěděli o třídění
a ukládání různého odpadu do kontejnerů větších rozměrů
a jeho zpracování. Prohlédli jsme si úložiště na plasty, pneumatiky, elektroniku, nábytek, ale i speciální kontejner na barvy,
laky, oleje a podobně. Po zajímavé prohlídce jsme se s poděkováním vrátili zpět do MŠ.
Vladimíra Mlčková a Jitka Třísková, učitelky MŠ
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Aktivní podzim na naší základní škole
Při rekapitulaci aktivit naší školy se chce říct, že žákům ani
kolegům na naší škole snad nedochází dech. Množství činností, soutěží a projektů neustále roste a já mohu jen s libostí
pozorovat, co všechno lze na naší škole uskutečnit.
Jen jsme přivítali naše nové prvňáčky, následovalo naplňování našich plánů, které jsme si pro letošní školní rok stanovili.
Kromě tradičního vzdělávání bychom rádi do výuky zařadili
několik inovativních kroků. Jedním z nich je i naše zapojení do
projektu „Praxe do škol“. Tento nápad se podařilo zrealizovat
díky firmám Ray Service, BD Sensors, VISC a jejich mobilní
učebně, která umožní žákům přímo v Boršicích seznámit se
s pneumatikou, hydraulikou a elektronikou. Ti, kteří technický
kroužek navštěvují, si jeho náplň nemohou vynachválit.

V rámci výzvy č. 02_18_063 - Šablony II, které v tomto školním roce začínáme realizovat, bychom se rádi kromě tradičního dalšího vzdělávání pedagogů nebo podpory žáků se vzdělávacími problémy zaměřili na inovativní výuku informačních
technologií. Jde především o zařazení nových výukových forem a metod práce do předmětu informatika a zařazení výuky
robotiky nebo volitelného předmětu programování. Součástí
je i pořízení dvaceti přenosných zařízení, která opět pomohou
výuku zatraktivnit.
Na podzim se nám také podařilo získat částku 105 000 Kč
z dotačního programu Zlínského kraje na vybavení školních
dílen, abychom vytvořili 15 nových žákovských pracovišť. Název tohoto projektu: „V Boršicích má řemeslo zlaté dno“ jasně
vystihuje naši podporu tradičních řemeslných oborů v naší
obci.
I nadále podporujeme spolupráci našich nejmladších žáků
s jejich kamarády z 5. třídy v rámci projektu „Patronát“. Ukázky jejich společných aktivit si můžete prohlédnout v přiloženém článku a na fotografiích. V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce připravili kolegové pro žáky 8. a 9. třídy projektový
den, který jim umožnil vrátit se v čase do roku 1989.

Dalším krokem, který se nám letos podařil, byla výstavba
nové školní zahrady a touto cestou bych chtěl všem, kteří se
slavnostního otevírání účastnili, poděkovat za jejich návštěvu.
Věřím, že využití „Babiččiny zahrady“ skýtá neomezené možnosti přímo v rámci výuky přírodovědných předmětů nebo
i jako součást volnočasových aktivit. Do budoucna plánujeme
její další rozšíření, které nám umožní vytvořit venkovní učebnu.

Žáci 8. a 9. třídy mají i v tomto školním roce opět možnost navštěvovat ve spolupráci se společností VISC a SŠPHZ
v Uherském Hradišti regionální firmy, aby se mohli seznámit
s jejich činností a provozem. Tento projekt „Povolání nanečisto“ jim pomáhá ve volbě následného vzdělávání.
Věřím, že tento aktivní přístup pedagogů i našich žáků jim
vydrží i v přelomovém roce 2020, kdy nás čeká velké stěhování během zahájení tolik očekávané nové přístavby dolní školy.
Ve spolupráci s obcí Boršice Vás budeme o všech změnách
včas informovat.

Krásnou, ničím nerušenou vánoční náladu, hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2020 Vám přeje Mgr. Tomáš Kordula, ředitel ZŠ Františka Horenského v Boršicích.

Babiččina zahrada
Projekt úpravy školní zahrady s názvem „Babiččina zahrada“ dospěl ke svému pomyslnému konci. I když nás ještě nějaká práce čeká. Tečkou bylo slavnostní otevření se spoustou
zábavy.
Po úvodním zpěvu, který přilákal většinu návštěvníků, započali řeč žáci naší školy. Členové parlamentu školy si spolu
se svými učiteli francouzštiny, němčiny a angličtiny přeložili
uvítání všech, ale předali slovo i panu řediteli.
Ten nás se zahradou, projektem seznámil. Také pochválil
krásné vyzdobení podzimní tematikou a prezentaci jednotlivých tříd z výtvarných a pracovních výchov. Nejen obrázky,
ale i pestré nápady se zpracováním stromů, jablíček, podzimních zvířat, strašáků, dýní a spousty dalšího se prolínaly
celou zahradou. S úspěchem se setkala ochutnávka marmelád, kde nejvíce zaujala marmeláda z rajčat, kiwi, muchovníku, hrušek, josty, dýní, ale také tradiční z jahod, meruněk,
třešní, borůvek. Lákadlem byly dýňové bonbony. U nového ohniště si ti, kteří mají raději masovější příchutě, opekli
špekáčky.
Moc děkujeme všem podporovatelům, rodičům, ale také
žákům za jejich podporu při navštívení této velmi příjemné
akce. Jsme rádi, že Vás můžeme potkávat nejen na třídních
schůzkách, ale i na neformálních akcích pořádaných naší školou a také samotnými žáky.
Mgr. Zuzana Kotačková
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Bobřík informatiky
Na začátku listopadu probíhala v naší škole soutěž Bobřík
informatiky – mezinárodní soutěž zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií, kterou podporuje MŠMT. Žáci během
30 minut odpovídali v online testu na 12 otázek z oblasti porozumění informacím, řešení problémů, algoritmizace, digitální
gramotnosti aj.
Žáci byli velmi šikovní a jsme rádi, jak velký počet dětí projevil zájem se této soutěže zúčastnit. Všem zúčastněným byly
uděleny pamětní listy. Nejlepšího výsledku dosáhla žákyně 7.
třídy.
Mgr. Hana Jurásková

tak právě takoví roboti dokáží vážně zranit. Na závěr
exkurze nám sám ředitel
divize Robotics s hlavním
programátorem ukázali, jak
roboti pracují. Při loučení
jsme dostali každý dárkovou tašku a jeli jsme směr
Boršice. Co jsme si tedy
z exkurze ve firmě Zálesí
odnesli? Zjistili jsme například to, že není nejdůležitější jen nejvyšší dosažené
vzdělání, ale též kladný postoj a chuť k práci.
Jakub Gajdoš (žák 8. třídy)

Olomouc (paměťové instituce)

Japonsko – zážitky z cest
Jak využít nabyté znalosti ze svého života přímo ve výuce,
nám předvedla naše kolegyně Marie Mrvová. V letošním roce
měla možnost navštívit Japonsko, konkrétně města Osaka
a Kjóto. Požádal jsem ji, aby svoje zajímavé zážitky a poznatky předala i našim žákům 2. stupně připravenou prezentací
v rámci výuky zeměpisu. Žáci měli možnost ochutnat japonské sladkosti, zkusit si jíst hůlkami a naučit se japonskému
pozdravu. Potvrdili si vědomosti získané ve škole a dověděli se o nevšedních zvycích, které jsou v Japonsku běžné.
Touto cestou bych jí chtěl za úžasnou hodinu ještě jednou
poděkovat.
Mgr. Tomáš Kordula, Marie Mrvová

Návštěva firmy Zálesí pohledem našeho žáka
Ve čtvrtek 20. listopadu jsme jeli s dalšími třemi školami
na exkurzi do firmy Zálesí, která sídlí v Luhačovicích. Tato firma má několik takzvaných divizí a my jsme byli právě v divizi
Robotics, kde jsme se při prezentaci dozvěděli něco o vedení této divize a celkově celé firmy. Dozvěděli jsme se třeba, že
firma musí dbát na bezpečnost, protože i když se to nezdá,
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V rámci projektu Paměťových institucí jsme se společně
podívali do Olomouce. Na společnou cestu vlakem jsme se
vydali ze Starého Města. Pro většinu z nás to byl velký zážitek. Před Arcidiecézním muzeem jsme stihli projít zahradu
u dómu a prohlédnout si gotický i románský sloh zespodu. Za
zahradou nás čekalo velké ... vauuu! :-) Většina žáků upřímně obdivovala velikost dómu sv. Václava. V Pevnosti poznání
jsme prošli všechny expozice, viděli projekci o vesmíru a za
deště jsme šli zpět na večeři. Příjemně unavené, s bonusovou pizzou (u některých v náručí ), nás čekali na ubytovně.
Ráno, již bez deště, jsme si prošli obě náměstí. Prohlédli jsme
si radnici, kašny a významný sloup, ale i orloj, který je nyní
v rekonstrukci. V Muzeu moderního umění nás upoutala velmi
překvapující díla. A už nás čekal jen oběd a krátká procházka
na vlak.
Snad se všem exkurze líbila a rádi na ni budou vzpomínat.
Mgr. Z. Kotačková, Mgr. H. Janíková,
Mgr. L. Vavrušová, J. Umlaufová

Brno (paměťové instituce)
Díky projektu Pokusné ověřování v rámci paměťových institucí jsme vyrazili se žáky 2. a 3. třídy ve čtvrtek 14. 11. 2019 do
Brna. První zastavení bylo ve science centru VIDA!, kde jsme
si všechny exponáty mohli osahat a vyhrát si s nimi, což nás
bavilo. Hravou formou jsme zkoumali mnohé fyzikální jevy.
Naším hlavním cílem bylo muzeum Anthropos, kde na nás
čekal pan průvodce. Pozorně jsme naslouchali a dozvěděli
jsme se, jak se člověk vyvinul, co znamená slovo homo, který lidoop je nám nejbližší, jak se dříve pohřbívalo, jak to bylo
s jeskynními malbami a že mamut kvůli zmrzlé půdě nešel ulovit do díry. Nejvíc pozornosti přitáhl mamut v životní velikosti,
který už tu má od roku 2006 i své mládě.
Náš první výjezd tohoto roku se vydařil a my jsme se spokojeni vrátili domů.
Mgr. Jitka Střižíková,
Mgr. Lenka Janíková, Petra Bubláková

Školní patronát
Tak jako každoročně, i v letošním školním roce 2019-2020
se stali žáci 5. tříd patrony prvňáčků. Patronát započali při slavnostním zahájení školního roku v kulturním domě, kdy přivítali
nejmladší žáčky a předali každému symbolický klíč od školy
a klíček od šatní skříňky. Spolu s rodiči je doprovodili do jejich
vyzdobených tříd. První školní dny navštěvovali své nové malé
kamarády o přestávkách, kdy jim pomáhali nachystat pomůcky na vyučování. Během celého školního roku se budou páťáci o své svěřené kamarády starat, pomáhat jim adaptovat se
na nové školní prostředí, organizovat pro ně různé zajímavé
akce a aktivity, během kterých se budou vzájemně seznamovat a pomáhat si.

30 let svobody
17. listopad je výjimečným svátkem každý rok, letos jsme
ale oslavili jeho kulaté jubileum. Je to už 30 let, co žijeme ve
svobodné zemi. Oslavy tedy probíhaly i u nás ve škole.
V pátek 15. 11. 2019 jsme žákům 2. stupně zorganizovali
projektový den. Učitelé i žáci přišli dobově oblečení a někteří
zavzpomínali na tehdejší režim. Žáci 9. ročníku připravili krásné prezentace nejen o listopadových událostech den po dni,
ale i o významných osobnostech doby. Žáci 8. ročníku vyzdobili třídu hesly, která byla hlásána při demonstracích a generální stávce, nástěnkami a fotografiemi, které zdobily třídy základních škol v roce 1989, a dokonce i autentickými hrami či
školními pomůckami. V 8. třídě žáci 8. i 9. ročníku plnili úkoly
a vyplňovali pracovní listy.
Všechny zásadní informace shrnula paní zástupkyně ve
své prezentaci o sametové revoluci a následně ztvárnila soudružku učitelku před revolucí.

První společnou akcí byla vycházka na Smraďavku 12. 9.
2019. Aby cesta příjemně utíkala, připravili si páťáci pro své
mladší kamarády pracovní listy, v nichž sledovali a vykreslovali důležité body v krajině a procvičovali tak svou pozornost. Na
Smraďavce společně nakrmili starým pečivem kačenky i labutě a nezapomněli občerstvit také sebe. Po celé dopoledne se
patroni o svěřené prvňáčky vzorně starali, sluníčko krásně hřálo a nikomu se nechtělo vydat na zpáteční cestu domů. Další
vzájemná spolupráce proběhla během příprav na již tradiční
„Průvod světlušek“ 4. 10., konaný u příležitosti Týdne knihoven. Starší kamarádi z 5. tříd vyřezávali a pomáhali prvňáčkům
dlabat a zdobit dýně různými přinesenými přírodninami. Při
vzájemné spolupráci šla práce hezky od ruky a všichni se společně těšili, až se se svými dýňovými lucerničkami pochlubí
večer při lampionovém průvodu.
Mgr. Ivana Uhlířová

Na konci projektového dne paní učitelka Motyčková připravila žákům online kvíz, ve kterém dokázali, že si z výuky
dějepisu a ze samotného projektového dne mnohé odnesli.
Mgr. Lenka Daníčková, Monika Motyčková
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Slavnost slabikáře

Sport

Slavnost slabikáře byla pro prvňáčky velkým krokem k prvním čtenářským krůčkům. Jejich patroni, páťáci, si pro ně připravili vědomostní stezku. Tady je čekalo 12 samostatných
úkolů, kterými je patroni provázeli a i malinko dopomáhali se
splněním. Od hledání stínů zvířat přes počítání a přiřazování čísel, čtení slabik, doplňování písmenek, určování řady a sloupce až po překreslení obrázku a přiřazování psacího i tiskacího
písma. Také si vyzkoušeli pravolevou orientaci a doplnění, co
chybí kterému povolání. Nakonec, po zkontrolování, si mohli jít se svým patronem najít klíč, který jim spolu se záložkou
i krásně zabaleným slabikářem patroni nachystali.

Nový školní rok jsme již tradičně zahájili sportovní dění 3.
ročníkem futsalového turnaje pro žáky 2. stupně. V loňském
roce zvítězili v turnaji „O POHÁR ŘEDITELE ŠKOLY“ žáci ze
ZŠ Osvětimany a i letos přijeli odhodlaní putovní pohár získat
znovu. Turnaje se zúčastnilo 6 základních škol – ZŠ Boršice,
ZŠ Buchlovice, ZŠ Osvětimany, ZŠ Tupesy, ZŠ Polešovice
a ZŠ Velehrad. Odehráno bylo celkem 15 zápasů systémem
každý s každým. Vítězem turnaje se stala ZŠ Velehrad, která
neprohrála ani jeden z pěti odehraných zápasů. Nejlepší střelec turnaje byl taktéž ze ZŠ Velehrad. Oceněn byl také nejlepší
brankář turnaje, jímž se stal žák z naší základní školy, která
skončila na „bramborovém“ čtvrtém místě. Žáci předvedli
úctyhodné výkony a v každém zápase bojovali až do samého
konce.

Všichni se dočkali nejen slabikáře, ale i sladké odměny
ve formě krásného a výborného dortu. Doufáme, že se prvňáčkům úkoly líbily a nalákaly je k dalšímu plnění školních
činností.
Mgr. Zuzana Kotačková, Mgr. H. Janíková, Mgr. I. Uhlířová,
Mgr. P. Stýskalová

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 jsme se vydali s našimi nadějnými
sportovci z prvního stupně na atletický čtyřboj na Velehrad.
Akce se odehrála ve sportovním areálu ZŠ Velehrad, kde nás
při příchodu vítala pozitivní sportovní hudba a slunečné počasí. Žáci byli rozděleni na mladší kategorii (1. – 3. třída) a starší
kategorii (4. – 5. třída) a utkali se v následujících disciplínách:
běh na 50 metrů, vytrvalostní běh na 300 metrů, skok daleký,
hod medicinbalem a štafeta 4 x 150 metrů. Sportovci předvedli skvělé výkony. Starší žáci získali krásné 2. místo ve štafetě
a Ondřej Pavelka získal stříbrnou medaili za čtyřboj v mladší
kategorii.
Všem sportovcům děkujeme za předvedené výkony a těšíme se na další soutěžení.
Mgr. Veronika Sedlářová

Záříme i v češtině!
Že je čeština věda, to se u nás říci nedá. Už v loňském roce
se žáci 2. stupně zúčastnili několika soutěží – například literární soutěže Paměť a vzpomínky či Píšu povídky, píšu básně…
Ve druhé jmenované jsme byli velmi úspěšní. Téma Já a můj
hrdina žáci zpracovali různorodě – někteří formou poezie, jiní
zvolili prózu. V této soutěži jsme celkově získali 4 ocenění
v různých kategoriích.
Letošní rok jsme nastartovali literární soutěží k výročí 17.
listopadu pořádanou informačním centrem v Uherském Hradišti. Náročné téma Jsem rád, že máme demokracii, protože…
pojali zejména žáci 8. třídy velmi zodpovědně. Není tedy překvapením, že i v této soutěži se jeden z našich žáků umístil
na vítězné pozici. Mohli jste ho přijít podpořit 5. 12. 2019 do
Uherského Hradiště, kde v odpoledních hodinách proběhlo
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na pódiu slavnostní předávání cen v rámci Mikulášského reje.
Všechna soutěžní díla budou publikována v tištěné podobě
jako příloha časopisu Íčko.
V minulém týdnu proběhlo už podruhé školní kolo olympiády z českého jazyka. Brzy budou vyhlášeni dva výherci, kteří
postoupí do okresního kola v Uherském Hradišti.
Soutěž Píšu povídky, píšu básně… je už v plném proudu
a žáci odesílají práce jeden za druhým. V novém roce se uskuteční také školní kolo recitační soutěže, kde se letos po letech
předvedou i vybraní žáci 2. stupně. Nejlepší postoupí do okrskového kola ve Starém Městě.
Nezbývá, než všem aktivním žákům poděkovat za jejich
snahu a popřát hodně štěstí. Jen tak dál!
Mgr. Hana Jurásková

Čím více se zamýšlím, tak zjišťuji, že můj vděk patří všem,
kteří za demokracii bojovali a dokázali porazit totalitní režim.
Vím, že doba před sametovou revolucí, která nám přinesla
převrat, nebyla vůbec jednoduchá.
Můj dědeček mně často vyprávěl, jak zažíval šikanu ve škole od svého třídního soudruha učitele jen proto, že jeho rodiče
nechtěli vstoupit do KSČ a dědečkovi nedovolili být pionýrem
a později členem Socialistického svazu mládeže. Právě proto
nemohl studovat na gymnáziu, i když měl výborné známky.
Maminka si zase přála jít na pedagogickou školu, což se jí
nepodařilo z podobného důvodu.
A jak se mám já? Můžu se zabývat tím, co mě baví. Těšit
se, že pokud budu mít píli, tak si splním sen stát se lékařem
a pomáhat druhým lidem. Vlastně vše záleží na mně, nikdo mi
nezakazuje studovat, cestovat, hrát na varhany, učit se jazyky,
prostě žít si své touhy. Mám 13 let a procestoval jsem spoustu
států. Kdyby nebyla demokracie, neviděl bych krásná místa,
neochutnal cizí kuchyni a možná se ani neokoupal v moři.
Maminka mi říkává, že v době, kdy se začal z naší republiky
stávat demokratický stát, se účastnila manifestace a v Praze
na Letenské pláni zvonila klíči. Vzpomíná, jak plakala… plakala radostí, že svítá naděje na svobodu, možnost studovat,
cestovat… Tím vlastně na splnění jejích snů. Když se chtěla
této manifestace zúčastnit, rodiče se o ni báli, aby se jí něco
nestalo. Dědeček ale řekl, že ji musí pustit, protože by jinak vychovali zbabělce. A moje mamka je dodnes vděčná svým rodičům, že ji pustili a ona se mohla zapojit s ostatními studenty.
A co já? Poznal jsem jen krásný, bezstarostný život. Vlastně
je mi smutno, až úzko, za všechny, kdo trpěli ve vězení jako
političtí vězni, ale i za ty, kteří jen nemohli žít tak, jak chtěli oni
samotní.

Vítězná práce Tadeáše Rady v literární soutěži
k 17. listopadu pořádané informačním centrem
v Uherském Hradišti
JEŠTĚ, ŽE MÁME DEMOKRACII
Co je vlastně demokracie? Snad možnost cestovat, podnikat, vyznat víru, studovat v zahraničí anebo jen tak si koupit
kdykoliv banány v obchodě či nebát se říct vlastní názor.

I když jsem se nad tímhle tématem do hloubky zamýšlel
málokdy, tak jsem za něj rád. Pochopil jsem, že to, co se nám
zdá automatické, například, že máme mír, svobodu, volnost,
se může kdykoliv změnit. Proto si musíme demokracii opečovávat, vážit si jí a zdůrazňovat malým dětem, i nám teenagerům, že demokracie je vlastně dar, kterého si musíme vážit.
Je důležité respektovat názor každého člověka a brát ho jako
jedinečnou osobnost. Myslím, že pokud se toto dokážeme
naučit, tak náš demokratický stát bude to, co se zpívá v naší
hymně, kterou miluji, prostě zemský ráj to na pohled.
Tadeáš Rada, 8. ročník

RODIČOVSKÝ PLES
Někdy se stává, že ze strany rodičů zaznívá: „Proč zrovna
ten náš/ta naše by měl/a tančit na Rodičovském plese? Vždyť
to dětem bere čas a nám spoustu peněz.“
S touto větou opravdu nejde nesouhlasit. Na druhou stranu je třeba zvážit přínos, který pro děti bezesporu tato společenská událost má.
Zvládnutím tanečního pásma je jistým krokem k získání
sebevědomí a také potvrzením toho, že dokáží dosáhnout stanoveného cíle. Naučí se nejenom základním krokům mnoha
společenských tanců, ale také vnímat rytmus hudby a potřeby
svého tanečního partnera/partnerky. Čas strávený na zkouškách spolužáky více stmelí a poznají se lépe i s žáky z jiných
ročníků.
Děti mohou získat sebevědomí, když při plese překonávají
ostych a strach z toho, že musí veřejně předvést společenský
tanec, jak před svými příbuznými, tak i před celým učitelským
sborem a spoustou neznámých lidí.

Sami žáci ovlivňují charakter plesu. Vymýšlejí výzdobu
sálu, tvoří plakát a vybírají skladby, na které tančí. Je to pro
některé mnohdy poprvé, kdy přebírají takovou zodpovědnost,
a my jsme rádi, že nám každoročně dokazují, že jim můžeme
důvěřovat.
Jak je známo z historie, mladí lidé byli vždy uváděni do
společnosti na velkých společenských událostech a byl to pro
ně významný krok k dospělosti, tak proč měnit léty prověřenou praxi. :-)
Prosím, dovolte tedy svým dětem a podpořte je při rozhodování o jejich účasti na Rodičovském plese. Určitě budete
příjemně překvapení, jaké máte doma krásné mladé slečny
a mladé muže, kteří se ve společnosti neztratí.
Mockrát Vám děkuji a těším se, že se na plese potkáme
v co nejhojnějším počtu.
Marcela Šimíková
předsedkyně SRPŠ
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Pentlička slaví 25 let!
Rok 2019 je pro Pentličku rokem s velkým R. Většinu zkoušek věnovala pořadu s názvem „U Maně v krámě“. Tento premiérový pořad připravený k 25. výročí od založení souboru
mohli diváci zhlédnout 30. listopadu v Boršicích v plné parádě.
Celý program byl doprovázen již zmíněnou prodavačkou Maňou a její přítelkyní Božkou, které řešily každodenní „vesnické“
problémy jako nedostatek cibule, ucpaný komín, neposlušná
mládež a podobně. Jejich krátké, ale vtipné slovní vstupy byly
takovou třešničkou na dortu. Samozřejmě, hlavními hvězdami
byli právě jak malí, tak velcí tanečníci a tanečnice z Pentličky,
kteří sklízeli nespočet potlesků. Do rytmu by diváci netleskali, případně nepodupávali nohou, nebýt cimbálové muzičky.
Čisté tóny hudby spolu s vůní svařáku navozovaly příjemnou

- 16 -

atmosféru a možná, společně s posledním číslem „Prodávání
vánočních stromečků“, navodily trochu atmosféry vánoční…
A opět jsme u toho adventu. Po velmi povedené premiéře
nadešel typický předvánoční shon. Jako každý rok Pentlička
vystoupila na vánočním jarmarku, který byl po těžkých nácvicích a generálkách opravdu brnkačka.
Jste smutní, že jste prošvihli premiéru nebo jiné vystoupení? Přestaňte věšet hlavu a přijďte si s námi zazpívat na rozsvěcování vánočního stromečku 23. prosince, kde se určitě
bude linout vůně svařáku stejně tak jako na naší premiéře.
A 28. 12. Vás srdečně zveme na reprízu Koledy z železa ukuté,
která proběhne opět v kulturním domě. Těšíme se na Vás!
Vaše Pentlička

Vánoční dárky FS Pentla
Konec roku se blíží a to pro nás v Pentli znamená jediné Vánoce. Letos budeme opět rozdávat radost na Mikulášském
jarmarku (7. 12), rozsvěcování vánočního stromu (23. 12.)
a samozřejmě chystáme i vánoční koncert. Kdo vloni nestihl
premiéru našeho nového vánočního pořadu Koleda z železa
ukutá, který jsme pod taktovkou Petry Kropáčové nacvičili dohromady s DFS Pentlička, tak má letos opět šanci. Repríza
pořadu se bude konat 28. 12. od 18 h v KD v Boršicích.
V listopadu naše muzika oslavila své 15. výročí. Jelikož letos už slaví taky Pentlička a rodiny muzikantů se v tomto roce
opět rozrůstaly, rozhodli jsme se koncert k výročí muziky přesunout až na příští rok. Aby Vám to čekání lépe ubíhalo, tak
jsme se rozhodli, že všem k našemu výročí a taky k Vánocům
nadělíme dárek. V průběhu Vánoc si obě naše CD budete moci
poslechnout online na Spotify (a i v mnoha dalších hudebních

službách). Sledujte proto naše stránky a Facebook, kde Vám
dáme vědět, jakmile tam naše hudba bude.
Jelikož jsme v Pentli letos asi byli moc hodní, tak nám Ježíšek jeden dárek nadělil už dopředu. Náš soubor obdržel oficiální pozvání na mezinárodní folklorní festival CIOFF na Martinik, takže pokud všechno půjde dobře, tak v srpnu příštího
roku budeme naše tradice a folklor šířit i za oceánem.
Pokud budete chtít v novém roce shodit přebytečná kila,
naučit se tancovat a podívat se s námi na zajímavá místa, tak
pro Vás mám tip na novoroční předsevzetí: Staňte se tanečníky FS Pentla - náš soubor stále nabírá nové členy! Všechny
zájemce rádi uvítáme na našich zkouškách.
V příštím roce Vám všem přejeme hodně zdraví, lásky,
štěstí, pohody a hlavně dobré muziky.
Martin Gabriel

Od adventu do adventu s Veselou Partyjou
V loňském roce měl náš soubor Veselá Partyja své první půlkulatiny. Pět let od našeho založení jsme tak trochu
oslavili účastí na třetím Adventním koncertu České televize
v chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě v Praze. Za doprovodu pražské CM Jiřího Janouška jsme si vystoupení velmi
užili a budeme na něj rádi a dlouho vzpomínat. Ohlasy se
k nám dostávaly ještě dávno po odvysílání, tímto děkujeme
za podporu a vlídná slova.
V průběhu roku jsme se pak zúčastnili větších i menších akcí. Přijali jsme pozvání na besedu se seniory ve Stříbrnicích, přátelská atmosféra a vřelé přivítání nás zahřály
u srdce. Byli jsme poctěni nabídkou účasti na 3. setkání
generací VSPT Jánošík a VUS Ondráš v Brně, vystoupit na

takové akci pro nás byla velká čest. Před letními prázdninami někteří z nás odletěli dokonce do daleké Ameriky
do města Murfreesboro ve státě Tennessee, kde jsme se
ctí a úspěchem reprezentovali naši republiku. Už podruhé
jsme byli součástí MFF Strážnice, v pátek i v neděli jsme
vystupovali v pořadu „Kdo se napil, ví to pravé“. Po loňské
pauze jsme letos nemohli chybět na Boršických burčákových slavnostech, na které jsme si pro domácí publikum
připravili nové číslo.
Podzim jsme věnovali přípravám na autorské představení našeho zakladatele a uměleckého vedoucího Davida
Mikuly, který v roce 2015 ukončil Školu folklorních tradic
a poté v roce 2019 absolvoval Hudební a taneční fakultu
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AMU, obor Choreografie. Svoji choreografickou dráhu ale
započal už v roce 1993 ve FS Pentla v Boršicích. Dále byl
členem VUS Ondráš v Brně, kde absolvoval vojenskou
službu, působil jako profesionální tanečník, vedoucí taneční složky děvčat a choreograf. Po přesunu do Prahy účinkoval v Českém souboru písní a tanců a v souboru Chorea Bohemica. Dodnes působí v Opeře Národního divadla
v Praze, spolupracuje s tanečními školami, folklorními soubory i divadly po celé České republice.
Představení pod názvem Folklor 4x jinak s Davidem
Mikulou prezentuje určitou etapu autorovy choreografické
činnosti. Je výsledkem propojení čtyř odlišných stylů práce s profesionálními tělesy, divadly i amatérskými soubory
a je symbolickým vyvrcholením a zároveň malou oslavou
25 let Mikulovy choreografické činnosti.
Premiéra se konala na konci listopadu v Divadle u hasičů v Praze. Společně s Veselou Partyjou v představení
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účinkuje FS Verpán z Prahy, který se zaměřuje převážně na
tance z okolí Kopanic. Dále FS Lipka z Pardubic, který se
snaží prezentovat folklor tak, aby byl přístupný pro široké
publikum, a přijal nabídku podílet se na bakalářské práci
Davida Mikuly. V poslední řadě pak taneční uskupení (TU)
Pražan, které vzniklo během Mikulových studií jako dobrovolná skupina k nastudování a prezentaci jeho školních
etud.
Rádi bychom Vás pozvali na reprízu představení, která
se uskuteční 14. 3. 2020 v KD v Boršicích. Těšíme se, že
se na nás, a nejen na nás, přijdete v březnu zase podívat.
Přejeme Vám pokojné svátky, do nového roku hlavně
zdraví, pohodu a dosti veselosti!
Veselá Partyja

Den seniorů na domově
1. 10. je svátkem všech seniorů po celé zemi. V tento den
přišli naše seniory potěšit svým zpěvem Stoprounští vinaři,
kteří nás pravidelně navštěvují. Jsou vlastně takovými dobrovolníky, protože bez nároku na odměnu šíří radost mezi lidmi.
Při poslechu je možné sledovat naše klienty, jak někteří zpívají
spolu s nimi, některým se vloudí slzička štěstí do očí, protože
slyší ty krásné písničky, které je doprovázely mládím. Také byli
mladí, neměli život jednoduchý, ale čas běží všem stejně rychle. Čas nezastavíme a nyní mohou žít z krásných vzpomínek

a užívat si svůj podzim života. Ideální je, když jsou obklopeni rodinou a svými nejbližšími, kteří jim nyní mají šanci vrátit
jejich lásku a starostlivost, kterou jim celý život dávali. Proto
si vážíme každé maličkosti, která je udělá šťastnými – a mezi
ně hudba určitě patří. Během poslechu bylo možné ochutnat
hrozny z našeho vinohradu, burčák a další dobroty, které rychle mizely z talířů. Děkujeme Stoprounským vinařům za jejich
krásné pásmo a těšíme se na další setkání.
Mgr. Julie Chovancová
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete celý den sami 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.

Zpracovala: Mgr. Radka Stuchlíková
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Ze života boršické farnosti
Farní tábor
Farní tábor se letos konal v Beskydech. Byli jsme ubytovaní na chatě Orlí hnízdo. Počet táborníků byl 63.
Bylo tam hřiště, altánek, bazén a společnost nám dělaly
ovce.
Tématem letošního tábora byly olympijské hry. Hymnou
se stala parodie na písničku YMCA.
Dopoledne jsme měli témátka o dějinách a významných
událostech České republiky.
Nejlepší hrou z celého tábora byly podle nás scénky. Každá skupinka sehrála nějakou řeckou pověst. Ale i ostatní hry
nás bavily. Když byly odpolední pauzy, tak jsme hráli vybíjenou, koupali se v bazéně, nebo odpočívali.
Každý pak na konci tábora dostal diplom, který popisoval,
co jednotlivý táborník za ten týden udělal nejzajímavějšího.
Všichni jsme na památku dostali trička, na kterých byla vyobrazená naše hlavní vedoucí jako řecká vládkyně.
Děkujeme zdravušce Ivce Holomčíkové za starání se
o nás.
Teď se dostáváme k naší nejoblíbenější části: jídlu. Všechno bylo výborné. Děkujeme moc našim kuchařkám a kuchaři, že nám celý týden vařili. Byli to Pavla Němcová, Radim
Bilka, Eva Bilková a Hana Polášková. Ještě jednou díky.
Děkujeme taky všem podvedoucím, vedoucím a naší
hlavní vedoucí Alžbětě Dostálové.
Velmi se těšíme na další tábor!
Karolína Horková
a Tereza Pernicová

Večer chval
Jako každý rok, tak i letos se konal večer chval v chrámu
Páně v Boršicích. Připravili jsme si písně vyjadřující sedm svátostí, které můžeme během života přijmout a přiblížit se tím
k Bohu a žít v jeho blízkosti.
Byli jsme rádi, že účast v kostele byla velká a že jsme mohli
potěšit své bližní. Ti nás na oplátku štědře podpořili. Výtěžek
poputuje na zaplacení ročního příspěvku pro našeho „na dálku“ adoptovaného chlapečka v Africe.
Všem vedoucím moc děkujeme za to, že obětovali svůj čas
a že měli s námi trpělivost.
Nela Křápková a Beáta Martináková
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Letošní rok je skoro za námi…
…a schola v něm opravdu nelenila. Na začátku května
jsme se zúčastnili vůbec prvního děkanátního setkání schol
v Uherském Hradišti. Program byl nabitý, připraveny byly jak
zajímavé přednášky, tak zábavné hry pro mladší účastníky.
Každá ze schol pak vystoupila a zazpívala přímo na hlavním
náměstí tři až čtyři písničky.

Ještě jednou tedy veliké díky našim rodičům, otci Antonovi
a všem, kteří nás v našem poslání jakkoli podporují.
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok přeje schola Boršice.
za všechny členy Alžběta Dostálová

V létě proběhl již desátý farní tábor. Tímto děkujeme všem
sponzorům, dobrovolníkům i pomocníkům za perfektní spolupráci. S počtem 63 účastníků jsme byli největším farním táborem v děkanátu. Velké díky patří obci Boršice, všem kuchařkám a kuchařům, zdravotnici a vedoucím.
Abychom dodržovali všechny naše zažité tradice, uspořádali jsme 9. listopadu večer chval. Nicméně nám bylo líto
zazpívat celý nacvičený program jen jednou, a tak jsme si domluvili ještě jedno opakování v nedalekých Boršicích u Blatnice, a to v pátek 13. 12.
Zapojujeme se i do dění v obci, a proto vystoupení na jarmarku je již také nezbytností.
Poslední, a také zcela neodmyslitelnou akcí každého roku
je adventní koncert v domově pro seniory v Boršicích a také
v Buchlovicích. Tento koncert ovšem není jedinou návštěvou
v buchlovickém domově. Již několikrát jsme pro obyvatele
pořádali křížové cesty v období půstu a letos poprvé jsme jim
doprovodili i dušičkové odpoledne.
S naším otcem Antonem jsme začali jezdit do domova pro
osoby se zdravotním postižením v Medlovicích. A to vždy před
Vánoci a Velikonocemi. Zatím se účastnily jen starší zpěvačky,
ale s tamní vedoucí bychom chtěli uspořádat letní prázdninové odpoledne se všemi zpěváky ze scholy.

Mše svaté o Vánocích v kostele sv. Václava v Boršicích
24. 12. Štědrý den

Dětská půlnoční mše svatá v 15.00
Půlnoční mše svatá v 23.00

25. 12. Narození Páně (Boží hod vánoční)

7.30 a 10.30

26. 12. Svátek sv. Štěpána

7.30 a 10.30

27. 12. Svátek sv. Jana, apoštola

17.00 (po mši svaté svěcení vína v KD)

31. 12. sv. Silvestr – mše svatá na ukončení roku

17.00

1. 1. 2020 Slavnost Matky Boží Panny Marie

7.30 a 10.30

„Světlo dnes zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán.“
žalm 96
Bůh nikdy nedá nikomu takový dar, který není schopný přijmout. Dává-li nám Bůh dar Vánoc,
pak proto, že myslí, že jsme schopni jej pochopit a přijmout.
Požehnané vánoční svátky ze srdce přeje a žehná
P. Anton Kasan

Informace:
Vánoční svátost smíření se bude konat v sobotu 21. 12.
2019 od 13.00 do 14.30 hodin.
Adorační den farnosti a obce se koná v neděli 22. prosince
od 11.30 do 18.00 v kostele sv. Václava.
Tradiční Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční v sobotu 4. ledna 2020. Sraz vedoucích a koledníků bude v sobotu v 7.30 u kostela sv. Václava. Po slavnostním požehnání
vyjdeme do naší obce. Všichni koledníci jsou srdečně vítání. Tříkrálová sbírka bude probíhat v naší obci od 8.00 do
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14.00 hod.
Betlémské světlo bude hořet v kostele sv. Václava od
neděle 22. 12. Je možnost si ho po každé mši svaté odpálit
a přinést do svých domovů. Betlémské světlo si bude možno
odpálit v pondělí 23. 12. 2018 od 16.00 na návsi obce při rozsvěcování vánočního stromu.
Farní ples se bude konat 4. ledna 2020 od 19 v KD.
Michal Výstup

TOM Kamzík
Turistický oddíl Kamzík v tomto školním roce zatím zvládl
jen jeden výlet. Bylo to v neděli 3. listopadu, kdy jsme vyrazili
do Buchlovic. Počasí bylo příjemné podzimní, chvílemi jsme
si však vysvlékali i bundy, protože vylezlo sluníčko, které dost
hřálo svými paprsky.
Byla jsem mile překvapena, že na dědinu, kde jsme měli
sraz, přišlo 8 dětí. Přidali se k nám i rodiče a doprovázeli nás
3 pejsci. Šli jsme po „Pivní“ a snažili se poznávat stromy a zahlédnout nějaké zvíře. Nakonec se zadařilo a viděli jsme stádo
srnek, bažanta a na nebi kroužil dravec. Děti však zajímaly
více nové prolézačky v Buchlovicích u školy. Udělali jsme tedy
přestávku na svačinu. Kdybychom „kamzíky“ nesvolali k odchodu, tak by tam dováděli do teď. Malá zastávka byla ještě na
náměstí a pak už jsme šlapali z kopce dolů k přehradě.

Snad zas brzy vykročíme do přírody anebo podnikneme
menší výlet.
Ve schůzkách si povídáme o přírodě - o lese, zvířátkách.
Prohlížíme si knížky a hrajeme hry. Každou středu si losujeme
zvířátko a v další schůzce si o něm povídáme. Děti mají za úkol
přinést obrázky, nebo nějakou knihu, kde se o daném zvířátku
píše. Příště nás čeká JEŽEK.
Dvě schůzky jsme věnovali malému tvoření, kdy jsme ze
zažehlovacích korálků dělali vánoční ozdoby na Mikulášský
jarmark.
Kamzíci Vám všem přejí, ať máte krásné svátky a hodně
štěstí v novém roce.
sepsala Helča
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Babinec ... putování za poznáním
Slyšeli jste někdy o projektu SenSen?
Pokud ne, dovolte mi, abych Vám jej trochu přiblížila. Jedná se o projekt Senzační senior, který vyhlašuje Nadace Charty 77. Každý rok je nominováno několik desítek seniorů z celé
republiky, kteří se ucházejí o cenu Senior roku. Cílem tohoto
projektu je podpora seniorů a zdůraznění jejich počinů a výkonů. Cena za rok 2019 byla vyhlášena 30. září v Pražské křižovatce a nám bylo ctí, že jsme se letos mohly zúčastnit i my,
jako zástupci spolku Babinec. Porota letos vybírala z rekordních 104 nominací, a výběr tedy nebyl vůbec snadný. Jako
jednotlivec z našeho kraje byl oceněn Vlastimil Úlehla z Hulína a jako nejlepší seniorský klub roku Společenství
vdov a vdovců ze Zlína. Do
zlaté síně slávy SenSen
vstoupil známý chirurg
profesor Pavel Pafko. Slavnostním ceremoniálem nás
provázela herečka a moderátorka Tereza Kostková
a odpoledne nám zpestřilo
vystoupení folkové skupiny Spirituál kvintet. Celé
odpoledne pro nás bylo
opravdu velkým a nevšedním zážitkem. Setkaly jsme
se zajímavými lidmi a dozvěděly se o aktivitě seniorů po celé naší republice. Pobyt v Praze jsme si
o den prodloužily a užily
si návštěvu nejznámějších
památek.

Ráda bych se teď vrátila k našemu putování, které samozřejmě pokračovalo i v průběhu podzimu. Naší tradicí se stala
návštěva Gastrodnu ve Bzenci, kde se každoročně koná výstava zákusků, studené kuchyně a stolování ve škole gastronomie. Tuto návštěvu jsme si letos zpestřily prohlídkou výrazné dominanty Bzence, a to kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána,
která je nazývána „bzenecký Floriánek“. Jedná se o kapli z 18.
století, která se tyčí nad návrším města. Během let docházelo
k poškození kaple povětrnostními podmínkami a v roce 1945
Němci kapli podminovali a tím ji zničili úplně. Z kaple zůstalo
pouze torzo. Od té doby se projevovala snaha kapli obnovit,
což se podařilo až v roce 2017 z vlastních zdrojů. Devět měsíců poté byla kaple dokončena. Po celou dobu nám byl průvodcem pan starosta Bzence Pavel Čejka. Díky němu jsme se
dozvěděly nejen o historii města, ale také o památkách, které
se zde nachází. Touto cestou mu děkujeme za čas, který nám
věnoval.
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Naše další putování vedlo spíše po známém okolí, do Tučap nebo na Smraďavku ke Křížku.

Naší poslední akcí v roce 2019 budou Vánoční trhy v Ostravě spojené s návštěvou a komentovanou prohlídkou katedrály
Božského Spasitele, jež je považována za druhou největší baziliku na Moravě (samozřejmě hned po Velehradu).

Příjemné prožití svátků vánočních
a šťastný rok 2020 přeje BABINEC.
Marie Lukůvková

Druhá polovina roku 2019 akcemi SPCCH Boršice
jenom zářila
Začátkem září se jako každoročně konal týdenní ozdravný pobyt spojený s turistikou a poznávacími zájezdy po okolí Ludvíkova v Jeseníkách, který má za náplň zvýšit tělesnou
i duševní kondici. Taky zde probíhají edukační programy jak
s lékaři, tak s horskou záchrannou službou. Zde nás zastihlo
velmi pěkné počasí s krásným rozhledem na všechny zajímavosti v okolí. Tento pobyt se vydařil a již nyní se těšíme na další
ročníky.

zdevastované skokanské můstky pro skokany na lyžích. Jistě
stojí za to vzpomenout na hezká místa, která jsme navštívili,
a to městečko Poniklá, Jilemnice, Špindlerův Mlýn, Janské
Lázně, Pec pod Sněžkou a někteří vyšlapali až na samostatný vrchol Sněžky. Při cestě domů jsme navštívili ZOO Dvůr
Králové. V hotelu jsme měli také tři procedury a volný vstup
do plaveckého bazénu. Krkonoše byly jeden z nejkrásnějších
zájezdů, co naše organizace SPCCH Boršice pořádala.

Další pobytový poznávací zájezd na pět dnů se konal
v Krkonoších, v Harrachově v hotelu Svornost. Odtud jsme
vyráželi na fakultativní výlety za poznáním krásných míst v Krkonoších. Při cestě do Harrachova jsme uskutečnili zastávku
v Dětenicích – kde jsme navštívili Středověkou krčmu, zámek a pivovar. První den dopoledne jsme zvládli procházku
k Mumlavským vodopádům (komu zdravotní stav nedovolil
chodit, tak mohl jet vláčkem, který zajíždí k hotelu). Každý měl
možnost navštívit sklárnu, pivovar v Harrachově a opuštěné

Jako každoročně k ukončení letní sezony patří opékání
špekáčků. Letošní opékání se uskutečnilo v areálu fotbalového hřiště v Boršicích. Tímto děkujeme panu Dvořákovi za
asistenci při opékání a obsluhu v bufetu. Akce se zúčastnila
nejméně polovina členů základní organizace SPCCH Boršice,
kteří si zde užili zábavného odpoledne. Taky musíme poděkovat starostovi panu Ing. Romanu Jílkovi, který přišel mezi nás.
V rámci Týdne s SPCCH a Dne seniorů pořádala naše organizace pochod po pasekách kolem Stříbrnic.

Vítání jara - výšlap po krásách Chříbů

Odpolední posezení po výšlapu
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Den plný zábavy a dobré pohody jsme ukončili na myslivecké chatě v pozdních odpoledních hodinách. Velké poděkování patří manželům Martinákovým a výboru organizace,
kteří se postarali o občerstvení a propůjčení myslivecké chaty.
Týden svazu postižených civilizačními chorobami pokračoval okresním turnajem v kuželkách o Pohár starosty města
Hluk, kterého jsme se zúčastnili. Na tomto okresním turnaji
jsme se umístili z osmi mužstev na pěkném třetím místě. Třetí místo obhájili Josef Miklík, Jaroslav Lanšperk a Miloslava
Lanšperková.
Ještě v měsíci říjnu jsme uspořádali zájezd do termálních
lázní v Mosonmagyarovaru v Maďarsku. Bylo nádherné, skoro
letní slunné počasí, tak si všichni užívali blahodárných účinků
léčebných pramenů.
Na úplný závěr roku nás čeká šestý ročník turnaje v bowlingu ve Zlechově o ceny.
Doufám, že se letošní program naší organizace SPCCH Boršice líbil, a už pomalu připravujeme program na příští rok 2020.
Děkuji všem členům, kteří se účastní našich akcí, dále
sponzorům, obecnímu úřadu a jeho pracovníkům, dále členům výboru SPCCH Boršice za přípravu programu a obětování vlastního času pro organizaci.
Přejeme všem našim členům a občanům krásné a pohodové vánoční svátky a v novém roce 2020 pevné zdraví, štěstí
a osobní spokojenost.
předseda ZO SPCCH Boršice
Ladislav Hamřík

Zájezd do Znojma

Beseda ke dni seniorů

Zájezd do Krkonoš

Myslivecký spolek Boršice
Kateřinská zábava
Dne 23. 11. 2019 se konal hlavní Kateřinský hon a po něm,
v našem KD, tradiční myslivecká zábava. Na honu jsme ulovili
31 bažantů kohoutů, 12 zajíců polních a dvě kachny divoké. Po
celý den sice foukalo, ale nepršelo, a to byl základ pro zdárný
průběh honu. Prošli jsme Bažantnici, vinohrady ve Starých horách, pískovnu a potok na Nedakonice a ulovili již zmiňovanou
drobnou zvěř. Po honu následovala poslední leč i s vyhlášením
Krále honu. Tentokrát byl šťastným střelcem host Luboš Burda, který největším počtem úlovků přispěl k hojnému výřadu
a mohl být uznáván jako Král Kateřinského honu.
Večer jsme se už slavnostně ustrojeni sešli v kulturním
domě a zahájili zábavu. Zábava byla jako vloni zpestřena vystoupením uměleckých trubačů a pasováním na lovce. Trubači na lesní rohy, tzv. horny, zahráli myslivecké znělky, které

se používají při slavnostních ceremoniích, a ten večer jste je
mohli slyšet i při pasování. Pasování se ujal Jan Chovanec. Po
zdárném odlovu prvního kusu jelena siky v honitbě Lipová byl
slavnostně pasován na lovce zvěře sičí Jakub Dostál.
Tombola byla letos neobvykle bohatá a chceme srdečně poděkovat všem sponzorům. Také většina návštěvníků ocenila zavedení tzv. obálkové metody při losování tomboly, což podstatně
zkrátilo průběh losování a zbylo více času na tanec. Vynikající
zvěřinové speciality pro Vás připravilo duo Jenda a Pepa a myslím, že si každý pochutnal. Celým večerem nás provázelo duo
Vlastimila Nováka a věřím, že pobavil všechny věkové kategorie.
Jménem Mysliveckého spolku Boršice bych chtěl poděkovat OÚ Boršice i všem občanům za spolupráci v uplynulém
roce, popřát klidné, požehnané vánoční svátky a v novém
roce mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Jakub Dostál
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Velké úspěchy loveckých psů myslivců
z Boršic a také místních chovatelů
V roce 2019 myslivecká kynologie v Boršicích slavila velké
úspěchy napříč celou Moravou. Předseda MS Boršice Zdeněk
Dostál se svou fenou českého fouska zvítězil na podzimních
zkouškách v Ostrožské Lhotě v konkurenci více než dvaceti
ohařů a je nutno dodat, že opravdu zaslouženě se stal okresním vítězem. Nemohu opomenout ani třetí místo dalšího člena
MS Boršice Pavla Dvořáka s fenkou maďarského ohaře. A byl
to právě Pavel Dvořák, který dokázal připravit na podzimní
zkoušky i dalšího maďarského ohaře, se kterým ovšem již
zvítězil na podzimních zkouškách v Brně, v okrese Brno-město. Pavel prokázal jako mladý kynolog velký talent a cit pro
vedení loveckého psa. Aby toho u Dvořáků nebylo málo, tak
jeho přítelkyně Natálie Tesařová předvedla taktéž maďarského
ohaře, s nímž velmi dobře uspěla na podzimních zkouškách
v Ostrožské Lhotě, kde utvrdila dominanci boršických vůdců.
Největšího úspěchu dosáhl „host“ MS Boršice Marek Latina, který dokázal s fenou německého krátkosrstého ohaře
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zvítězit na všestranných zkouškách v Brně, v okrese Brno-město, kde zvítězil s plným počtem bodů a kvalifikoval se na
nominační soutěž Memoriál Richarda Knolla v roce 2020. Dále
tentýž vůdce předvedl na zkouškách vloh maďarského ohaře
z chovu své ženy, a to osmiměsíční fenku, se kterou zvítězil
v tvrdé konkurenci anglických ohařů.
Za zmínku také stojí, že v roce 2019 bylo v obci Boršice
místními chovateli odchováno několik plemen ohařů, a to maďarští ohaři krátkosrstí, němečtí ohaři krátkosrstí a národní
plemeno českého fouska. To jen dokládá, jak velký rozmach
nyní lovecká kynologie v Boršicích zažívá, a díky tomu je určitě
v současné době na prvním místě v okrese Uherské Hradiště.
Proto si Vás také dovolujeme pozvat na akci největšího rozsahu, co se lovecké kynologie týká, a to na Memoriál Karla Podhajského, který se uskuteční v roce 2020 v okrese Uherské
Hradiště, kdy centrum dění bude u lázní Leopoldov a samotné
disciplíny budou probíhat u nás v Boršicích, v Popovicích a ve
Slavkově.
Marek Latina

Hasiči v roce 2019
V letošním roce jednotka Sboru dobrovolných hasičů
obce Boršice zasahovala do uzávěrky zpravodaje celkem
jedenáctkrát. Poprvé vyjela obě vozidla jednotky už 10. ledna ve večerních hodinách k požáru sazí v komíně rodinného domu v obci Stříbrnice. Podruhé se siréna rozezněla naší
obcí 22. března, kdy nás krajské operační a informační středisko ve Zlíně povolávalo k požáru lesa do obce Jankovice.
Bohužel technická závada na vozidle nám neumožnila vyjet.
To se nám stalo podruhé za patnáct let. Naše 40 let stará, ale
přesto při hašení lesních a polních požárů nesmírně platná
Tatra 148 byla hned druhý den uvedena do akceschopného
stavu a k dalšímu lesnímu požáru do Chřibů byla vyslána
již v dubnu za motorest Samota směrem k Bunči. Při hašení tohoto lesního požáru jsme poprvé použili termokameru,
kterou si členové jednotky zakoupili z výtěžku sběrů starého
železa. Získali jsme tak neocenitelného pomocníka, kterého
využíváme při hašení všech požárů, ale také třeba i při pátrání
po osobách v terénu, při kterých již poměrně pravidelně zasahujeme. Při zmiňovaném požáru za Samotou jsme rovněž
poprvé použili tuhé smáčedlo, které výrazně zlepšuje hasební
účinek vody a tím zrychluje a zjednodušuje zásah. Na konci června jsme spolu s kolegy z Nedakonic a profesionální
jednotkou z Uherského Hradiště likvidovali drobný požár trávy u boršického letiště. Prvního července se prohnala Zlínským krajem silná bouře. V naší obci několik stromů blokovalo chodníky, místní komunikace a byla poškozena střecha
kostela. Členové jednotky pomocí motorové pily zprůjezdnili
komunikace.
Asi nejvíce úsměvný zásah boršických hasičů za více než
125 let jejich existence jsme absolvovali 17. července, kdy
členům naší jednotky přišla do mobilních telefonů poplachová zpráva, která nás povolávala k vysvobození kočičí hlavy
z plechovky. Do několika minut po příjezdu jsme nezraněné

kočičce vysvobodili hlavu ze sevření plechovky. Zvíře poté,
sice bez poděkování, ale zato s hlavou lehčí o pár gramů
kovových starostí, uteklo. 10. srpna jsme byli opět povoláni
pomocí sirény a poplachových SMS k požáru trávy na Stříbrnické paseky. Na místo jsme se dostavili současně s místní
jednotkou. Požár před příjezdem jednotek dostali pod kontrolu místní občané. V měsíci září jsme byli vysláni na Smraďavku a do obce Břestek. Vždy se jednalo o likvidaci sršních
hnízd. 3. října byla jednotka vyslána v dopoledních hodinách
k požáru hradu Buchlov. Po příjezdu na místo události bylo
zjištěno, že se jedná o cvičení. Naše jednotka zajišťovala kyvadlovou dopravu vody z přehrady u Smraďavky. Vodu jsme
dopravovali také u našeho posledního zásahu, kterým byl
požár několika desítek špatně uhašených ohnisek po pálení klestu v lesním porostu nedaleko zříceniny hradu Cimburk
v katastru obce Koryčany.
V loňském roce jsme znovuobnovili spolupráci s dobrovolnými hasiči z partnerské obce Opatovce na Slovensku.
Letos jsme pozvali slovenské hasiče na společný výcvik do
Uherského Hradiště na stanici hasičského záchranného sboru. Dále jsme pokračovali v Boršicích, kde jsme cvičili likvidaci
požáru v uzavřeném prostoru s použitím dýchací techniky. Na
oplátku jsme na příští rok obdrželi pozvánku na taktické cvičení na Slovensko. Z ostatních činností jsme letos mimo jiné
uspořádali sběr kovového odpadu, jehož výtěžek používáme
na dovybavení jednotky. Po dohodě s naším zřizovatelem,
obcí Boršice, byla podána žádost o účelovou dotaci od Zlínského kraje, a to na nákup nových zásahových oděvů, které
nahradí již značně opotřebené, téměř dvacet let staré obleky.
Do nového roku 2020 vám přejeme hodně štěstí, zdraví
a lásky.
Vaši HASIČI

Šachový klub Boršice
Podzim je v šachu spojen se začátkem mistrovských
soutěží družstev, kolem kterých se točí všechny přípravy.
Od vymýšlení sestav, jmenování kapitánů přes kontrolu
hracích místností a materiálu až po registraci do samotných soutěží.
Pro ročník 2019/2020 jsme registrovali čtyři družstva,
čímž jsme na sebe upletli pořádný bič, protože v jeden den
hrají zároveň tři družstva, což je 21 šachistů. V dramatickém závěru loňské soutěže A-družstvo postoupilo do 2.
ligy E. Byly sice návrhy na odmítnutí postupu, ale ty byly
nakonec zamítnuty. 2. liga je sice časově i finančně náročnější (delší dojezdové vzdálenosti + hraje se až od 10 hodin oproti klasickým 9 hodinám – takže je zápas prakticky
na celou neděli), navzdory tomu se ale hraje. V uplynulých
třech kolech se zatím dařilo dobře, 2x se podařilo vyhrát
a držíme se přibližně uprostřed tabulky. Chleba se začne
lámat až později.
V Krajském přeboru letos nehrajeme, takže béčko bojuje v Krajské soutěži – západ. Toto družstvo doplácí na krytí
termínu s áčkem, takže nastupuje v dost okleštěné sestavě
a drží se na chvostu tabulky. Naopak céčko hrající Regionální přebor – Uherské Hradiště těží z toho, že se termín
nekryje s jiným družstvem, takže vesele vyhrává. Přelévání

hráčů tady jde opravdu citelně znát. Když člověk nastupuje
v céčku níže v sestavě než v béčku …
Letošní novinkou je účast v Regionální soutěži – Uherské hradiště. Tato soutěž je zaměřená na mladé hráče,
hraje se jen v pěti (takže se jezdí jen jedním autem) a ve
svižnějším hracím tempu. Tady připravujeme mladé naděje. Oni kluci hrají i za béčko, protože sehnat 21 šachistů
zároveň je docela oříšek, ale aspoň si zahrají a máme na
tréninku co probírat.
Na žákovské úrovni opět proběhl okresní přebor základních škol hraný ve Starém Městě. Ze základní školy nastoupily dva čtyřčlenné týmy. Ti mladší (1. až 5. třída) měli
v týmu 5 hráčů, kvůli střídání jednoho hráče, starší hráli klasicky ve čtyřech. Starší letos neměli žádné ambice, takže
si „jenom” zahráli a prověřili své schopnosti proti většinou
silnějším hráčům. Cílem mladších byl postup do dalších
bojů, ten se nakonec povedl a postoupilo se z 2. místa (na
první místo chybělo půl bodu).
Letos jsme si stanovili jediný cíl, a to hrát s radostí, tak
uvidíme, jak se nám to podaří. Děkujeme všem, kteří se na
běhu šachového klubu jakkoliv podílejí.
Václav Stodůlka
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Badmintonové turnaje firmy Aircraft Industries,
softballové soustředění reprezentace Slovenska,
ale také zápasy žáků 1.FC Slovácko
Venku nám začínají první mrazíky a i díky tomu se ve volnočasovém centru naplno rozjela sezóna. Pravidelné badmintonisty, volejbalisty a florbalisty tak doplnili fotbalisté z okolních
vesnic, ale i ti místní, a to jak děti, tak fotbalisté dospělí.

Od srpna do listopadu naši halu využívali opět mladí
fotbalisté 1.FC Slovácko a i letos zde bude slovenská softballová reprezentace, která u nás v prosinci absolvuje své
soustředění.

V měsících říjnu a listopadu se u nás konaly dva amatérské
turnaje smíšených dvojic v badmintonu, které organizovala firma Aircraft Industries. Hráči této firmy jsou u nás zřejmě velmi
spokojeni a v prosinci již plánují turnaj další. 

Závěrem vám všem přeji příjemné prožití svátků vánočních
a správné vykročení do nového roku! 
ZS

SK Boršice z. s.
Náš sportovní klub má za sebou polovinu sezóny pod novým vedením. Je nutno podotknout, že je to půlsezóna zatím
celkem vydařená, ale pojďme postupně.

podzimu však začali chodit nejmenší začínající fotbalisté, většinou věkem spadající ještě do mateřské školky. Za to velice
děkujeme rodičům.

Přípravky – u této kategorie se dle pravidel nevedou tabulky. Je to z důvodu velkých rozdílů například v nemocnosti
nebo neúčasti větších dětí. Nicméně náš tým všechny své zápasy vyhrál a mnohdy rozdílem třídy. Nebyla nouze i o dvouciferné výsledky. V pomyslné tabulce jsou tak na prvním místě. Je potřeba také zdůraznit, že přípravky začínaly sezonu
v menším počtu, protože odešla spousta dětí do žáků. Během

Žáci – posílení dětmi, co přešly z přípravek, a také svými vrstevníky ze Stříbrnic vlétli do sezony výhrou 14:1 nad Nedachlebicemi. A nebyla to zdaleka poslední výhra. Celkem jich bylo 10
v řadě a ta nejvyšší dokonce 24:1. Bohužel tato série skončila
po 10. kole, kdy padli doma s Bílovicemi a následně pak v Březolupech, které je přeskočily. I tak po podzimní části držíme
krásné 2. místo a v jarní části se snad popereme o to první.
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Dorost – pod novým trenérem Jirkou Kowalíkem nezačal
moc slibně, když z prvních pěti zápasů vyhrál pouze jediný,
i když je pravda, že to byly prohry smolné. Ovšem v další části
naši borci zabrali a výsledkem je pěkné 5. místo. Někteří dorostenci chodí pravidelně s A-týmem ať už na lavičku nebo
dokonce do základní sestavy. V pohárovém zápase v Dolním
Němčí museli pomoci mužům větším počtem a vůbec nepropadli, ba naopak. Sice jsme vypadli po prohře, ale šlo vidět
příslib do budoucnosti.

Za celé vedení bychom tímto chtěli poděkovat našim fanouškům, kteří nás podporují nejen na domácích zápasech.
Dále pak velké díky patří sponzorům, bez kterých bychom
se neobešli, a hlavně by se zde nehrál fotbal na tak vysoké
úrovni.
Dycky Boršice!!!!!
Stanislav Výstup, místopředseda SK Boršice

A-mužstvo – začalo sezónu domácím zápasem se Štítnou nad Vláří. Zápas to byl pro fanouška velice zajímavý, kdy
náš tým dvakrát vedl po gólech Raštici. Hosté otočili těsně
před koncem a mnozí začali přivolávat minulou sezónu, kdy
se neuhrál ani jediný bod v podzimní části. Na tu však dal
v nastaveném čase zapomenout náš gólman Radek Janečka,
který parádní hlavičkou po rohovém kopu vyrovnal a následně vychytal penaltový rozstřel a rozhodl tak o 2 bodech pro
SKáčko. V podzimní části bylo dost zajímavých zápasů, kdy
náš tým nečekaně doma porazil Baťov a rozdrtil Provodov, ale
také prohrál osmigólovým přídělem s Morkovicemi. Půlsezonu jsme nicméně završili výhrou 4:1 ve vzdálených Velkých
Karlovicích, odkud se body nevozí snadno. Výsledkem je 7.
místo, a tím pádem klidný střed tabulky. Ukázalo se tak, že
pokud hrajeme v nejsilnější sestavě, můžeme konkurovat každému týmu.
Nyní je tedy po sezoně, mistrovské zápasy v nedohlednu.
Nicméně všechny naše týmy ještě trénují. Muži a dorostenci na umělé trávě, žáci a přípravky ve sportovní hale, kde se
chystají na turnaj, který náš klub pořádá v sobotu 7. 12. 2019.
A vedení sportovního klubu neustále pracuje a připravuje již
program zimní přípravy všech mužstev, aby jarní část byla ještě úspěšnější než ta podzimní.

- 31 -

Slovácké divadlo představuje předplatné na rok 2020:
Jubilejní 75. sezóna láká na moravskou klasiku
i slavný muzikál
Slovácké divadlo odstartovalo předprodej nového večerního předplatného na příští rok. Nabídka mnohým vyrazila dech.
Vrcholem je slavný muzikál Jesus Christ Superstar, ale diváci se mohou těšit i na českou klasiku Její pastorkyňa a další
lahůdky.

v níž se handluje o statky nemovité i movité, v režii Igora
Stránského a nelítostná groteska Hraj komedii autora Karla
Steigerwalda, kterou nastuduje režisér Břetislav Rychlík.

Předplatné je doplněno sloganem „třičtvrtě“ - Slovácké divadlo oslaví totiž v roce 2020 už 75 let své existence. „Třičtvrtě
znamená 75 neboli tři čtvrtě století existence Slováckého divadla, které v roce 2020 společně oslavíme,“ říká ředitel Slováckého divadla Michal Zetel.

Její pastorkyňa, režie: Michal Zetel, premiéra leden 2020
V žabím pyžamu, režie: Jakub Maceček, premiéra únor 2020
Hexenšus, režie: Zdeněk Dušek, premiéra březen 2020
Deskový statek, režie: Igor Stránský, premiéra duben 2020
Hraj komedii, režie: Břetislav Rychlík, premiéra červen 2020
Jesus Christ Superstar, režie: Dodo Gombár, premiéra listopad 2020

Slavná Její pastorkyňa
Ten se ujal také režie prvního titulu nové sezóny, slavného
dramatu Gabriely Preissové Její pastorkyňa. „Sezóna bude
odstartována výsostně slováckým titulem, jímž se v roce 1945
provoz našeho divadla zahajoval - slavnou Její pastorkyňou,
Slovácku vždy oddaně věrné autorky Gabriely Preissové, která tehdy dopisem vroucně pozdravila herce a poděkovala
tvůrcům, že si zvolili její drama k prvnímu představení nadějného Slováckého divadla,“ dodává dramaturgyně slovácké
scény Iva Šulajová.

Tituly nového předplatného

Kde zakoupit předplatné?
Předplatné mohou zájemci zakoupit v pokladně divadla,
vyplněním žádosti na webových stránkách, e-mailem zaslaným na adresu predplatne@slovackedivadlo.cz nebo na telefonu 572 554 455 nebo 739 351 834.

Vrcholem oslavy výročí bude podle Ivy Šulajové další výjimečný hudební titul, příběh posledních sedmi dnů života Ježíše Krista - muzikál Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rice
Jesus Christ Superstar. „Sehnat práva nebylo vůbec snadné,
ale povedlo se a Slovácké divadlo bude jediným v Česku, které slavný muzikál uvede, a to v režii Doda Gombára,“ dodává
ředitel Michal Zetel.

Komedie za komedií
Divadelníci ale myslí i na publikum, které se rádo směje.
Diváci se tak díky tomu mohou těšit na divadelní adaptaci
amerického románu Toma Robbinse V žabím pyžamu, kterou uvede Slovácké divadlo v režii Jakuba Macečka ve světové premiéře, nebo na crazy komedii Hexenšus v režii Zdeňka Duška. (Ano, přesně tento režisér nastudoval špičkovou
komedii Nájemníci.) Předplatné doplní komediální česká hra
Václava Štecha Deskový statek z prostředí realitní kanceláře,

Zahrádkářům v letošním roce opět nepřála příroda
V roce 2018 byla úroda dobrá. V letošním roce 2019 se vrátila neúroda jako v roce 2017. Tentokrát to však bylo v důsledku jarních mrazíků a sucha ještě horší, což je vidět na množství
zpracovaného ovoce v pěstitelské pálenici i v moštárně.
Sezona roku 2018 byla ukončena v lednu 2019. Celkem za tuto sezonu bylo zpracováno 118 600 kg ovoce pro
360 zákazníků a vyrobeno 6 714 litrů absolutního alkoholu,
to je 11 803 litrů asi 50%. Cena za vypálení byla 230 Kč za
litr absolutního alkoholu. Státu jsme odvedli na spotřební
dani 960 102 Kč. V moštárně bylo v roce 2018 zpracováno
2 130 kg jablek a hrušek a vyrobeno 4 128 litrů a pro školu
bezplatně 510 litrů moštu.
V letošní sezoně 2019 bylo do konce října vyrobeno jen
1 460 litrů absolutního alkoholu, to je 2 943 litrů asi 50%.
V moštárně bylo zpracováno 350 kg jablek. Moštování bylo
ukončeno již v říjnu a zpracování kvasů bude ukončeno asi
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10. 12. 2019. Jsme rádi (a zákazníci také), že se nám aspoň
na omezenou dobu podařilo pálenici otevřít a těm málo stálým
zákazníkům vyhovět.
Pro poruchy bylo nutno vyměnit přepalovací kotel č. 1, nalévací nádrž na kvas a staré zářivkové osvětlení za úsporné
LEDkové. Za tyto opravy a montáže bylo zaplaceno 180 000
Kč. Protože zařízení pěstitelského pálení je v provozu skoro
40 let, musí dojít k jeho postupné výměně, nebo ke generální
opravě. Jen doufáme, že k nám bude v příštím roce počasí
příznivější a na opravy či výměny si vyděláme.
Jménem výboru základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Osvětimanech přeji všem zahrádkářům, občanům a zákazníkům, kteří využili našich služeb v pěstitelské
pálenici i moštárně, radostné Vánoce a šťastný, úspěšný a příznivější rok 2020.
Pavel Kníž, 16. 11. 2019

Dar českého moravského a slezského lidu pro papeže
Františka při příležitosti 30. výročí svatořečení
Anežky České papežem Janem Pavlem II. v Římě
11. 11. - 13. 11. 2019 ŘÍM
KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ 2019
Socha „KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ“ je dar pro papeže Františka. Socha je osobním projevem vděčnosti českého lidu za svatořečení princezny Anežky před 30 lety, nastolení svobody a pádu železné opony.
Jedním z předpokladů svobody je úcta k člověku, ke svému bližnímu.
Socha „KORUNA SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ“ je utvořena ze
dvou částí. Celková výška sochy je 2,45 m a váží 300 kg. Je
odlita z bronzu, stříbra a doplněna barevnými skly.
Spodní část sochy zdobí otisky prstů dárců. Další, otištěny
na speciální papír, jsou vloženy do těla sochy. Shromáždilo se
jich opravdu hodně.
Nápisy POKORA – HUMILITAS, LÁSKA – CARITAS a VÍTĚZSTVÍ – VICTORIA symbolicky vyjadřují ideje programu sv.
Anežky České.
Dále zde můžeme vidět ptáčky, tvory stvořené Bohem, ke
kterým sv. František z Assisi pronášel svá kázání. Na korpusu
sochy rotují fragmenty plátna – záplaty, jimiž sv. Klára vyspravila potrhaný oděv sv. Františka. Jejich životy byly pro Anežku
velmi inspirující.

Provaz se třemi uzly představuje řeholní povolání a s tím
spojený slib chudoby, čistoty a poslušnosti Kristu.
Vrcholem horní části sochy je jeden z atributů sv. Anežky
České – KORUNA.
Česká princezna pocházející z urozeného královského
přemyslovského rodu se mohla stát první dámou Evropy.
Této možnosti se vzdala a věnovala svůj život lidem nemocným a na okraji společnosti. Proměňovala slova v činy
a pomáhala.
Její korunu jsem vytvořil z lipových listů, neboť lípa je
náš národní strom. Ve všech slovanských jazycích se řekne
stejně a má tvar srdce. Pro Slovany je pojem srdce velmi
důležitý.
Skleněné barevné krystaly prezentují naše národní barvy –
červenou, modrou a bílou.
Verše, jež napsal český spisovatel Jaroslav Seifert, držitel Nobelovy ceny za literaturu, jsou věnovány právě Anežce
a nesou tyto barevné krystaly.
Celá socha je koncipována jako relikviář. Schránka na relikvii se nachází pod korunou a je vsazena do „MLHY RÁJE“.
František Ševečka, poddůstojník obchodního loďstva Jeho
Královského Veličenstva norského krále Olafa II.
Daniel Ignác Trubač, ak. soch. z Polešovic
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Společenská kronika
24. 08. 2019

- sňatek Klára Křiváková + Lukáš Taťák

02. 09. 2019

- přivítání žáčků 1. třídy

07. 09. 2019

- sňatek Petra Bečáková + Jakub Machynka

13. 09. 2019

- 50 let společného života Eva a Miroslav Vávrovi

13. 09. 2019

- 50 let společného života Marie a Josef Lukůvkovi

14. 09. 2019

- sňatek Denisa Kubíčková + Pavel Mašín

05. 10. 2019

- vítání dětí

11. 10. 2019

- 50 let společného života Marcela a Jiří Žmolíkovi

24. 10. 2019

- 55 let společného života Jiřina a Josef Daníčkovi

25. 10. 2019

- 50 let společného života Marie a Bernard Frantovi

07. 11. 2019

- beseda se seniory

14. 11. 2019

- 60 let společného života Zdeňka a František Durníkovi

22. 11. 2019

- 67 let společného života Anděla a Vladimír Králíkovi

Životní jubilea
Marie V i n k l á r k o v á

Narození
92 let

Martin G a b r i e l

Cyrilka H e l i o v á
90 let
dlouholetá členka SPOZ a kronikářka obce Boršice
Lidmila M e d k o v á

85 let

Marie K r u š i n o v á

85 let

Ludmila F o j t í k o v á

80 let

Marie G a b r i e l o v á

93 let

Antonie K o l a j o v á

90 let

Josef D v o ř a n

85 let

Rozálie V a ř e č k o v á
Jonáš Pavel K r a j č a

Úmrtí
Marie H ů l k o v á - rozená Nováková

zemřela

17. 10. 2019

ve věku nedožitých 100 let

Zdeňka T ř í s k o v á - rozená Geržová

zemřela

08. 11. 2019

ve věku 84 let

Marie P o ch y l á - rozená Blažková

zemřela

12. 11. 2019

ve věku 71 let

zemřel

21. 11. 2019

ve věku 92 let

Jaroslav Z a p l e t a l

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Josef Š i m o n 	

zemřel

12. 09. 2019

ve věku 76 let

Františka Hana G a r l í k o v á

zemřela

06. 11. 2019

ve věku nedožitých 99 let

Božena S t ř i ž í k o v á

zemřela

06. 11. 2019

ve věku 83 let

Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová
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24. 08. 2019 - sňatek Klára Křiváková + Lukáš Taťák

13. 09. 2019 - 50 let společného života Eva
a Miroslav Vávrovi

05. 10. 2019 - vítání dětí

07. 09. 2019 - sňatek Petra Bečáková + Jakub Machynka

14. 09. 2019 - sňatek Denisa Kubíčková + Pavel Mašín

05. 10. 2019 - vítání dětí

07. 11. 2019 - beseda se seniory

13. 09. 2019 - 50 let společného života Marie a Josef Lukůvkovi

14. 11. 2019 - 60 let společného života Zdeňka a František Durníkovi

11. 10. 2019 - 50 let společného života Marcela a Jiří Žmolíkovi

Cyrilka H e l i o v á 90 let
- dlouholetá členka SPOZ a kronikářka obce Boršice

