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Základní škola Františka Horenského, Boršice

1. sv. přijímání

INFORMACE OBČANŮM
Účetní ukazatele rok 2021

Údaje v Kč.

Finanční ukazatele
Příjmy

104 458 490,61

Výdaje

101 489 619,05
2 968 871,56

Saldo

Majetek a pohledávky
Majetek celkem netto

400 019 146,10

Dlouhodobý hmotný majetek netto

349 825 799,32
5 451 000,00

Dlouhodobý finanční majetek
Dlouhodobé pohledávky netto

79 686,00

Krátkodobé pohledávky netto

16 537 974,92

Krátkodobý finanční majetek

27 430 603,24

Závazky
Cizí zdroje celkem

63 088 205,12

Dlouhodobé závazky

59 761 147,46

Krátkodobé závazky

3 327 057,66

Hospodaření
Náklady

35 607 503,82

Výnosy

46 711 001,66

Výsledek hospodaření

11 103 497,84

Přehled úvěrů
Přijaté dlouhodobé úvěry v roce 2021

18 898 496,08

Přijaté krátkodobé úvěry v roce 2021

18 824 426,41
231 640,94

Hrazené úroky
Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků - uhrazen krátkodobý úvěr
k 31. 12. a úvěr ČS, a.s., 200 tis. Kč

19 024 426,41

Stavební úpravy ve staré budově
základní školy Boršice
Vzhledem k pokročilosti dotačního projektu „Přístavba
odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích“ bylo
nutné také provést úpravy učeben, kabinetů, provozních prostor či dalších částí staré školní budovy, které nejsou dotačním projektem dotčeny. Bylo provedeno nacenění plánovaných oprav. V měsíci březnu proběhl výběr dodavatele prací
a ověření cen. Byly osloveny celkem tři společnosti, které
dodaly nabídky. Nabídky byly posouzeny a byla vybrána nejvýhodnější nabídka uchazeče MANAG, a. s., Zlín, Zarámí 92,

IČ 63469511, v ceně 1 026 415 Kč bez DPH (1 241 962 Kč
vč. DPH).
Ve staré části budovy školy jsou to práce na omítkách původních učeben, rekonstrukce podlah na chodbách. Došlo k odstranění nevyhovující stávající dlažby a PVC. Podlahové plochy byly
kompletně vystěrkovány. Byla položena nová dlažba a nové PVC.
Realizovala se nová přípojka NN pro celou budovu ZŠ, oprava
střechy a byly provedeny další stavební práce. Veškeré zmiňované práce jsou zahrnuty v novém projektu pod názvem: „Zlepšení
stavu stávajících učeben ZŠ a úpravy staré části budovy“.
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V průběhu stavebních prací ve staré budově ZŠ se objevily další stavební práce a úpravy základní školy, které je nutné
provést před nastěhováním dětí v měsíci září 2022. Jedná se
například o nátěry původních zárubní a dveří, výměnu vnitřních
dveří, vystrojení studní a šachet pro snižování spodní vody a zásobování užitkovou vodou, přepojení plynu pro sportovní halu,
úpravy připojení starých sociálních zařízení, úpravy ÚT ve staré
části budovy, lokální opravy omítek v učebnách družiny, menší
úpravy zpevněných ploch kolem školy, vyztužení stropu v kotelně, renovaci původních parketových podlah a další. Celkově se
jedná o práce v hodnotě cca 1,5 mil. korun. Veškeré tyto práce
jsou zahrnuty v novém projektu pod názvem: „Stavební úpravy
ve staré budově základní školy Boršice“, dále „Výměna dveří
ZŠ Boršice“ a „Renovace parket ZŠ“.

Vybavení nových učeben školy
Součástí dotačního projektu, kromě stavebních prací, byly
také dodávky vybavení a dalších technologických prvků. Jedná se o tyto součásti, které byly poptávány po konzultacích
s poskytovatelem dotace jako samostatné veřejné zakázky:

Dodávka didaktických technologií
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka didaktických
technologií pro ZŠ F. Horenského v Boršicích, jako jsou interaktivní displeje, interaktivní tabule včetně pojezdů, ozvučení,
a projektory. Dodavatelem zakázky v ceně 1 592 765 Kč bez
DPH (1 927 246 Kč s DPH) dle nejlepší cenové nabídky se stala společnosti TOPGAL UNION s.r.o., Slavojova 579/9, Nusle,
128 00 Praha 2, IČ 268 57 596.

Dodávky nábytku
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka a instalace nábytku specializovaných a některých kmenových učeben či kabinetů
ZŠ F. Horenského v Boršicích. Jednalo se o vybavení multimediální učebny a jejího zázemí, učebny 4. třídy, jazykových učeben a jejich zázemí, učebny matematiky, školního poradenského
centra, učebny podpory žáků se speciálními potřebami, sklad
kompenzačních pomůcek, přírodovědnou učebnu, polytechnickou učebnu, učebnu fyziky a chemie či sklad chemikálií. Dodávaný nábytek tvoří převážně učitelské katedry, žákovské lavice,
žákovské židle, skříně, policové systémy, keramické tabule, mycí
stoly, skříň s akváriem a terárii, robotické pracoviště a další. Dodavatelem zakázky v ceně 3 666 322 Kč bez DPH (4 436 250 Kč
s DPH) dle cenové nabídky se stala společnost Moderní škola
s.r.o., K Rybníčkům 332, 747 81 Otice, IČ 28607376.

Dodávka počítačového vybavení
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka počítačů pro
ZŠ F. Horenského v Boršicích. Jednalo se o 47 kusů počítačů
(komplet), 1 notebook, 3 dokovací skříně pro tablety a 24 tabletů. Dodavatelem zakázky v ceně 1 285 487 Kč bez DPH
(1 555 439,27 Kč s DPH) dle nejlepší cenové nabídky se stala
společnost AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Ostrava,
IČ 043 08 697.

Dodávka konektivity
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka software a hardware pro konektivitu ZŠ F. Horenského v Boršicích. Jednalo se
o dodávku serveru, UPS, přepínačů, routerů, firewall, AP a další.
Dodavatelem zakázky v ceně 526 449 Kč bez DPH (637 003 Kč
s DPH) dle nejlepší cenové nabídky se stala společnost Administrátoři.cz s.r.o., Větrná 401, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 291 93 257

Dodávka školních pomůcek
Předmětem veřejné zakázky byla dodávka školních pomůcek pro ZŠ F. Horenského v Boršicích. Jednalo se o dodávku
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3D tiskárny, robotické soupravy, 15 ks mikroskopů + 1 učitelský mikroskop, keramickou pec, soustruhy, ruční brusku, vrtačku, frézku a další. Dodavatelem zakázky v ceně 357 117 Kč
bez DPH (432 111 Kč s DPH) dle nejlepší cenové nabídky se
stala společnost Moderní škola s.r.o., Otice, K Rybníčkům
332, IČ 28607376.
Dále proběhly práce na venkovních objektech. Realizovala se nová přístupová obslužná komunikace do dvora školy,
opravily se poškozené stávající komunikace u budovy školy,
běží projekt na venkovní ozelenění kolem budovy školy.
Dokončovací stavební práce a instalace vybavení probíhají v souladu s harmonogramem prací. Jsou připravovány podklady ke kolaudaci stavby. Veškeré práce směřují ke
včasnému dokončení stavby a jejího vybavení tak, aby 1. září
byl v dokončené budově zahájen nový školní rok 2022/2023
a 2. září proběhlo slavnostní otevření budovy ZŠ Františka
Horenského.

Přestavba suterénu ZŠ Boršice
na školní kuchyni a jídelnu
Na základě vyhlášené výzvy a možnosti získání finančních
prostředků mimo rozpočet obce byl předložen na podzim
2021 zastupitelstvu investiční projekt pod názvem „Přestavba
suterénu ZŠ Boršice na školní kuchyni a jídelnu“. Následně
byla podána žádost o dotaci z národních zdrojů ve výzvě Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova. Jednalo se o dotační titul
117D8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Podané žádosti o dotace byly v tomto měsíci vyhodnoceny a bohužel naše žádost z důvodu malé alokace prostředků v programu nebyla podpořena. Prioritně byly podpořeny malé obce
s malými rozpočty (průměrná velikost obce cca 900 obyvatel).
V rámci přípravy dotačního projektu proběhlo v měsíci březnu – dubnu 2021 výběrové řízení (podlimitní veřejná zakázka
zadaná dle § 53 zákona ve zjednodušeném podlimitním řízení)
na dodavatele stavby a gastro vybavení. Jednalo se o zadávací řízení v režimu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění. Ze třech nabídek byla vybrána nejvýhodnější nabídka společnosti MANAG, a. s., Zarámí 92, 760
01 Zlín, IČ 479 06 898, v ceně 16 401 892,55 Kč bez DPH (19
846 290 Kč s DPH). Ve Smlouvě o dílo bylo zapracováno, že realizace díla je závislá na přidělení dotací. V případě nepřidělení
dotace má objednatel právo nejpozději do dne zahájení prací
odstoupit od této smlouvy. 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.
Vzhledem k tomu, že větší část gastro vybavení nebyla
v podprogramu MMR uznatelnou částí, byly tyto části po schválení zastupitelstvem vyjmuty z projektu a předmět díla byl zúžen
o částku ve výši 6 218 141,60 Kč, tzn. zbylá část projektu činila
13 628 148,39 Kč vč. DPH. Dále byl projekt rozdělen na dvě
části. První část byla zahájena v měsíci prosinci roku 2021. Tato
část obsahovala instalaci přívodních potrubí, elektroinstalací,
přívody ústředního topení, úpravy sociálních zařízení v 1. PP
a 1. NP včetně stavebních úprav a dále přípravu rozvodů vnitřní
kanalizace nově plánované kuchyně a jídelny. Cena těchto stavebních prací činila 2 812 491 Kč vč. DPH a byla již provedena.
Druhá část projektu v částce 10 815 657,39 Kč vč. DPH
není zatím provedena (tj. 8 938 559,83 Kč bez DPH). Tato
druhá část je dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo závislá na
přidělení dotace a obec Boršice má právo nejpozději do dne
zahájení prací na části B odstoupit od této smlouvy.

Vzhledem k nutnosti dostavění stavební části projektu a neexistenci reálných dotačních možností bylo navrženo zpracování analýzy možností dostavby školní kuchyně z prostředků
obce Boršice. Z důvodu časové tísně v nutnosti vyjádření se
společnosti Manag, a. s., a možnosti obce Boršice odstoupit od
výše uvedené smlouvy bylo navrženo prodloužení povinnosti
sdělit rozhodnutí o realizování části B díla zhotoviteli nejpozději
do 31. 7. 2022. S posunutím závazku společnost Manag, a. s.,
souhlasí.

Žádost na „Dětské hřiště ve
sportovním areálu obce Boršice“
nebyla dotací podpořena
Zastupitelstvo bylo seznámeno s vyhodnocením podané
žádosti o dotaci na vybudování dětského hřiště v obci Boršice
v dotační výzvě Ministerstva pro místní rozvoj ČR na podporu
obnovy a rozvoje venkova v roce 2022 - 2.8 DT 117D8210H
– Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku, která nebyla podpořena z důvodu malé alokace
prostředků v programu. Prioritně byly podpořeny malé obce
s malými rozpočty (průměrná velikost obce cca 900 obyvatel).
Rozpočet na tuto obecní investici činil 1 715 577 Kč (dotační prostředky 80 % – 1 372 461 Kč, vlastní prostředky 20 %
– 343 116 Kč). Kompletní žádost o dotaci byla podána dne
9. 12. 2021.

Vybudování obecní
kompostárny
V případě projektu „Kompostárna Boršice“ se počítá s vybudováním malé kompostárny na obecním pozemku nacházejícím
se za Xavergenem. Zde by se zpracovával biologický materiál
a produkoval by se kompost, který se bude vracet na území naší
obce zpět do půdy. K tomuto bude obec potřebovat zpevněnou
plochu pro měkký materiál (zbytky rostlin, posečená tráva) a druhou plochu pro tvrdý bioodpad (větve, kmeny, kořeny). Na vybudování zpevněné plochy pro měkký bioodpad máme připraveno
30 ks betonových panelů, tj. 180 m2, a pro uložení tvrdého bioodpadu by stačila v sousedství plocha se zhutněným podsypem
– betonovým recyklátem z vlastních zásob. Měkký bioodpad na

betonové ploše si budeme naší technikou zpracovat sami. Dřevěný bioodpad bychom nechali podrtit pojízdnou drtičkou a dále
bychom si tuto dřevěnou drť již sami zpracovali na kompost. Tímto krokem zajistíme likvidaci svážených bioodpadů. Cílem je co
možná nejvíce zamezit odkládání bioodpadů do popelnic a tím
snížit množství komunálního odpadu, který se za „drahé“ peníze
vyváží z popelnic na skládku.

Modernizace sportovních
šaten Boršice
Naše obec může podat žádost na rekonstrukci budovy sportovních šaten, která by vyřešila problém se stávajícími šatnami,
jež jsou ve špatném technickém stavu. Ve spolupráci s vybraným
projektantem panem Ing. Petrem Vaculíkem z Uherského Hradiště
se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci šaten. Finanční prostředky by se mohly čerpat z prostředků Národní sportovní agentury – z programu č. 162 51 „Rozvoj místních sportovišť
a zázemí - Kabina“. Výše finanční podpory je 800 tis. Kč. + 200 tis.
spoluúčast obce (80 + 20 %). Za milion, který vložíme do kabin,
se dá opravit sociální zázemí, společné prostory, systém vytápění
a další. Národní sportovní agentura přiděluje finance každé obci.
Každá obec ČR má nárok na jednu dotaci ve výši 800 tis. Kč.

Změna č. 1 ÚP Boršice
V současné době byl panem architektem Jiřím Ludíkem zpracován návrh Změny č. 1 ÚP Boršice na základě schváleného
zadání Zastupitelstvem obce Boršice. Zpracovaný návrh bude
předán pořizovateli na Městský úřad v Uherském Hradišti na oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
k veřejnému projednání zkráceným postupem.

Pořízení kuchyňské linky na
chatu Bažantnici
Chata Bažantnice je po rekonstrukci plně využívána spolky
obce. Ve vybavení vnitřních prostor chybí nová kuchyňská linka
v prvním patře. Kuchyňská linka bude sloužit pro ohřev a výdej
stravy pro uživatele a návštěvníky chaty tak, jak k tomuto účelu sloužila původní kuchyňská linka před rekonstrukcí vnitřních
prostor.

Poplatky obce Boršice
ODPADY

KABELOVÁ TELEVIZE

Poplatek za odpady stanovuje Obecně závazná vyhláška
obce Boršice č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.

Výše poplatku:

Výše poplatku:
Občané s trvalým pobytem

650 Kč/1 osoba/rok

Objekt

650 Kč/rok

Poplatek za odpady je splatný vždy do 30. 6. daného roku.

Bezhotovostní platbu provádějte převodem na účet:
ČSOB 3037335/0300

Celkem 1 680 Kč/rok:

1. pol. – 840 Kč do 31. 1. daného roku
2. pol. – 840 Kč do 31. 7. daného roku

Bezhotovostní platbu provádějte převodem na účet:
ČSOB 3037335/0300
Variabilní symbol

- číslo popisné Vašeho domu

Konstantní symbol

- 2111

Poznámka

- uveďte jméno a příjmení plátce

Variabilní symbol

- číslo popisné Vašeho domu

POPLATEK ZA PSY

Konstantní symbol

- 1340

Poznámka

- uveďte jméno a příjmení plátce

Poplatek za psy byl zrušen Obecně závaznou vyhláškou obce
Boršice č.1/2018 s účinností od 1. 1. 2019.

Veškeré poplatky je možné uhradit prostřednictvím SIPO, případně také v pokladně obce,
v hotovosti nebo kartou.
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Ekolamp – zpětný odběr elektrozařízení
Základním posláním neziskové společnosti EKOLAMP je na
spravedlivé, otevřené a nediskriminační bázi zajišťovat všem
účastníkům kolektivního systému, tedy výrobcům a dovozcům
elektrozařízení, možnost společného plnění zákonných povinností v oblasti sběru a recyklace použitých elektrozařízení tak,
jak to vyplývá z legislativy Evropské unie a České republiky.

Kolektivní systém EKOLAMP byl založen
30. 5. 2005 s těmito cíli:

• vytvořit podmínky pro plnění zákonných povinností výrobců a dovozců osvětlovacích zařízení
• zajistit ekologicky šetrné nakládání s vysloužilými osvětlovacími zařízeními

Domácnosti a instituce mohou výše uvedená elektrozařízení předat k recyklaci v místech zpětného odběru.
Elektrozařízení podléhají zpětnému odběru a jakékoliv jiné
zacházení, jako repase nebo rozebírání a částečný prodej dílů
do sběrných surovin, je v rozporu se zákonem o výrobcích
s ukončenou životností.

Kde můžete odevzdat?
V Boršicích je odběrové místo ve sběrném dvoře a na
obecním úřadě u vchodu na podatelnu.

Co se sbírá

• V rámci zpětného odběru se EKOLAMP postará o tato elektrozařízení:
• Světelné zdroje - lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky. Do zpětného odběru nově
patří i běžné, přímo žhavené a halogenové žárovky
• Domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, svítidla, zařízení
reprodukující zvuk či obraz, elektrické a elektronické nástroje, hračky, vybavení pro volný čas a sport

EKOLAMP NESBÍRÁ:

• obrazovky, monitory, televize, telefony, tablety, ledničky,
chladničky, klimatizace apod.

Charitativní sbírka pro Ukrajinu
Souběžně se sbírkou na Ukrajinu, kterou pořádala Charita
Uherské Hradiště, v obci probíhala také sbírka hygienických
a zdravotnických potřeb. Celkem byl vybrán materiál v hodnotě asi 80 000 Kč. Tento materiál byl občanem obce převezen
na Ukrajinu do obce Kobyletska Polyana a předán místnímu
panu starostovi.
Pan starosta Vasil Popovič během své návštěvy v České republice osobně přijel předat děkovný list, který si nyní můžete
přečíst, v originále i s českým překladem.

Vážený pane starosto Boršic, Romane Jílku!
Vyjadřujeme Vám upřímnou vděčnost za Vaši humanitární pomoc naší obci Kobyletska Polyana a za pomoc migrantům, kteří
byli nuceni odejít a kteří v současné době žijí dočasně na území
Vaší obce! Tím, že v této pro nás všechny těžké době pomáháte,
dáváte naději, že všichni překonáme jakékoli překážky společně. Ať se vám Vaše laskavost a upřímnost vrátí stonásobně!
Starosta
Vasil Popovič
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Boršická třicítka
Tradiční pochod Boršická třicítka letos proběhl v sobotu
4. 6. s tématem „Z pohádky do pohádky“.
Hrozba nevydařeného počasí se naštěstí nepotvrdila a od
8 hodin se na startu v letním kině začali zapisovat první účastníci.
Letos byly opět připraveny 3 trasy o délce 15 km pro pěší,
30 a 50 km pro cyklisty. Na trase je čekalo až 7 stanovišť s pohádkovým tématem – Maková panenka, Křemílek a Vochomůrka,
Rumcajs, O hajném Robátkovi, Bubáci a hastrmani, Pat a Mat a na
závěr Perníková chaloupka. Vše probíhalo v krásném prostředí
Chřibů (Stříbrnice, Paseky, Medlovské paseky, Smraďavka, ...).
Hladký průchod stanovištěm byl podmíněn splněním úkolu, např. střílení ze vzduchovky, chytání rybiček, malování
papírových perníčků. Rozhodně nejtěžším úkolem bylo pod
dohledem Pata a Mata zatloukání hřebíků. Pat a Mat se určitě
podivili, kolik dalších Patů a Matů se mezi účastníky objevilo.
Letošní Boršickou třicítku zdolalo cca 150 pěších a cyklistů, z nichž se 46 vydalo na 30km trasu a na tu 50km to bylo 18
odvážlivců. Všichni se zdárně vrátili do Boršic, kde na ně čekal
diplom a na děti malá odměna.
Odměnou byla i bouřka, která vyčkala téměř na samý konec
pochodu a na cestě pak zastihla jen malé množství účastníků.

Jaro plné příprav a očekávání velké změny
Milí přátelé naší Základní školy Františka Horenského v Boršicích,
nezadržitelně se blíží letní prázdniny a s tím související podzimní otevírání nových rekonstruovaných prostor. Poslední týdny
jsme s ostatními kolegy věnovali plánování jednotlivých kroků
stěhování a úprav interiéru školy. Nyní již mohu říct, že sen mnoha generací žáků a kolegů o sjednocení budov se stává realitou.
Samozřejmě pomyslnou „třešničkou na dortu“ by byl úspěch
při zisku peněz na vybavení jídelny a kuchyně v nově vystavěných prostorách suterénu, bohužel výsledek dotace nebyl v den
uzávěrky tohoto vydání znám. Kromě stavebních úprav čeká na
naše žáky, zaměstnance i samotné rodiče několik změn.
Již několik let plánujeme inovaci webových stránek a otevření nové budovy je ideální příležitost pro tuto zásadní změnu
nutnou k moderní komunikaci a předávání informací všem příznivcům naší základní školy. Tvorbě současného webu předcházelo představení nového loga, které vyjadřuje naši sounáležitost s obcí a jejími důležitými znaky. Velkou změnou bude
zabezpečení a vstupování do nové budovy. Záměrně jsme
zvolili spolupráci s renomovanou firmou ISIC, která je především známá studentům středních a vysokých škol. Karta,
která v budoucnu bude také sloužit k objednání oběda nebo

půjčování knih ve školní knihovně, by měla podpořit hrdost
žáků a jejich sounáležitost s naší školou.

V novém školním roce, nejen díky populačnímu nárůstu,
bude naši základní školu navštěvovat přibližně 220 žáků rozdělených do jednotlivých 12 tříd. Jsem rád, že kromě našich
nastávajících prvňáčků 1. A a 1. B budeme otevírat paralelní
čtvrté a osmé ročníky. Větší počet dětí přináší i některé obtíže,
např. s určením nových místností jako kmenových.
Nastanou i částečné personální změny. Do našeho týmu
přibydou 2 nové kolegyně, první na posílení výuky 1. stupně
a druhá nahradí naši dlouholetou kamarádku, kolegyni a hlavně úžasného člověka, paní učitelku Alenu Vlčkovou. Na naší
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základní škole působila bezmála 30 let a já bych jí rád ještě
touto cestou poděkoval za její obrovský přínos ve vzdělávání
několika generací žáků. Její nadhled, spravedlnost, vtip a matematická přesnost nám budou velmi chybět. Já věřím, že i v budoucnu bude „mentorem“ dalších generací matematiků na naší
škole.

Společně s kolegy nezahálíme ani v plánování změn souvisejících přímo se vzděláváním našich žáků. Od září 2022 bude
součástí výuky 6. a 7. ročníku nový předmět „Věda je zábava“,
který praktickou formou pomůže našim žákům přiblížit zajímavosti přírodovědných předmětů fyziky, zeměpisu a přírodopisu. Naši
budoucí absolventi se účastní projektu „Dotkni se vesmíru“, jehož
součástí je vypuštění stratosférického balónu se sondou až na hranici vesmíru. Tato sonda zdokumentuje nejen průběh letu, ale i zde
panující podmínky. V rámci Národního plánu obnovy plánujeme
pořídit nové digitální pomůcky pro rozvoj informatického myšlení.
Naši žáci budou nově projektovat a tisknout v 3D prostředí, snímat
povrch Země pomocí dronu, prozkoumávat prostor virtuální reality
nebo programovat jednoduché roboty. Úspěšně byla vyhodnocena i naše žádost o dotaci v hodnotě 600 000 Kč v rámci projektu
„Pořízení senzorů do přírodovědné a fyzikální učebny“. Jejich nákup a implementace do jednotlivých předmětů ještě více našim
žákům přiblíží fungování přírodních zákonitostí.
Z velkého množství aktivit, které proběhly v tomto školním
roce, jejichž popisky najdete níže, bych se rád konkrétně zaměřil
na jednu podrobněji. Po roční odmlce, vyvolané nucenou pauzou související s omezeními kvůli nemoci covid-19, jsme se opět
mohli těšit z největší společné akce Spolku rodičů a přátel naší
základní školy – Rodičovského plesu. I přes netradiční dubnový termín proběhla tato velmi úspěšná událost s velkým úspěchem. Její organizaci mají na starosti jednotliví třídní důvěrníci
v čele s paní předsedkyní Marcelou Šimíkovou. Skvělá kapela,
tombola, výzdoba a obsluha v „šenku“ jsou jen střípky spolupráce mnoha zapálených rodičů a dětí. Výběr kapely, fotografů,
kameramana a hlavně úžasných lektorek tance, které z našich
žáků dokáží dostat výkony na hranici profesionality, neskutečný
umělecký dojem z této akce jen podtrhují. Velmi si vážím naší
spolupráce a také oceňuji zápal všech členů spolku, s jakým
se nejen do organizace plesu angažují. Pochvalu také zaslouží
i účastníci z řad našich žáků, kteří se ke svojí důležité roli postavili
velmi odpovědně.

Poděkování za poskytnuté
prostory v době
rekonstrukce školy
O náročnosti poskytování vzdělávání v tolika budovách
v posledních dvou letech jsem se rozepisoval již v minulém vydání, ale nemohu si odpustit shrnutí období posledních dvou let
několika větami. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří se
těmto podmínkám velmi rychle přizpůsobili. Musím ocenit jejich
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nadšení a zápal pro dobrou věc, kdy zázemí předem neurčené
ke vzdělávání dětí přebudovali tak, že během posledních dvou
školních roků působilo velmi útulně a příjemně, nemluvě o složitosti přesunů mezi jednotlivými budovami.
Největší díky ale patří osobám, které nám samotné prostory
poskytly. V první řadě panu Rokytovi a Zemánkovi z firmy Mplus
elektro, s. r. o., a všem jejich zaměstnancům, v jejichž prostorách
se mohly vzdělávat naše stávající paralelní třetí třídy. Dovolím si říct,
že vztah „poskytovatel a nájemce“ během tohoto období přerostl
v ryze přátelské chování žáků, učitelů a zaměstnanců této firmy.
Rád bych také vyvrátil některé šířící se dezinformace o pronájmu
těchto prostor. Kromě nákladů na energie nebyl naší škole ani zřizovateli účtován žádný poplatek za nájem, což jen potvrzuje férové jednání vedení této firmy. Nemohu také opomenout poděkovat
římskokatolické farnosti a jejímu zástupci P. Antonu Kasanovi za
poskytnutí již tradičních prostor místní kaplanky. Otec Anton je
osoba mému srdci velmi blízká a jeho empatie je příkladná pro
nás všechny. I v případě tohoto zázemí nám byly účtovány pouze
faktické výdaje za energie, které jsme během našeho pronájmu
využívali. Určitě nemohu opomenout zástupce zřizovatele obce,
kteří naší škole poskytli prostory jedné třídy v kulturním domě.
Co říci závěrem? Mísí se ve mně pocity plné očekávání příležitostí a možností souvisejících s novou rekonstruovanou budovou. Rádi bychom je beze zbytku naplnili a umožnili našim
žákům i příštím generacím, aby pro ně vzdělávání na základní
škole v Boršicích bylo nejen příjemné, ale i přínosné pro jejich
další budoucí život. Mohu jménem vedení školy i všech kolegů
směle prohlásit, že my pro to uděláme maximum.

Příjemné prožití léta 2022 přeje ředitel školy
Mgr. Tomáš Kordula.

Něco málo z akcí
HODINA ZEMĚ 2022
Letošní první společná akce předčila naše veškerá očekávání. Krásné počasí vydrželo po celou dobu a chvilkový větřík nás
vůbec nerozhodil. Od počátku se začala zahrada kaplanky plnit
a nás jste návštěvností velmi mile překvapili.
Našich nachystaných 50 zeměkoulí nestačilo a nakonec se
stezky zúčastnilo okolo 80 hvězdičkových bojovníků. Ani hvězdičky
za zodpovězené otázky nám pro všechny děti nevyšly a snad byly
malou útěchou svítící náramky, nebo také první jarní špekáčky.
Naše doprovodná ochutnávka – pomazánky na všechny způsoby, tvarohová, s medvědím česnekem, škvarková,
bramborová, hermelínová, mrkvová, rybí, křenová, česneková, salámová, pažitková, ale také mangová, nutelová s ananasem, a ... to Vám bylo chutí. :-)
Opravdu moc děkujeme všem, kteří za námi na kaplanku
přišli a podpořili i naše mimoškolní aktivity.
Velké poděkování patří také parlamenťákům, což jsou zástupci 4. – 9. tříd, kteří celou akci naplánovali. Vytvořili plakát,
vymysleli stezku a zrealizovali celý průběh akce.

B-ball s druhou třídou v Kunovicích
Naši druháci se v hodinách tělesné výchovy připravují v letošním roce nejen v plaveckém bazénu, ale také v hale. Naši
herní, atletickou, ale i gymnastickou přípravu jsme si zpestřili
o hru B-ball. Jedná se o zjednodušenou hru softbal. Žáci tak
postupně pomalinku natrénovali pravidla a v Kunovicích se
úspěšně utkali s týmy z jiných základních škol Uherskohradišťska. První turnaj jsme odehráli v hale a druhý turnaj nás
čeká venku na softbalovém hřišti v Kunovicích.
Mgr. Zuzana Kotačková

Děkujeme organizátorům akce z Knihovny BBB v Uherském Hradišti za akci samotnou, ale i za poskytnuté materiály,
pohlednice, časopisy.
Věříme, že příští rok se do akce již zapojíme plně a v nově
opravené škole i přespíme.

Zazpívej, slavíčku!
Letošní pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku se zúčastnilo
39 zpěváčků, děvčat i chlapců, někteří vystoupili dokonce
v krojích či s rekvizitami. Příjemná dopolední atmosféra byla
zahájena vystoupením pěveckého sboru pod vedením Mgr.
Aleny Rathúské. Z úst soutěžících zazněly písně lidové, ale
i populární a porota to ani letos neměla vůbec jednoduché.
Všem vystupujícím patří velké poděkování za jejich odvahu
a zdařilé pěvecké vystoupení, proto byli oceněni malou pozorností a sladkostí všichni, vyhodnoceným zpěváčkům byl navíc
předán diplom a odměna.
Za spolupráci děkujeme i Mateřské škole Boršice, která ve
své kategorii s první třídou získala první a jedno ze dvou druhých míst.
Jsme rádi, že i po roční nucené odmlce se stále zpívá a písnička většině z nás přináší radost!
Za kolektiv učitelek I. stupně Mgr. Lenka Janíková

Noc s Andersenem 2022 letos netradičně
V pátek 1. 4. 2022 si žáci 1. a 5. třídy v rámci akce Noc s Andersenem udělali patronátní akci „dopoledne s Andersenem“.
Četli společně pohádku Císařovy nové šaty a plnili úkoly vztahující se k porozumění textu. Dále vymýšleli netradiční šaty pouze
z oblečení, které měli ten den na sobě, poté následovala módní
přehlídka. Přes pohádkové hádanky s omalovánkou se dostali k dalším spisovatelům pohádek. Zaměřili se na Josefa Ladu
a jeho kocoura Mikeše. Povídali si, doplňovali písmena, kreslili.
Ve 2. třídě se zaměřili na Večerníčkovy pohádky a vyráběli
jeho čepici.
Třeťáci se věnovali dobrodružným knížkám spisovatele Jaroslava Foglara, především knize Hoši od Bobří řeky, ale také
se seznámili s Modrým životem z knihy J. Foglara Přístav volá.
Dozvěděli se mnoho o bobřících, zkoušeli si prakticky poradit
s mnohými nástrahami a celé dopoledne si moc užili!
Čtvrťáci se sešli v podvečer na setkání s Andersenem, Jiřím
Trnkou a Jaroslavem Foglarem, vystavili si knihy, řešili únikovou hru, zašifrované zprávy, poslouchali pohádku O děvčátku
se sirkami a vybrali si také z centra aktivit tu pro sebe nejlepší,
ať byla kreslicí, manuální, pohybová či vědomostní. Odměnou
všem byla nejen sladkost, pohlednice a časopis Mateřídouška,
ale též možnost být pospolu a užít si netradičně strávený čas.

Od fašanku po Velikonoce
Ve čtvrtek 7. dubna 2022 navštívili žáci 1., 2. a 3. třídy Muzeum v přírodě Rochus s programem „Od fašanku po Velikonoce“. Děti se mohly formou naučné stezky seznámit s tradicemi
a lidovými obyčeji období od fašanku po Velikonoce. Jednotlivá stanoviště byla řešena interaktivní formou s ukázkou rukodělné výroby a řemesel vztahujících se k velikonočním svátkům a období jara. Žáci si vyzkoušeli přinášení létečka, pletení
pomlázky, pečení kynutých šneků, prohlédli si zdobení kraslic
různými technikami aj. Nakonec jsme si šli prohlédnout kapli
sv. Rocha. Tato exkurze se nám všem moc líbila.
Mgr. Lenka Vavrušová
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Volba povolání, 8. třída

a určováním živočichů. Bohužel nám nepřálo počasí a námi
vybraný program se musel pozměnit.

Ve druhém pololetí jsme se v 8. třídě zaměřili na volbu povolání. V úterý 26. dubna proto proběhla beseda s kariérní
poradkyní, paní Sylvou Štěpitovou ze společnosti VISC, která
se zabývá volbou povolání a kariérním plánováním. Žáci byli
nejdříve obecně uvedeni do problematiky povolání a zaměstnání, dále dostali vlastní účet na stránkách VISCu a udělali si
úvodní rozřazující dotazník, jehož výsledkem byl graf, který jim
paní Štěpitová vysvětlila. Celkovým výsledkem dotazníku byla
ukázka povolání vhodných pro jednotlivého žáka.

Děti se během něj seznámily s mnohými jarními květinami
a dozvěděly se, že některé z nich mohou ochutnat. Právě na jaře
jsou květinky nejchutnější a nejzdravější. Paní Pavelčíková dětem
doporučila ochutnat salát např. ze sedmikrásek, pampelišek, fialek, řebříčků, šťovíků nebo máty. Upozornila na kytičky, které jsou
naopak jedovaté. Děti si také vyrobily malý atlas jarních rostlin.
Jednotlivé kytky si mohou v hodinách prvouky či na přírodovědné vycházce vykreslit tak, jak vypadají ve skutečnosti.

Dále budeme s paní Štěpitovou spolupracovat při zajišťování exkurzí ve firmách okresu UH, které jsme našim osmákům nabízeli a budeme nabízet na konci tohoto a v první polovině příštího školního roku. Chceme tak žákům ukázat různá
povolání v praxi a zajistit jim vzácnou možnost poznat obory,
které jsou jim blízké nebo o které mají zájem.

Ve druhé části výukového programu jsme se přenesli do
ptačí říše. Prohlédli jsme si různé ptačí budky a tipovali, kteří
ptáci v nich bydlí. Zvláště na jaře můžeme „zpěváčky“ dříve
slyšet než vidět. Zaposlouchali jsme se do jejich zpěvu a pokusili se rozeznat jejich hlasy. Součástí programu byla také
výtvarná činnost, při níž si děti vyrobily svou ptačí masku.

Mgr. Radim Zapletal

Věříme, že i z tohoto programu si děti odnesly nové a zajímavé poznatky a uvědomily si, jak je pro nás příroda nesmírně
důležitá a že ji musíme chránit.
Mgr. Ivana Uhlířová

Projekt Dějepis+
Naše škola se v tomto školním roce zapojila do pokusného
ověřování moderní a efektivní výuky dějepisu, která je založená na činnostní a badatelské výuce tak, aby se žáci učili vědomosti o minulosti zpracovávat jako otevřené a zaujímat k nim
vlastní názor, nikoliv je pasivně přebírat jako hotová fakta.
Tým didaktiků a historiků vytvořil materiály pro výuku dějin
20. století – proto toto pokusné ověřování probíhá v 9. ročníku,
pravidelně jednou měsíčně v hodinách dějepisu. Žáci zkoumají různé pohledy na historické myšlení. Zabývají se například otázkami: proč se události dějí a jaké mají důsledky, jak
lépe pochopit lidi, kteří žili v minulosti, nebo k čemu jsou nám
dějiny. Pracují rovněž s různými autentickými materiály, jako
jsou například fotografie, filmová zpracování historických událostí, novinové články nebo třeba zpovědi pamětníků.
Tento nový způsob výuky vede žáky k tomu, aby o historii
přemýšleli v širších souvislostech a kriticky zkoumali historické zdroje informací. Věřím, že projekt žákům přinese nový pohled na dějiny a snad i větší chuť zabývat se historií.
Mgr. Kamila Šebestová

DEN ZEMĚ
Den Země slavíme každoročně na celém světě 22. dubna.
Hlavním poselstvím Dne Země je propagace ochrany životního
prostředí a upozorňování na různá nebezpečí, která hrozí naší
planetě, zejména nevhodným zásahem člověka do přírody.
V letošním školním roce jsme si u příležitosti tohoto svátku
pozvali do školy paní L. Pavelčíkovou z Přírodovědného centra
Trnka v Uherském Hradišti s programem Živá zahrada, jehož
součástí je sledování života v trávě s odchytem, pozorováním
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Exkurze v NP Podyjí
Ve středu 11. května se žáci sedmého ročníku vydali na
přírodovědnou exkurzi do národního parku Podyjí. Výlet začal již v brzkých ranních hodinách. V půl šesté jsme úspěšně
nastoupili do vlaku směr Břeclav s cílovou destinací Znojmo.
Tam již čekala paní průvodkyně, která nás provedla historickým městem. V průběhu cesty jsme se dozvěděli zajímavosti
z dějin královského města Znojma. Trasa vedla chvílemi prudce nahoru, poté zase prudce dolů, díky tomu jsme mohli vidět
nádherné výhledy na Vranovskou přehradu, což za tu námahu
určitě stálo. Při procházce v národním parku jsme měli štěstí

a kromě krásně kvetoucích rostlin jsme zahlédli i ještěrku zelenou, vyhřívající se na kameni. Při sestupu pod zámek, blízko potůčku, nám bylo štěstí zase nakloněno a mohli jsme na
vlastní oči spatřit užovku stromovou, což je vůbec nejohroženější a nejvzácnější had Česka. Právě zde v NP Podyjí má
jeden z ostrůvkovitých výskytů v rámci celé České republiky.
Poté jsme ještě další dva jedince tohoto druhu registrovali poblíž. Celou trasu jsme zakončili na náměstí, kde si žáci dali
sladkou odměnu v podobě kopečkové zmrzliny. Cesta zpátky
vlakem se nesla již v odpočinkovém režimu, jelikož po dlouhé
trase a celodenním pobytu pod žhnoucím sluníčkem některým žákům „došly baterky“. Vlaková stanice Staré Město pro
nás byla konečnou. Žáci odcházeli s úsměvem na tváři, proto
hodnotím exkurzi jako vydařenou.
Bc. Kateřina Sedlářová

Návštěva předškoláků v 1. třídě
Ve čtvrtek 31. března 2022 navštívily 1. třídu děti z předškolního oddělení místní mateřské školy v doprovodu svých
paní učitelek. Společně s prvňáčky si vyzkoušeli určování slabik (tleskáním, skákáním, vybarvováním), interaktivní vyhledávání rozdílů, určování počtu předmětů dle zadání. Nechyběly
ani společné hry spojené se zpěvem a tancem. Předškoláci
i prvňáčci byli během všech společných aktivit skvělí. Moc
jsme si to užili!!!

štafeta 4x 300 m 1. místo – chlapci 6. + 7. třída
štafeta 3x 300 m 2. místo – děvčata 8. + 9. třída
3. místo – družstvo II. stupně ZŠ Boršice (součet bodů všech
soutěžících napříč kategoriemi)
1. místo – 8. + 9. třída děvčata (celkový součet bodů za všechna 3 děvčata)
2. místo – 8. + 9. třída děvčata (celkový součet)
Úspěšné individuální umístění:
3. místo – Kateřina Mazánová (součet bodů za 4 disciplíny)
3. místo – Martina Holomčíková (součet bodů za 4 disciplíny)
2. místo – Ondřej Hrušák (součet bodů za 4 disciplíny)
Celému družstvu II. stupně patří velký respekt za předvedené výkony, které korunovalo ziskem několika medailí! Závody se velmi povedly a odnesli jsme si spoustu nových sportovních zážitků!
Mgr. Vojtěch Duda

Motýlí pozorování 3. A a 3. B třídy
Díky vedení školy, které souhlasilo se zakoupením motýlí
zahrádky obsahující 2 motýlí síťky a certifikát pro objednání
živých motýlích housenek s krmením jsme mohli na vlastní oči
pozorovat vývoj motýla od malinkých larviček až po vylíhnutí
a vypuštění do přírody.

Velehradský pětiboj 2022
Ve středu 18. 5. 2022 jsme se za chladného rána vydali
s družstvem II. stupně na atletický pětiboj, který se koná pod
záštitou ZŠ Velehrad. Soutěžilo se v kategoriích: 6. + 7. třída
chlapci (Kryštof Jurčík, Viktor Železník, Vojtěch Křápek a Ondřej
Hrušák), 6. + 7. třída děvčata (Eva Vaculíková, Adéla Janíková, Kateřina Mazánová a Sára Šáděrová), 8. + 9. třída chlapci
(Štěpán Halámek, Patrik Raška a Damián Kolařík) a 8. + 9. třída
děvčata (Martina Holomčíková, Karolína Pondělková a Lucie
Hrobařová). Každý ze závodníků absolvoval 4 různé disciplíny,
ze kterých se sčítaly body a tvořilo se umístění. Disciplíny byly
následovné: běh na 50 m, skok daleký, vytrvalostní běh a hod
kriketovým míčkem (6. + 7. třída)/vrh koulí (8. + 9. třída).
Poté následovala pátá disciplína, a to týmová štafeta na 4x
300 m/3x 300 m. Nutno říct, že to na konci závodů opravdu
„cinkalo“ a naše družstvo bylo velmi úspěšné!
Úspěšné týmové umístění:
2. místo – chlapci 6. + 7. třída(celkový součet bodů za všechny 4 chlapce)
3. místo – děvčata 6. + 7. třída (celkový součet bodů za všechna 4 děvčata)
štafeta 4x 300 m 2. místo – děvčata 6. + 7. třída

12. 5. jsme obdrželi 20 housenek babočky bodlákové.
Spravedlivě jsme se rozdělili s kamarády na kaplance a opatrně převezli larvičky v průhledné nádobce s krmením na M Plus
elektro. Naše pozorování mohlo začít...
13. 5. první měření – larvičky měří 10–12 cm. Nádobku
jsme položili na stůl u okna, aby měly housenky dostatek světla a tepla. Byli jsme zvědaví, o kolik mm porostou během
nastávajícího víkendu.
16. 5. druhé měření. Neuvěřitelné zjištění!!! Larvičky porostly za dva dny o 5 až 10 mm. Některé měřily 17 mm, jiné až
22 mm. To je tedy fofr!!!! Housenky vytvářely hedvábné pavučinky, vysvlékaly starou pokožku a vytvářely novou, která byla
větší a volnější. Při svlékání housenky nejedí.
17. 5. třetí měření: 31–32 mm
18. 5. čtvrté měření: 37–39 mm
19. 5. páté měření: 40 mm. Všechny housenky lezou k víčku, kde se zavěšují ve tvaru písmene J.
20. 5. Týden pozorování je za námi. Všechny housenky
jsou zavěšené a připravené k zakuklení.
22. 5. Kukly zavěšené na víčku kelímku jsme přenesli do
motýlí zahrádky. Víčko jsme přichytili několika stehy k síťce.
Během přenosu se kukly chvěly! V kukle se zatím tkáně housenky přeměňovaly ve zcela odlišný organismus. Asi po týdnu
změnily svou barvu na sytě tmavou a na povrchu kukly se
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začaly zvýrazňovat obrysy křídel. Sluníčko svými paprsky kukly krásně zahřívalo. Bude to už dnes?
27. 5. Před osmou hodinou ranní zaznamenává paní uklízečka
Evička postupně tři kukly, které pukly, a dospělí jedinci se během
několika málo minut pracně vysoukávají ven. Děti právě přicházely
do třídy, a tak tento velký zázrak přeměny viděly na vlastní oči.
V devět hodin bylo na světě 9 motýlů. Poslední si dával na čas.
Až ke konci druhé vyučovací hodiny se rozhodlo nohaté stvoření
s pomačkanými křídly vykouknout na svět. Při líhnutí docházelo
k úniku červené tekutiny z těla motýla. Nejprve neklidně pobíhal
a hledal místo, kde by se usadil. Zavěsil se za přední nohy a svěsil křídla. Pak začal „pumpovat“ do dutin křídel tělní tekutinu a do
vzdušných trubic vzduch. Asi po 15 minutách se křídla zvětšila do
obvyklé velikosti. Pak asi 2 hodiny odpočíval, než mu křídla ztuhla.
30. 5. Po třech dnech pozorování a krmení (do síťky jsme dávali a obměňovali květiny namočené v cukerném roztoku, kousky pomeranče, banánu a jablíčka) jsme motýly v síťce přenesli
ven. Slavnostního vypouštění do přírody se zúčastnil pan ředitel
s paní zástupkyní. Pavel Juřík pro babočky složil veršované přání. Všichni jsme si přiťukli dětským šampíčkem na jejich další
svobodný život v přírodě a popřáli jim šťastný let!!!

Přání pro babočky bodlákové
(Autor: Pavel Juřík)
Jako vajíčka jste začínaly,
v housenky se proměnily,
v kukly jste se zakuklily,
v motýly se vylíhly.
Já Vám přeji krásný let
a ochutnejte sladký med.
Avšak dobrý pozor dejte
a ptákům se vyhýbejte!
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Zápis do 1. třídy
Ve středu 20. dubna proběhl na naší škole „zvířátkový“ zápis
do 1. třídy pro školní rok 2022/2023. Pro děti byly nachystány
zábavné úkoly a za jejich splnění si všichni zasloužili odměnu,
kterou připravili žáci naší školy. Každý si tak odnesl něco na památku tohoto významného dne. Paní učitelky i děti si celé odpoledne moc užily a už se všichni těšíme v září na nové prvňáčky!

Rodičovský ples 2022
Dne 22. 4. 2022 se po roční přestávce konal rodičovský
ples pořádaný Sdružením rodičů a přátel školy. Celým večerem provázela kapela Kumpáni z Uherského Hradiště a žáci
deváté a osmé třídy, kteří si pod vedením zkušených tanečních lektorek připravili několik tanečních vystoupení. Ples
zahájili polonézou a v průběhu večera předvedli také ukázky
klasických a latinskoamerických tanců. Všichni tanečníci přišli slavnostně oblečení a dívky v bílých šatech na tanečním
parketu jen zářily. Předtančení bylo vskutku znamenité. Bylo
patrné, že se píle žáků na nácvicích vyplatila. Večer zpříjemnila i soutěž o ceny a možnost pořízení fotografií ve fotokoutku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě plesu, tanečním
lektorkám, předsedkyním sdružení rodičů a všem, kteří darovali ceny do tomboly.
Mgr. Kamila Šebestová

Po náročném sedmiměsíčním nacvičování konečně nadešel
ten osudný den. Byl páteční večer 22. 4. a lidé se začali scházet
v kulturním domě. Žáci deváté a osmé třídy plní nadšení a smíšených pocitů se připravovali na první polonézu. Já zvlášť na
proslov, který jsem odříkala podle mě velmi dobře. Po odtančení polonézy nás čekaly ještě standardní a latinskoamerické
tance, které byly úžasné. Já jsem si je moc užila. Kapela hrála
vcelku fajn, ale nehrála nám písničky na přání a to mě mrzelo.
Myslím, že ples se velmi povedl a všichni jsme si ho užili, překvapilo mě, jak se učitelé zapojili a rozjeli to s námi.
Marie Vávrová

Ples jsem si užil. Myslím, že jsme to odtančili skvěle. Za
mě kapela hrála skvěle, akorát často střídala rychle a pomalé

písničky. Co se týče tančení, tak jsem si ho užíval a myslím, že
ostatní byli na tom podobně. Když se blížila půlnoc, tak jsme
rozdali tombolové lístky, a o půlnoci se tombola rozdala. Co
se týče plesu, tak není podle mě nic, co bych vytkl. Nechyběl
ani fotokoutek, kde bylo pořád docela dost lidí.
Štěpán Halámek

Byl jsem jeden z tanečníků a moje partnerka byla Sára
Zahradníková. Tančilo se mi skvěle, i když jsem měl trému,
a dokonce jsem se dokázal i na diváky usmát. Kapela hrála
dobře, a dokonce jsem tam i tancoval. Zkoušky mi budou
strašně chybět, a proto plánuji jít i příští rok, pokud to bude
možné. Opravdu jsem si to strašně užil a byl to fakt úžasný
večer.
Adam Durník

Ples se mi moc líbil, jediné, co bych změnil, je kapela a tombola, jinak bych nic nezměnil. Já si myslím, že ples se moc povedl.
Tomáš Vaculík

Dívky se od rána chystaly na večerní ples, některé měly
kosmetičku a kadeřnici.
Podle mě kapela hrála hezké písničky. Tance se nám povedly
a během tance nám do rytmu tleskali lidé. Na plese jsem nejvíc
protančila s mojí mamčou a měla jsem i tanec s panem ředitelem, který byl fajn. Celkově jsem si ten ples hrozně moc užila.
Eliška Botková

Ples jsem si užil, myslím si, že jsme tancovali dobře a nedělali
tak viditelné chyby. Tombola byla bohatá. My jsme vyhráli rýč.
Tomáš Botek

- 13 -

Léto se zuškou aneb prázdninová zuška
Základní umělecká škola Uherské Hradiště by ráda přizvala všechny děti k prázdninovým aktivitám, které se budou konat jak v prostorách školy, tak i v přírodě. Naši učitelé připravili
širokou paletu kempů, hrátek a táborů, které nás budou provázet celými prázdninami.
Každý si jistě vybere, co je jeho srdci blízké. Bude se malovat, tančit a muzicírovat. Děti si užijí spoustu her, tvoření, sportu a přírody a v neposlední řadě si odpočinou od online světa
a najdou si jistě spoustu nových kamarádů.
Na webu školy, v sekci kempy, je ke stažení přihláška. Tu
rodič vyplní
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a odešle garantovi zvoleného kempu. Také se na webu dočtete podrobné informace k jednotlivým aktivitám, včetně termínu, ceny a preferovaného věku dětí.
„Na naši taneční školu se moc těšíme. Bývá natolik intenzivní, že se radost z tance nedá popsat slovy. To se musí zažít,“ řekla garantka letní taneční školy Jitka Adamíková.
Veškeré informace naleznete na www.zusuh.cz/kempy
V případě nejasností prosím kontaktujte produkční
Bětku Štulírovou na telefonu 731 668 041, nebo e-mailu
betka.stulirova@zusuh.cz

ZUŠ – Absolventský koncert

Hasiči
Boršičtí hasiči vyjížděli do poloviny roku celkem k deseti
událostem. Oproti „běžné“ zásahové činnosti stojí za zmínku
tři události, které byly spojeny s válkou na Ukrajině a jí způsobenou uprchlickou vlnou. Rovněž jsme zasahovali u třech
událostí, které byly většího rozsahu.
29. března jsme byli v nočních hodinách povoláni k požáru
srubu v Osvětimanech. V době příjezdu na místo události byl
srub již v plně zasažen požárem. Hašení probíhalo šesti vodními proudy v dýchací technice. Naše jednotka kromě hašení
zajišťovala také dopravu hasební vody od hydrantu v Osvětimanech. Dohašování požáru probíhalo až do ranních hodin
a bylo použito i speciální vysokotlaké hasící zařízení COBRA.

a dobrovolné jednotky z Buchlovic, Nedakonic, Osvětiman
a Polešovic. Velení si převzal územní řídící důstojník hasičského záchranného sboru. Kvůli velké spotřebě dýchací techniky
byl na místo události dokonce povolán protiplynový kontejner
z Uherského Hradiště, který přivezl další tlakové láhve pro dýchací přístroje. Při zásahu byl nasazen rovněž automobilový žebřík ze stanice Uherské Hradiště. Fyzicky nejnáročnější a nejnebezpečnější bylo rozebírání sendvičové střešní konstrukce.
S ohledem k panujícím nepříznivým klimatickým podmínkám
a délce zásahu zajistila obec Boršice ochranné nápoje a stravu
pro všechny zasahující. Šetření příčiny požáru si převzal vyšetřovatel hasičů společně s policií.

Další velkou událostí bylo pátrání po místním chlapci, ke kterému nás vzbudily sirény 9. června po druhé hodině ranní. Nasazeno bylo postupně třináct hasičských jednotek, policejní psovodi, vrtulník, policisté na koních. Na řízení zásahu, které spadá
pod policii se spolupodíleli územní řídící důstojník a krajský řídící
důstojník hasičského záchranného sboru. Obec Boršice zajistila
prostory pro činnost štábu velitele zásahu a zajistila ve spolupráci
s panem Viktorem Tomášů ochranné nápoje a stravu pro všechny zasahující. Kolem poledne byl chlapec zpět doma.
Poslední větší událost se bohužel také odehrála v naší obci.
Sirény se naší obcí rozezněly 21. června v první letní den před
14. hodinou. Nahlášen na tísňovou linku byl požár střechy
smuteční síně v naší obci. Naše jednotka byla na místě události jako první a průzkumem zjistila, že je smuteční síň zasažena požárem v celém svém rozsahu. Postupně se na místo
události dostavila profesionální jednotka z Uherského Hradiště
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Místní knihovna Boršice
Jaro letošního roku se neslo v duchu návštěv dětí v knihovně.
Nejprve to byly čtenářské besedy s třídami prvního stupně
základní školy. Během měsíce března a počátkem dubna do
knihovny zavítaly všechny děti z 1. – 5. třídy Základní školy
Fr. Horenského. Předškoláci z mateřské školy, zapojené do
projektu Celé Česko čte dětem, zase přinesli na kontrolu čtenářské deníčky.
Od poloviny března to pak byla KAMÍNKOVÁ VÝZVA, která děti dovedla do knihovny. Nejprve s namalovanými kamínky, které v knihovně odevzdávaly. Zapojila se celá řada dětí
i s maminkami a také paní učitelky, které malování kamínků
zařadily do své výtvarné výuky. Díky těmto lidem se nám sešlo
krásných 840 kamínků. Ty byly ve dnech 30. 4. a 1. 5. 2022
rozneseny po zastavěné části obce a připraveny pro hledání.
Nalezené kamínky se opět odevzdávaly v knihovně, kde se
spočítaly, a určili se vítězové. Slavnostní vyhlášení výsledků
naší výzvy proběhlo 8. 5. 2022 v rámci krásného pořadu „PRO
MAMINKY", kde vystoupil Dětský folklórní soubor Pentlička
a žáci dramatického oboru ZUŠ, pobočky Boršice. Pro prvních pět oceněných byly připravené diplomy, medaile a věcné ceny. Pro každého, kdo se do hledání zapojil, pak diplom
a malá drobnost.
Prvních 5 oceněných:
1. místo: Kristýna a Jakub Knapovi – 190 kamínků
2. místo: Vincent Mikula, Albert Mikula, Adriana Pfefferová,
Olivie Pfefferová, Marek Kočař – 117 kamínků
3. místo: Ondřej Burda – 54 kamínků
4. místo: Karolína Nováková – 52 kamínků
5. místo: Nelinka Hálová – 41 kamínků
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Nutno dodat, že vítězové v hledání, byli také nepsaní vítězové v malování, protože Kristýnka s maminkou do výzvy
namalovala cca 120 kamínků. Poděkování patří všem, kdo se
do výzvy zapojil. Všem, kdo maloval kamínky, kulturní komisi
a dalším dobrovolníkům, kteří pomohli s roznosem kamínků.
Opravdu to byla těžká práce.
Spolupráce se školou pokračovala i v červnu, kdy děti ze
4 třídy zakončily svůj projekt Karel IV v knihovně. Po splnění
několika úkolů, vyluštění křížovky a nalezení 5 klíčů, úspěšně
našly poklad, ke kterému je dovedlo několik indicíí.
Začátek června proběhlo Pasování prvňáčků na čtenáře,
které je součástí projektu „Knížka pro prvňáčka“. Do toho
projektu se mohou zapojit knihovny spolu se základní školou. Díky zapojení do projektu děti při pasování získají knížku. Pasování se uskutečnilo 2. 6. 2022, za přítomnosti rodičů,
prarodičů, vedení školy, v kulturním domě. Pan starosta zde
pasoval 22 dětí, které zde všem přítomným předvedly své čtenářské dovednosti.
V červnu knihovnu také naposledy navštívily předškolní děti z mateřské školy, kdy došlo k vyhodnocení čtenářských deníčků z projektu „Celé Česko čte dětem“. Tady děti
dostaly pochvalu, ale i malou odměnu. Pochvala patří také
rodičům, kteří poctivě četli svým ratolestem. Jejich odměnou je čas strávený s dětmi a v podobě čtenářské gramotnosti vlastních dětí.

FS Pentla - uzdravení po pandemii
S blížícími se prázdninami se opět blíží i „folklorní sezóna”
a my se na ni v souboru poctivě připravujeme. Tanečníci na
zkouškách tvrdě pracují na své kondičce a muzika pomalu začíná zase hrávat na různých akcích.

Pokud byste si v létě rádi poslechli naši muziku a dali si
k tomu i pohárek dobrého vína, přijďte v pátek 29. 7. do vinařství Rochůz v Uherském Hradišti, kde si vychutnáte hudební
i vinný zážitek s krásným výhledem na město.

V květnu jsme měli na Haldě besedu u cimbálu a taky jsme
byli popřát panu Pilušovi (zakladateli našeho souboru) k jeho
70. narozeninám.

Na konci srpna CM Pentla opět vyrazí zahrát do Rumunska
na festival Banát. Pokud máte rádi dobrodružství a rádi byste si
poslechli super muziku, užili si opravdu originální program a poznali české krajany, kteří v rumunském Banátu žijí, tak můžete jet
taky! Stačí se mrknout na web festivalu, zaregistrovat se a už se
můžete těšit. Banát totiž nelze popsat slovy, Banát se musí zažít!

2. července měl náš soubor po dlouhé době konečně
vystoupení - a to na folklorním festivalu v Dambořicích. Muzika 4. července opět zahrála na Velehradě a 6. července
celý soubor odjel na mezinárodní folklorní festival pod záštitou CIOFF do města Süßen v Německu.
Na oba festivaly jsme přichystali i zbrusu nová čísla, takže šlo tak trochu i o premiéru.

Po prázdninách nás čekají opět Slavnosti vína, Burčákové
slavnosti a samozřejmě Slovácké hody s právem v Boršicích.
Ještě bychom rádi připomněli, že stále nabíráme nové členy. Takže pokud vás baví folklor, přijďte mezi nás.

Blahopřání
Dne 1. května pan Jiří Piluša oslavil 70. narozeniny.
U této příležitosti bychom chtěli panu Pilušovi poblahopřát
k takto významnému jubileu. Přejeme hodně zdraví, síly a pohody do dalších let.
Pan Piluša je s Boršicemi provázán více jak 30 let, kdy s manželkou Ludmilou založili a vedli folklorní soubor Pentla. Díky jejich
vedení a vytrvalosti se FS Pentla dostal do povědomí folklorního
světa a pravidelně vystupuje nejen na folklorních festivalech po
celé ČR, ale i v zahraničí.
Stejně jak sami Pilušovi říkají, že Pentla je jejich 4. dítě, mnozí
z nás mohou říct, že manželé Pilušovi jsou jako náhradní folklorní
rodiče. Toho jsme využili a jako další člen rodiny jsme dorazili
na rodinnou oslavu. Řada bývalých i současných členů, v čele
s cimbálovou muzikou, přijela s písničkou a dobrou náladou poblahopřát osobně. Věříme, že toto překvapení bylo pro manžele
Pilušovy potěšující.
Ještě jednou – GRATULUJEME !!!
Současní i bývalí členové
FS Pentla
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Poděkování

DFS Pentlička
Tradičně prvním vystoupením v roce byl pro nás fašank
a s ním spojená fašanková obchůzka. Oblékli jsme si masky,
kluci vzali šable a vyrazili jsme na náves zatančit si podšablový tanec. Břicha jsme si nacpali výbornými koblihami a zapili
je teplým čajem.
Po fašanku jsme se připravovali na naše květnové vystoupení, které bylo speciálně připravené ke Dni matek. To proběhlo v neděli 8. května v kulturním domě v Boršicích. Zde jsme
zatančili Moravu, Praní prádla, Pečení koláčů a oprášili jsme
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i dívčí tanec o vynášení Moreny a vítání jara. Nakonec jsme
maminkám, babičkám a tetičkám předali krásnou růžičku.
Nyní si už užíváme letních prázdnin a s nimi menší pauzu od zkoušek. Než nám ale začaly, pilovali jsme kroky, učili se nové tance, písničky a samozřejmě hráli mnoho her.
Abychom nevypadli přes prázdniny z rytmu, chtěli bychom
uspořádat přespávací soustředění, které však musíme ještě
domyslet.
DFS Pentlička

Stoprounští vinaři
Po dvouleté přestávce se v Buchlovicích v zámecké zahradě opět uskutečnily Kosecké slavnosti, na které jsme
byli pozváni. Ráno, ve 4 hodiny, na nás čekal koňský povoz
z ranče Nevada s kočím panem Antonínem Nevřivou, který nás jako vždy spolehlivě na slavnosti dopravil. Slavnosti
začaly společnou písní všech zúčastněných souborů Pri
trenčanskej bráně. Potom jsme se přesunuli na naše obvyklé místo, kde jsme zpívali všem zúčastněným, sekáčům
i přihlížejícím.

Hned další týden nás čekaly další Kosecké slavnosti, tentokrát v Tučapech. Byli jsme jako vždy velmi mile přivítáni. Pořadatelé měli pro nás připravené bohaté občerstvení a velmi
dobrou náladu. Při písničkách, které jsme zpívali, nám vydatně pomáhala děvčata z Polešovic, myslím, že se jmenují Drmolice. Tato akce se rovněž velmi vydařila.
9. července proběhl už 15. ročník tradičních Stoprounských slavností, který jsme si velmi užili.
Stoprounští vinaři
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DOMOV POKOJNÉHO STÁŘÍ BORŠICE
FAŠANK 1. 3. 2022
Každým rokem se domovem proženou roztodivné masky, které se veselí před nastávajícím čtyřicetidenním půstem.
I letos se naši pracovníci převlékli do krásných masek, aby
vykouzlili každému úsměv na tváři. Masky si pečlivě připravili
a mohli jste vidět například řezníka Krkovičku, krásně vypasené růžovoučké prasátko s malými selátky, rozjařené klauny,
kteří to rozjeli, jak se patří, dále jste mohli potkat Freda Flinstouna, vodníka Česílka a kmotru lišku. Společně jsme zpívali,

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY 13. 4. 2022
Na velikonoční svátky se každý z nás připravuje, zdobí si dům,
aby měl všechno krásné a trochu se naladil na to přicházející jaro.
I letos naše pracovnice připravily velikonoční dílničky, kde si naši
obyvatelé mohli uplést velikonoční pomlázku, obarvit a ozdobit
velikonoční vajíčka, vymalovat ten nejkrásnější perníček a dát si
k tomu dobrou kávičku. Šikovných rukou babiček tu máme nespočet, ale ani dědečkové se nenechali zahanbit a chopili se nejen pletení pomlázek. Nejlepší na tom je, že co si kdo udělá, to si
také může sníst, vajíčko může dát svým vnoučkům, kteří ho zajisté
přijdou vyšlahat. Navíc vždy je důvod se sejít, povyprávět si různé
historky ze svého mládí, zazpívat si nějakou písničku a celkově se
naladit na nadcházející velikonoční svátky – svátky zmrtvýchvstání
Krista. Moc děkuji za skvělou přípravu dílniček všem pracovnicím
i Vojtovi za přinesení proutků a ukázku pletení. Díky Vám.
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tancovali a vyprávěli si různé historky. Stoly se prolamovaly
pod dobrotami z jiného pašíka, ne toho našeho krásného růžového. Holky z kuchyně usmažily obrovské množství koblížků, co se na jazyku rozplývaly, s povidly či marmeládou a tvarohem. A spláchli jsme to douškem dobrého piva z Jarošova.
„No enom sa nám dělaly gule za ušima.“ Tak jsme se pěkně
poveselili a „popapkali“ jsme si, abychom ten půst zvládli bez
úhony. Moc bych chtěla poděkovat našim šikovným holkám
za výborné pochutiny a skvělou zábavu s maskami. Zlaté moravské ručičky.

STAVĚNÍ MÁJE 2. 5. 2022
Říká se máj – lásky čas. Ale je to i čas, kdy se staví májky.
Vztyčení a ozdobení májky bylo po dlouhá léta oslavou lásky,
plodnosti, mládí a také jakousi společenskou tradicí, na které
se často podílela i vrchnost. Podle tradice se muži vydávají 30. dubna do lesa, aby uřízli nejvyšší stromek, a to nejlépe
smrček, borovici nebo jedli. Strom celý oklestí a ženy ho poté
vyzdobí stuhami, pentlemi, věnečky, krepovým papírem nebo
šátky. Poté již vyzdobenou májku vztyčí uprostřed vesnice. První noc ji ale muži bedlivě hlídají, zvykem totiž je, že si v noci

na prvního máje lidé z okolních vesnic snaží májku navzájem
ukrást nebo poškodit, každý chce mít tu nejlepší a získat nejvíce
štěstí v lásce právě pro sebe. Naši májku jsme ozdobili pruhy
různě barevných látek, to aby barva vydržela celý máj a nevybledla po prvním dešti a sluníčku. Na postavení nám stačilo pár
šikovných rukou a trochu síly a už byla májka na svém místečku. Na jídlo se podávaly grilované špekáčky. Tak jsme opět prožili krásné odpoledne venku pod pergolou a mohli jsme večer
ulehnout s krásnou vzpomínkou, která nám zůstane v paměti.
Poděkování patří opět našim pracovníkům, ale i panu Závodovi
za obstarání májky.
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VÝLET DO KVĚTNÉ ZAHRADY
A NÁVŠTĚVA STUDENTŮ Z GYMNÁZIA
VELEHRAD 18. 5. 2022
Náš poslední výlet se konal v roce 2019, kdy jsme pluli
lodí po Baťově kanálu. Letos jsme se rozhodli navštívit Květnou zahradu v Kroměříži a také jsme chtěli navštívit naši milou
sestřičku Anežku, která nyní žije v místním klášteře sester sv.
Kříže, těsně vedle zahrady. Největší problém byl asi zajistit autobus pro přepravu osob s vozíky, nakonec se nám podařilo
bus objednat. Pro termín jsme zvolili všední den, tedy středu 18. 5. Na výlet se celkem přihlásilo 17 klientů. Každému
klientovi se věnoval po celou dobu výletu jeden pracovník,
a protože jsme měli letos málo pracovníků, přispěchali nám
na pomoc také naši bývalí důchodoví pracovníci a také pan
ředitel a personální manažer. Počasí nám vyšlo vstříc, byla
příjemná teplota kolem 20 stupňů, škoda že v tu dobu byl
zrovna uzavřen skleník kvůli vysazování kytiček. I tak zahrada
nabízela různá zákoutí a malebné jezírka, kde se proháněla
hejna malých i větších rybek a hladinu zdobily také rozkvétající
lekníny. Poté jsme se přesunuli do kláštera, kde nás už netrpělivě očekávala s. Anežka. Zájemcům ukázala krásnou a obrovskou zahradu, které vévodí socha Panny Marie ve skále, podobně jako u nás na domově, ale ve větším vydání. Zde jsme
si také mohli na chvíli odpočinout. A když je ten máj, zazpívali
jsme několik mariánských písní. Pak už se začaly hlásit naše
hladové žaludky o oběd, a tak jsme se přesunuli na zahrádku
poblíž vstupu do Květné zahrady, kde jsme měli objednáno
jídlo. Někteří se už na zahrádce vyhřívali na sluníčku. Výborný oběd mnozí ukončili sladkou tečkou v podobě medovníku, který jsme bohužel vykoupili, takže na „posledňáčky“ už
klínek nevyšel, ale to nevadí. Měli jsme krásné zážitky a to je
mnohem víc. Při příjezdu do domova nás čekalo obrovské
překvapení. Jak jsme tak tlačili vozíky do kopce k domovu,

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ
KE DNI MATEK 19. 5. 2022
Na Svátek matek jsme se domluvili s paní ředitelkou místní
mateřské školy, že by mohly přijít ukázat své secvičené pásmo jejich děti. Navíc naši senioři mají vystoupení dětí ve velké
oblibě, vždy se na něj moc těší. Holčičky, oblečené do pestrobarevných pastelových sukýnek, a chlapečci nám společně
zatančili. Za svůj krásný výkon si malí tanečníci vysloužili potlesk všech přihlížejících a na závěr darovali našim babičkám,
ale i dědečkům krásně malovaná sluníčka, aby v jejich životě
svítilo jenom samé sluníčko a nebyly už žádné mráčky na obzoru. Velké poděkování patří paním učitelkám za nácvik a ať
mají ze své práce jen samou radost.
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pod pergolou se ozývala hudba se zpěvy. To nás přišli navštívit a potěšit hudbou, zpěvem, ale i vlídným slovem studenti
ze Stojanova gymnázia na Velehradě. I když už mnozí byli po
výletě vcelku unavení, našli v sobě kousek sil a začali tancovat
a zpívat společně se studenty. Potěšilo mě, jak tito mladí lidí
dovedou naslouchat starší generaci a se zájmem také s ní hovořit na různá témata. Byla to taková třešinka na dortu, která
hezky zakončila pěkný výlet. Poděkování za krásně strávený
den patří zejména pracovníkům, kteří se starali o hladký průběh výletu a plnili přání svých klientů, ale i studentům.

VYSTOUPENÍ SBORU ZŠ
A KÁCENÍ MÁJE 31. 5. 2022
A u dětí i zůstaneme. Dostali jsme nabídku vystoupení sboru z místní základní školy, kterou jsme s radostí přijali. Protože
v ten den bylo slunečné počasí, mohlo se vystoupení uskutečnit venku pod pergolou. Děti nám zazpívaly několik krásných

písniček ze svého repertoáru a za svůj výkon si vysloužily
potlesk nás všech. Společnými silami se nám podařilo také
skácet májku a nakonec jsme si udělali takový domovský „jukebox“. Na přání se zpívaly písničky, každý si mohl vybrat tu
svoji oblíbenou, a některé písničky se pěly i několikrát. Jsou to
takové naše hity. Moc díky paní učitelce, která vede sbor a učí
děti lásce ke zpěvu.
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ŽIVOTNÍ JUBILEUM SESTŘIČKY MARISSTELLY
V letošním roce oslavila 90. narozeniny řádová sestra Marisstella Anna Holbová. K tomuto významnému jubileu byla
sloužena slavnostní mše v kostele sv. Václava v Boršicích dne
2. dubna 2022.

a k bližnímu svému. Avšak když jí bylo šest let, zemřel jí tatínek, což ji silně ranilo. A snad právě tato událost ji spolu s její
hlubokou vírou přivedla v roce 1946 do kláštera kongregace
Milosrdných sester svatého Kříže v Kroměříži.

Překvapením a zároveň i dárkem pro sestřičku byla návštěva otce biskupa Antonína Baslera, který spolu s kněžími
– P. Antonem Kasanem, P. Vojtěchem Šímou, P. Janem Gacíkem, P. Lubomírem Vaďurou – slavnostní mši sloužil.

Nejprve byla jako kandidátka vyslána na studium do ústavu
svaté Ludmily v Napajedlích. Poté se v letech 1950–1956 zaučovala ve vsetínské nemocnici na ošetřovatelku. V této době
však komunistické úřady přísně zakázaly přijímání nových
sester a nařídily propustit z kongregace i všechny kandidátky. Tehdejší provinční představená sestra Kamila Gelingová,
SCSC, však nepodlehla nátlaku úřadů a umožnila jim tajnou
řeholní formaci. Mezitím byly všechny řádové sestry ze vsetínské nemocnice přeloženy do domova důchodců ve Fryštáku.

Úryvek, věnovaný životu sestry Marisstelly,
z připravované knihy Milana Železníka:
Boršice – farnost, kněží, řádoví
Sr. Marisstella Anna Holbová, SCSC, místní představená
v Boršicích v letech 1989–1998, 2003–2004, 2006 – 2021
Pochází z Nedašova, kde se narodila 2. dubna 1932. Její
rodiče Martin a Františka byli rolníci a měli spolu celkem sedm
dětí. Již od mládí byla Anna vedena rodiči k lásce k Bohu

Tady sestra Marisstella Holbová „... radostně sloužila trpícím
a opuštěným“. Po velmi dlouhém noviciátu, vynuceném politickou situací, konečně mohla dne 2. září 1961 složit své časné
řeholní sliby. Po složení věčných slibů v roce 1969 se jejím dalším působištěm stal ústav pro duševně nemocné ženy v Nové
Horce. „Dovedla šířit kolem sebe pokoj a rodinnou atmosféru.“
Zde sloužila do 2. října 1989, kdy jí byla svěřena funkce místní
představené v Boršicích, ve které působila až do 2. října 1998.
Podruhé se boršickou místní představenou stala 1. ledna 2003
a tento post zastávala až do odchodu sester 4. září 2004.
Po krátkém návratu na své bývalé působiště v Nové Horce se
koncem roku 2005 vrací zpět do Boršic. Od 15. února 2006 opět
přebírá funkci místní představené, kterou zastává až do roku 2021.
Každého kolem sebe umí povzbudit a potěšit. „Má zejména láskyplné pochopení pro nesnáze starších a nemocných
lidí.“ Jejím životním heslem, které jí pomáhá při překonávání
překážek, se stala zásada: „Jiným dobře činit a na sebe zapomínat musí být zásadou milosrdné sestry.“

ŽIVOTOPIS P. Jana Gacíka, SDB
Narodil jsem se 1. 10. 1948 v nemocnici ve Frýdku-Místku.
Ten den byl právě první pátek v měsíci. Byl jsem 4. dítě rodičů Anny a Jana Gacíkových. Po mně se ještě narodil bratr Arnošt. Základní školu jsem navštěvoval ve svém bydlišti v Dobré
u Frýdku-Místku. Tam jsem taky prožil své dětství a mládí. Ministroval jsem od 3. do 9. třídy. Hrával jsem závodně fotbal za
žáky a dorost za místní fotbalový klub. Taky jsem chodil trénovat žáky do tělovýchovné jednoty Sokol.
Po ukončení ZŠ jsem nastoupil na odborné učiliště NHKG
v Ostravě-Kunčicích. Výuční doba trvala 3 roky. Vyučil jsem se
v oboru Elektromontér hutního zařízení.
Po vyučení jsem pracoval až do vojenské služby jako
elektroúdržbář na válcovně. Kvůli nedostatku pracovníků
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v elektrotechnických profesích mi byla nabídnuta náhradní vojenská služba. Za tuto nabídku jsem musel odpracovat 3 roky
v třísměnném provozu na válcovně.
Náhradní vojenská služba trvala tehdy 5 měsíců. Na ni jsem
nastoupil dne 2. 1. 1968 na letiště Tri duby ve Sliači u Banské
Bystrice.
Protože jsem podniku vyšel vstříc, umožnil mi tříleté dálkové studium na gymnáziu v Ostravě. Po získání maturity jsem
hned v září roku 1971 nastoupil na Teologickou fakultu Karlovy univerzity v Praze se sídlem v Litoměřicích. Při absolvování
pětiletého studia na teologické fakultě jsem byl vysvěcen na
jáhna kardinálem Františkem Tomáškem. Na kněze jsem byl
pak vysvěcen 26. 6. 1976 v katedrále sv. Václava v Olomouci

biskupem Josefem Vranou. Dne 26. 8. 1976 jsem složil tajně
věčné sliby do kongregace sv. Jana Bosca (salesiáni).

byl vrácen dům Krajské vojenské správy, který si žádal opravy,
včetně kostela sv. Josefa.

Mé první kaplanské místo bylo Veselí nad Moravou. Tam se
mi podařilo založit ministrantskou skupinu, která trvá dodnes.

V roce 2001 jsem byl poslán do Kobylis u Prahy na provincii salesiánské rodiny. Zde jsem byl jmenován do služby
provinciálního ekonoma. Tento mandát je na dobu 6 let.

Po 16 měsících jsem byl přeložen na Velehrad, kde jsem
působil téměř 2 roky. Poté jsem nastoupil opět jako kaplan
do Bílovic u Uherského Hradiště, kde jsem hodně intenzivně
vyučoval náboženství.
Mé první samostatné místo byly Boršice u Buchlovic, zde
jsem působil v letech 1981–1988. Po působení v Boršicích
u Buchlovic jsem odešel do Konice.
V roce 1990 jsem nastoupil do farnosti Povýšení svatého
Kříže v Prostějově. V roce 1996 jsem byl odeslán do Ostravy,
kde jsem působil jako ředitel salesiánské komunity. Tam nám

V roce 2007 jsem se opět vrátil do Ostravy. V roce 2012
jsem se přestěhoval do Havířova do farnosti sv. Jana Bosca,
kde jsem několik let byl správcem salesiánské chaty Orlí hnízdo, kterou navštěvovaly rodiny a tábory.
V Brně-Žabovřeskách, kde je kostel Panny Marie Pomocnice a velká salesiánská komunita se střediskem, jsem působil
v letech 2018–2022.
V dubnu 2022 jsem se nastěhoval do Domova pokojného stáří do Boršic, kde vykonávám službu jako výpomocný duchovní.

NOC KOSTELŮ 2022
I letos se naše farnost zapojila do celonárodní akce Noc kostelů. Tentokrát byla tématem hudba a hlavním mottem byl žalm 42:
„Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu
zpívat a chválit ho.“
A právě díky tomuto žalmu nás napadlo dát dohromady
všechny pěvecké skupiny, které zpívaly v kostele od založení
první scholy. Ta byla založena po příchodu P. Jana Gacíka do
Boršic. Společně tehdy začal zpívat sbor, který ve farnosti již
dlouhý čas působil, s mladými, kteří přidali zpěv písniček při
kytaře. Tato schola vznikla v roce 1983, takže to bude již 40 let,
co se začaly zpívat v našem kostele kytarové písně.
Takové výročí by se mělo oslavit a letošní Noc kostelů nám
k této oslavě přispěla. Nejdůležitější bylo oslovit ty, kteří v jednotlivých skupinkách vystupovali a při mších svatých zpívali. Což se opravdu podařilo. Z původních 5 skupin nakonec
bylo 6 skupinek, od těch nejmenších až po ty nejstarší, kteří
byli v původní schole. Někteří zakladatelé bohužel již nejsou
mezi námi, ale zanechali nesmazatelnou stopu a budeme na
ně stále a rádi vzpomínat. Úkol byl jasný, napsat něco málo
o sobě a nacvičit si 5 písniček, které jednotlivé skupinky ve
svém období zpívaly. A nakonec 3 společné písničky.

Po nich vystoupila nejstarší schola, tzv. Hvožďova, která
čítala opravdu velkou skupinu „děvčat“, jež si společně zazpívala naposledy asi na začátku 90. let. Písničky byly staré
kytarovky ze zpěvníku Cantate.
Na tuto scholu navázala Sluníčka, která zpívala písničky
pro jejich skupinu důležité, k nimž mají hluboký vztah.

My, organizátoři, jsme byli velmi mile překvapeni, že se prvotní nápad tak rychle ujal, a scholy se začaly domlouvat, co
se bude zpívat, kdo napíše něco o vzniku a činnosti. Dokonce
dodaly i fotky, které zachycovaly různé okamžiky z jejich života.

A kdo vystoupil?
Nejprve zazpívala nejmladší děvčata, která jsou spolu teprve pár
měsíců. Klobouk dolů, zpívaly čistě a bylo vidět, že je to moc baví.
Pak pokračovala skupina děvčat, které si říkají „Svajbovky“, to proto, že se v současné době scházejí spíše sporadicky, a to především na svatbách členek scholy.
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Po Sluníčkách předvedla chorální zpěv současná starší
schola.
A jako poslední se předvedla schola našich mladých, kteří
zpívají při mších svatých, slavnostech, akcích, večerech chval
apod.

i něco o patronce církevní hudby sv. Cecílii, P. Kristiánu Gottfriedu Hirschmentzelovi, který byl z velehradského kláštera
ustanoven jako správce farnosti v Boršicích. Celé historické
části a výstavy se s grácií ujal pan Milan Železník, který již od
1. ročníku vnáší do kostela historická fakta a seznamuje nás
nejen s historií obce, ale i farnosti a kostela. Velké díky.
Součástí programu bylo seznámení se se současnými
duchovními hudebními žánry, které poslouchají naši mladí.
Petr Výstup si připravil krásnou prezentaci i s hudebními
ukázkami.
Doufám a věřím, že si každý návštěvník Noci kostelů našel
to, co ho obohatilo a potěšilo u srdce.
Děkuji všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na krásném programu. Od organizačního týmu po jednotlivé vedoucí
skupin a všechny zpěvačky a hudebníky.
A už nyní se těšíme na příští ročník Noci kostelů 2023.
Za organizační tým Pavla Zahrádková

Vyvrcholením celého večera bylo společné zpívání všech
skupinek dohromady.
Celkem se zúčastnilo 80 účinkujících. Neuvěřitelné číslo,
ale opravdu velmi krásný zážitek, který se jen velmi těžko popisuje. Myslím si, že nejedno oko nezůstalo suché.
Součástí programu byly hudební kvízy pro děti a jejich rodiče.
Děti musely poznávat jednotlivé hudební nástroje, pojmenovat
Orffovy nástroje, poznat hudební skladatele a zahrát jednoduché
písničky na xylofon. Za každý splněný úkol je čekala sladká odměna. A největší odměnou byla velmi chutná zmrzlina.
Návštěvníci Noci kostelů si mohli v kostele přečíst o vzniku varhanních doprovodů, taky proč jsou varhany nástroj,
který se upřednostňuje v kostelích. Zároveň se dozvěděli

Pečovatelky Charity Uherské Hradiště pomáhají celý rok
„V současné době máme okolo čtyřiceti zaměstnanců.
Mezi šestou a sedmou hodinou ráno vyráží do terénu za každého počasí sedm dnů v týdnu po celý rok. Za klienty přijíždí
auty, na kolech, hromadnou dopravou i pěšky,“ informuje vedoucí Domácí pečovatelské služby Nikola Novotná.
Domácí pečovatelská služba vznikla v Oblastní charitě Uherské Hradiště již v roce 1993. Tehdy se jednalo
o středisko Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby.
Od 1. 1. 2006 bylo středisko rozděleno na Domácí zdravotní péči a Domácí pečovatelskou službu.
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Míří přímo do jejich domácností i chráněných bytů v majetku obcí. Ty jsou například v Hluku, Uherském Ostrohu,
Polešovicích, Nedachlebicích, Topolné, Starém Městě a dalších obcích. Tamním obyvatelům pečovatelky, jejichž oficiální
označení je dnes pracovník v sociálních službách, pomáhají
se vším, co potřebují. Na prvním místě se jedná o hygienu

a převlékání podle potřeby včetně různých speciálních pomůcek v podobě ortéz, užívání invalidních vozíků, zvedáků
a ostatních speciálních pomůcek. Zajišťují přípravu a podávání jídla, pití a popřípadě také léků. Samozřejmostí je mytí
nádobí a základní úklid prostor, kde se pečovatelé se svými
klienty pohybují. Někde ale musí pečovatelé i vyčistit kamna
a zatopit. Kromě toho zájemce doprovázejí při jednáních na
úřady, poštu, k lékaři či do škol.
„Služby poskytujeme na základě zákona o sociálních
službách číslo 108/2006 Sb. Tam je přesně stanovený výčet
veškerých našich činností. Není možné, aby si někdo objednával pouze dovoz obědů či úklid a nevyužíval žádné další
naše služby týkající se péče. Dovážku obědů zajišťuje mnoho
komerčních organizací. Na základě požadavku můžeme objednat také kadeřnice, manikúru či pedikúru u provozovatelů,
kteří jsou ochotni dojet do domácností,“ upozorňuje vedoucí
Nikola Novotná.
Dále připomíná výhodu propojení charitních středisek, kdy
klienti mohou využívat na sebe navazující komplexní služby.
Jedná se například o Domácí zdravotní péči. Generální úklid
zase zajistí středisko Lidumila a v Půjčovně kompenzačních
pomůcek je možné si vypůjčit speciální polohovací zdravotní postele, invalidní vozíky, přenosné toalety a řadu dalších
potřebných věcí. Je také možné využít Charitou nabízenou
osobní přepravu, která je určena především pro různě handicapované občany.
Slova vedoucí střediska Domácí pečovatelské služby potvrzují manželé Karel a Jana Jančaříkovi z Uherského Ostrohu,
kteří se starají o své rodiče. „Už pátým rokem máme doma maminku i tatínka. Nejdříve jsme vše zvládali sami. Před rokem
a půl jsme ale začali využívat pečovatelskou službu, protože
práce přibývalo a sil ubývalo,“ svěřuje se Jana Jančaříková. Zároveň říká, že je moc vděčná také za možnost zapůjčení polohovací postele, invalidního vozíčku a antidekubitních pomůcek.
Velmi si pochvaluje pomoc pečovatelky Marie Pšurné, která
k nim přichází jednou denně. „Chodím sem před obědem, kdy
pomůžu s hygienou a podávám léky a jídlo,“ říká při práci Marie Pšurná, která nedávno oslavila šedesáté narozeniny. „Víte,
nejdříve jsem dvanáct let pracovala v Sociálních službách Uherské Hradiště, kde jsem zpočátku rozvážela obědy. Teď jsem už
šestnáct let u Charity Uherské Hradiště jako pečovatelka a tuto

Pečovatelky za klienty přijíždějí každý den nejen auty, ale také
na elektrokolech.
Foto: Lenka Fojtíková

práci bych za nic nevyměnila,“ prozrazuje jubilantka, která
všechny své klienty objíždí na služebním elektrokole. Občas
mívá službu také v sousední Ostrožské Nové Vsi.
„Naši zaměstnanci musí být všestranní a umět si poradit
za každé situace. Naštěstí máme moc šikovné pečovatelky,
které umí zvládnout a improvizovat v nejrůznějších okamžicích. Mnohé z nich jsou stálice, pro které není ani problém vzít
vědro vody či zatopit v kamnech na tuhá paliva,“ říká Nikola
Novotná.
Domácí pečovatelská služba se každým rokem stará
zhruba o 300 klientů. Toto číslo nekleslo ani v době covidové pandemie. „To pro nás byla skutečně velmi náročná doba,
kdy jsme byli v první linii. Bylo to něco naprosto nového, kdy
zpočátku nikdo nevěděl, co dělat, jak postupovat. Vládní nařízení se měnila ze dne na den a my jsme museli fungovat.
Pečovatelky chodily do rodin, kde jim nepřiznali, že je někdo
nemocný, přestože nám uživatelé podepisovali čestné prohlášení. Onemocněly a nákazu přenesly na své blízké. Měly jsme
obavy, aby kvůli některým nezodpovědným klientům nepřenášely nemoc na další klienty. Bylo to velmi náročné,“ vzpomíná
vedoucí Nikola Novotná.
Lenka Fojtíková, Charita Uherské Hradiště

Informace o zrušení základní organizace Zahrádkářského
svazu v Boršicích a založení nového spolku VINAŘI BORŠICE
Je mou povinností informovat veřejnost o ukončení činnosti
ZO ČZS v Boršicích ke dni 31. 12. 2021, ke kterému došlo na základě rozhodnutí výroční členské schůze, konané dne 10. 9. 2021.
Rád bych se poohlédl zpět v čase a poděkoval všem členům, kteří v průběhu desítek let pracovali pro spolek a vytvářeli tak významnou část historie vinařství a kultury naší obce.
Někteří naši členové získali významná ocenění Celorepublikového výboru ČZS, vedle toho pak i naše základní organizace
obdržela v roce 2014 stříbrnou medaili „za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou obětavou práci
pro rozvoj zahrádkářského hnutí“.
Za ta dlouhá léta se v rámci řízení výboru ZO ČZS vystřídalo
několik desítek velmi aktivních členů, kteří uspořádali 54 ročníků Velikonoční výstavy vín, podporovali společenské a kulturní akce v obci, a to zejména mnoha desítkami tisíc hodin
lopotné práce, strávených na vinicích a zahradách, pečovali
o zachování rázu naší malebné krajiny, formované ostrůvky
obdělávaných polí, zahrad a bujných vinohradů. Všem ještě
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jednou velké poděkování za jejich aktivitu a snahu o rozvoj
našeho okolí.
Protože touha udržet tuto tradici i pro další generace je stále silná, mohu s potěšením oznámit, že tímto krokem vinařství
v Boršicích nezaniká, ba právě naopak. Spolek jako takový se
transformuje do nové organizace, která jasně projevuje už ve
svém názvu svou koncentraci na rozvoj vinařství a velmi úzce navazuje na tradice, které tady po dlouhá léta ZO ČZS zajišťovala.
Proto Vám dnes mohu oznámit, že 29. 12. 2021 vznikl nový
spolek VINAŘI BORŠICE, z. s.
Spolek byl založen na ustavující schůzi dvaceti čtyřmi zakládajícími členy, kteří se shodli na vytvoření nové organizace
a jejích stanovách. Díky zájmu vinařů a milovníků vína můžu
konstatovat, že myšlenka spolku je skutečně smysluplná
a v současnosti již v naší organizaci pracuje více jak 50 členů.
VINAŘI BORŠICE, z. s., je spolek sdružující vinaře, zahrádkáře, milovníky přírody a přátele vína.

Poslání a cíle spolku

• Hájení zájmů vinařů a vinohradníků obce Boršice
• Podpora udržení tradice malovinařského pojetí pěstování
révy vinné v prostředí rodinných vinařství v obci Boršice
• Propagace pěstování a zpracování hroznů, výroby vína
• Pořádání výstav a přehlídek vín
xx Velikonoční výstava vín v Boršicích
xx Svatomartinské chutnání mladých vín
xx Svěcení vína
• Vzdělávací činnost v rámci vinařství a vinohradnictví
• Podpora kulturních a společenských aktivit v rámci obce
Boršice
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• Podpora vinařské turistiky
• Výchova a školení mladých vinařů, degustátorů a milovníků vína
• Osvětová činnost v oboru vinařství a vinohradnictví v rámci
regionu Slovácka

Plány pro nejbližší období tohoto roku
Již z výše uvedeného je zřejmé, že se hlásíme k tradicím spojeným s vinařstvím v obci, proto naší první významnou akcí byl 55.
ročník Velikonoční výstavy vín, který se konal dne 17. dubna 2022.
Další plánovanou akcí bylo dne 30. 4. 2022 tradiční Otevírání vinařských cyklostezek a památek, kterého jsme se letos opět zúčastnili formou stánku u sklepa v Zahrádkářském
domě na trase Stezky Muškátu moravského. Nabízíme zde
vína boršických vinařů v širokém průřezu různých odrůd.
Během následujícího období též připravujeme několik zájezdů, o organizaci budeme včas informovat, zájemci se pak
mohou hlásit u Libora Vranky.
Na konec prázdnin připravujeme zájezd do Vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích a tradičně i Putování po boršických
vinicích s Ing. Aloisem Tománkem, vedoucím Šlechtitelské
stanice v Boršicích. Tematicky se zaměřujeme na pěstitelské
možnosti v našem regionu. Termíny a detailní informace budou včas zveřejněny.
Připravujeme samozřejmě i tradiční akce na podzim
a v zimě. Proběhnou v pravidelných termínech, a to akce
Svatomartinské chutnání vín 11. 11. 2022 a Svěcení vína
27. 12. 2022.
Libor Vranka
předseda spolku Vinaři Boršice

Svaz postižených civilizačními chorobami Boršice
se opět po koronaviru vrátil ke své činnosti
Činnost naší organizace se začala obnovovat na loňské
výroční schůzi, která se uskutečnila v listopadu 11. 11. 2021.
Naší výroční schůze se zúčastnili i hosté, a to pan starosta Ing.
Roman Jílek a místostarosta Petr Dula.

Napřed zhodnotíme práci naší organizace. Nesmíme opomenout ztížené podmínky naší práce kvůli velké epidemii covidu-19, která zasáhla celý svět a nám zkomplikovala či přímo
neumožnila splnit všechny naplánované akce a omezila veškerou činnost v letech 2020–2021. Veškerá činnost naší organizace byla zastavena až do června roku 2021. Potom se naše
naplánované aktivity mohly opět konat, ovšem se ztíženými
podmínkami. Musela se dodržovat a plnit vládní a hygienická nařízení. První měly proběhnout plánované akce, jako jsou
jednodenní zájezdy do termálních koupališť, vítání jara a různé
jiné jednodenní aktivity. Většinou potom následují rekondiční a ozdravné pobyty. Akce, které byly naplánované v měsíci
březnu až červnu, se nekonaly, jelikož byl zákaz shromažďování a členové měli strach ze šířící se pandemie, která za sebou nechávala spoustu nemocných a co nejhorší – spousta
infikovaných občanů tuto pandemii nepřežila.

bylo wellness centrum a bowling. Pořádaly se zde také poznávací zájezdy spojené s návštěvou salaše, kde jsme mohli vidět
výrobu ovčích sýrů a oblíbené žinčice. Dále jsme se podívali do
skanzenů a navštívili jsme místní termální koupaliště. Návštěvu
v oravském kraji jsme ukončili projížďkou lodí po Oravské přehradě. Na rozloučení v hotelu, kde jsme byli ubytovaní, nám
paní recepční uspořádala hezký večer při cimbálu. Na pohostinný oravský kraj nám zbyly hezké vzpomínky. Další ozdravný
pobyt byl v našem oblíbeném Ludvíkově v Jeseníkách. Sem se
rádi vracíme, jelikož se seznamujeme s životem a krásami Jeseníků, kde se rekreujeme a užíváme čerstvého vzduchu, který je
nejčistější v Evropě. Další pobyt byl naplánován do lázní jižního
Slovenska. Měl se konat v Podhájské, toto termální koupaliště
ale bylo uzavřeno, a tak se naši účastníci mohli každý den seznámit s jinými termálními koupališti na Slovensku. Pobyt v Krkonoších v Harrachově v hotelu Svornost se uskutečnil koncem
září. Zde si účastníci užili poznávacích zájezdů po krásách Krkonoš. Následoval pobyt ve známém Ludvíkově. Pořádali jsme
i nový ozdravný pobyt v Tapolce u Balatonu. Tady si užívalo teplých pramenů a dobrého jídla 12 členů naší organizace, škoda,
že o tuto nebyl destinaci větší zájem. Tento ozdravný pobyt se
všem velmi líbil, jelikož zde využívali termálních koupališť až do
pozdních večerních hodin a dále ochutnali maďarské kulinářské speciality. Nemůžeme opomenout dva poslední poznávací
pobyty, a to na Šumavu, které se velmi vydařily. Účastníci těchto
zájezdů poznali krásná známá či neznámá místa a kus pěkné
šumavské přírody. Nemohli si stěžovat ani na ubytování v hotelu, kde byl wellness a velmi dobré stravování. Snad se nám
ještě někdy podaří zájezd na Šumavu opakovat. Závěr podzimního programu obstaralo každoroční opékání špekáčků, které
se letos konalo v Tučapech. Počasí nám nepřálo, ale i tak přišlo
na tuto akci 40 členů, pochutnali si na velmi dobře upečených
špekáčcích a zažili veselé odpoledne. Prostě opět výborná sešlost v Tučapech. Tímto děkuji výboru, že se nezalekl nevlídného počasí a akci dotáhl do výtečného závěru.
Tak to by bylo vše z programu roků 2020/2021.
Nový rok 2022 jsme v únoru zahájili bowlingem ve Zlechově, další akce – vítání jara – se uskutečnila procházkou na
Smraďavku s hezkým zakončením v nově opravené bažantnici, kde jsme se občerstvili opečenými špekáčky. Taky nás
překvapila návštěva v podobě pana starosty a místostarosty
naší obce Boršice. Tak proběhl hezký den vítání jara. Je jenom
škoda malé účasti členů. Za propůjčení bažantnice se naše
členky rozhodly, že uspořádají brigádu ve venkovním prostoru
kolem tohoto objektu. Brigáda se uskutečnila za týden po akci
vítání jara, udělaly kus dobré práce. Tímto jim děkujeme.

Nejdříve jsme na VČS zhodnotili práci naší základní organizace SPCCH Boršice v uplynulém období let 2020/2021. Potom
jsme vytyčili program na příští rok 2022. Základní organizace
má 143 členů a z toho 13 členů výboru. V naší základní organizaci jsou evidováni také členové z okolních vesnic, zejména
z Buchlovic, Tučap, Stříbrnic, Nedakonic, Zlechova a Kostelan.
První setkání výboru ZO SPCCH Boršice bylo až 21. 6. 2021
po skončení platného protiepidemického a vládního nařízení
o shromažďování a pořádání kulturních akcí. Plánované ozdravné pobyty se některé konaly v plánovaném termínu a jiné byly
přesunuty dle dohody s hoteliéry. První ozdravný pobyt se konal
na přelomu června a července v oblíbeném kraji Oravy, v hotelu
Julianin dvor v Habovce, v krásné krajině pod Roháči. V hotelu
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Plánovaný zájezd na Floriu Jaro 2022 v Kroměříži se uskutečnil začátkem května, jako obvykle tam byla přehlídka krásných
vazeb květin. Účastníci si mohli zakoupit potřeby do zahrádek.

Pro špatně chodící a hendikepované členy naší organizace
jsme uspořádali koncem května zájezd do baziliky ve Velehradě s průvodcem. Paní průvodkyně nás seznámila s historií této
baziliky. Výklad se všem líbil. Závěrem prohlídky se uskutečnil
varhanní koncert, který nás ohromil. A jelikož varhany v bazilice
mají pět tisíc píšťal, byl to zážitek na celý život. Jenom nás velmi mrzí, že i když šlo o velmi hezkou akci, naši hendikepovaní
a ostatní členové se účastnili v malém počtu. Od června členy
našeho Svazu postižených civilizačními chorobami Boršice čeká
sedm týdenních ozdravných pobytů.
To je všechno z naší činnosti z roků 2020 až 2022.
Za výbor SPCCH Boršice napsal
předseda Ladislav Hamřík
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Babinec… putování za poznáním
Jelikož v novém roce pokračovala koronavirová opatření
a památky byly až do dubna uzavřeny, zaměřily jsme se na výstavy. Jedna z našich cest vedla na Velehrad do Turistického informačního centra, kde probíhala výstava perníku. Výstavou nás
provedla paní Horáková, která nás seznámila s historií perníku,
který byl zpočátku výsadou pouze majetných lidí. Původně se
těsto ručně tvarovalo a až později se začalo vytlačovat do hliněných a dřevěných forem. Mezi chudý lid se perník rozšířil až v 18.
století a začaly se tvořit dnes již známé tvary, jako jsou srdce,
miminka nebo panenky. Během výstavy bylo možné vidět díla
perníkářů ze Slovácka, Čech, Slovenska a Ukrajiny. K vidění
byla i perníková velehradská bazilika. Návštěvu jsme zakončily
u vánočně osvíceného domu manželů Strnadových, kteří mají
na svém domě tisíce žároviček a přes stovku osvícených figurek.
Přišlo jaro a my jely do Jalubí na velikonoční výstavu, kde probíhal prodej živých květin a byly zde k vidění také ukázky krásných dekorací. Zahradnictví Kovalčík pořádá několikrát do roka
tematické výstavy, zejména kolem Velikonoc, Dušiček a Vánoc.

Ačkoliv rády někam vyjedeme, nezapomínáme ani na naše
okolí a chodíme pravidelně na vycházky. Například k přehradě, ale také na Sovín, kde je příjemné posezení s možností
nákupu nejen vína, ale třeba i různých druhů čajů.

Na Velehradě pořádali i další zajímavou výstavu zaměřenou na pohyblivý podřípský betlém ze šustí od paní Šustrové.
Betlém vznikl v Bechlíně přibližně 5 km od hory Říp, současně
bylo vystaveno i 170 figurek ze šustí. Zaujali nás dva andělé
z tohoto materiálu velikosti 160 cm a 130 cm.
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První náš výlet za hranice Zlínského kraje byl na Svatý
Kopeček u Olomouce s kostelem Navštívení Panny Marie,
který je také národní kulturní památkou. Skončila zde dlouho plánovaná rekonstrukce, při níž bylo opraveno hlavní
nádvoří s ambity, zrekonstruované Svaté schody a muzeum Matice Svatokopecké. Celý areál jsme prošly s paní
průvodkyní, která naši prohlídku zakončila sály Rezidence
a návštěvou fary, kde na nás čekalo občerstvení, což nás
příjemně překvapilo. Touto cestou děkujeme za krásně strávený den.

Po prohlídce jsme pokračovaly do Třebechovic na Proboštův pohyblivý betlém, který je u nás jako jediný veden jako národní kulturní památka. Svého největšího úspěchu se dočkal
v roce 1967, kdy byl vystaven na světové výstavě v Montrealu.
Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před
více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází
více než 2 000 vyřezávaných dílů a 350 figurek. Padesát jedna figurek se pohybuje při práci a dalších sto dvacet jezdí na
několika pohyblivých pásech. Jedná se o výsledek čtyřiceti let
Proboštovy práce.

Další výlet byl na soukromý renesanční zámek do Častolovic. Jeho historie sahá až do 13. století, kdy zde stála
vodní tvrz. Posledním majitelem zámku byl Leopold Sternberk a vzhledem k tomu, že se Sternberkové hlásili k české národnosti, byla jim po roce 1989 značná část majetku
vrácena. Současnou majitelkou je Diana Phipps Sternberková. V erbu rodu Sternberků se nachází osmicípá hvězda v modrém poli, tuto hvězdu má ve svém znaku např.
město Zlín, Holešov, Mírov atd., které v minulosti patřily
tomuto rodu. V interiérech zámku se nacházejí umělecká
díla z dob renesance, baroka a empíru.
Obdivovaly jsme renesanční kazetové stropy znázorňující výjevy ze Starého zákona, ze života žida Tobiáše nebo
Ovidiovy proměny. Prošly jsme se udržovaným parkem
a prohlédly si zdejší malý zvěřinec.
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To je z našeho putování pro první polovinu roku 2022 zatím
všechno, doufáme, že další výlety budou nadále velmi zajímavé, a těšíme se, kam všude v druhé polovině roku zavítáme.
Marie Lukůvková

TOM Kamzík
Po dvou letech začal konečně náš kroužek fungovat tak,
jak jsme byli zvyklí.
Dětí v tomto školním roce bylo 13. Scházeli jsme se na kaplance, kde nám byla k dispozici jedna třída, moc za ni děkujeme. Schůzky se konaly vždy ve čtvrtek.
Když počasí nepřálo, tak jsme zůstávali ve třídě a povídali
si o zvířatech, o značkách turistických i topografických. Podle
obrázků jsme poznávali rostliny a stromy. Zkoušeli jsme uzlovat, číst šifry. A hlavně jsme hráli hry a občas vyráběli různé
maličkosti. Maminkám k MDŽ jsme vyráběli srdíčka, na Velikonoce vymalovali kraslice a zajíčky, ke Dni matek malovali
na kamínky.
No a hned jak vysvitlo sluníčko a dalo se chodit ven a vykoukly první rostlinky, tak jsme chodili na procházky a v praxi si ověřovali naše poznávací dovednosti. Snad už se nenajde nikdo, kdo
nepozná sněženku, a nikdo, kdo neví, jaký je rozdíl mezi smrkem
a borovicí. Věřím, že každý člen ví, k čemu slouží kompas a co
patří do KPZtky. No a uzlování se taky trošku dařilo.
Kromě čtvrtečních schůzek jsme podnikli pár vycházek po
okolí.
6. 2. jsme navštívili výstavu hraček na Velehradě, která probíhala v turistickém centru. Byly zde k vidění hračky převážně
dětských let našich rodičů. Nafukovací hračky z Fatry, panenky z Gumotexu, kovové hračky na klíček. A aby cesta ubíhala,
protože bylo docela chladno, tak jsme udělali dobrý skutek
a posbírali pytel odpadků.

pejskovi, který šel s námi na Buchlov, nás slušně vyhodila.
Cesta na vrchol utíkala rychle, povídali jsme si o chování
„hlídačky“ hřiště a smáli se tomu… Na Buchlově jsme se
občerstvili u pana Špalka, dali si limonádu a po stezce se
vraceli domů. Hřišti v Buchlovicích jsme se raději vyhnuli
a šli kolem přehrady.
Poslední akcí byla Boršická třicítka. Naše stanoviště se
jmenovalo Maková panenka a měli jsme ho ve Stříbrnicích
pod kostelem, byla to první zastávka pro pěší i cyklisty. Jejich
úkolem bylo uhodnout a pak i najít kamaráda Makové panenky. Motýl Emanuel se schovával pod rostlinkou, kterou musely děti poznat. Až prošel poslední účastník, vydali jsme se
i my na trasu pochodu „Z pohádky do pohádky.“ Zpívali jsme
Křemílkovi s Vochomůrkou, chytali rybičky u pana Hastrmana,
zatloukali hřebíky u Pata a Mata - některým to sice šlo podobně jako těm dvěma, ale bylo důležité, aby se hlavička hřebíku
dotkla trámu, a to jsme zvládli. V cíli jsme splnili poslední úkol
u Perníkové chaloupky. Byl to prima den, po návratu domů
začala bouřka.
9. 6. proběhlo vyhodnocení a bonusem byl dvoudenní pobyt na Bažantnici, který se moooc povedl.
Sepsala Helča.

12. 3. už vykukovaly sněženky a to je nejlepší doba vyrazit
na Holý kopec, tam jich bývá nejvíce. Cestou jsme pozdravili
„Zbojníka“. Studánku, kterou ještě pokrýval led, který se nám
velmi líbil. Cesta po hřebeni Holého kopce byla náročnější, ale
těšila jsem se na koberce sněženek, tak jsem překážky nevnímala. A ejhle, sněženky nikde, asi jim byla zima a ještě se
schovávaly pod listím. Cesta z kopce byla ještě víc náročná,
i občasné ujetí nohy nebylo výjimkou, ale zvládli jsme to bez
větších kotrmelců.
9. 4. - tradiční sběr odpadků. Nechyběli jsme! Tradiční bylo
i škaredé počasí. I přesto jsme naši trasu k přehradě, kolem
Sovína, zvládli a nasbírali tři pytle odpadků.
14. 5. Buchlov. Svítilo sluníčko, po Pivní cestě jsme se
vydali do Buchlovic, tady jsme si udělali na hřišti první odpočinkovou zastávku, ale došla protivná paní a kvůli sedícímu

- 33 -

Ani špatná sezóna nám lásku k šachům nesebere!
Tato sezóna se nesla spíše v ponurném duchu. Po smrti
pana Šaňáka nás v únoru opustil dlouholetý kamarád ze Starého Města Antonín Horsák. K tomu se ještě zhoršila výkonnost a zdraví některých našich starších hráčů.
Tuto sezónu se naše mládež zúčastnila hned několik
turnajů. Mezi ně patří třeba Krajský přebor mládeže, přebor škol, GP Zlínského kraje atd. Bohužel jejich výkony byly
ovlivněny všelijakými nemocemi. Za zmínku stojí jen výsledky z GP Staré Město. Zde se dobře umístili Michal Hlůšek
(4. místo) a Matěj Krajíček (8. místo) v kategorii do 14 let.
Největší úspěch pak měla Kateřina Kostková, která skončila
jako druhá holka v kategorii do 10 let. Na druhou stranu tréninky teď máme plné dětí a třeba se zde ještě nějaký skrytý
talent objeví.
V této sezóně se paradoxně nejvíce dařilo našemu céčku, které vyhrálo okresní přebor bez jediné prohry. Tento rok
jsme si dokázali, že v této soutěži se děje i nemožné, a tak
jsme otočili hodně prohraných zápasů. Naše déčko stvořené
pro naše talenty si taky vedlo velice dobře. V posledním kole
okresní soutěže hráli proti Nivnici o první místo. Bohužel prohráli a skončili celkově čtvrtí.

Tak a teď k tomu horšímu.
Naše béčko hrálo krajskou soutěž a po výhře v prvním kole
jsme si věřili. Další zápasy pak ale už neprobíhaly podle našich představ a béčko skončilo na desátém místě z dvanácti.
A to nejhorší nakonec: naše áčko a jeho obrovské neštěstí
v druhé lize. Tak jak jsme otáčeli zápasy v okrese, tak se zápasy otáčely proti nám v druhé lize. Skoro každé kolo jsme měli
našláplé na výhru, ale pokaždé nám chybělo to něco, co by
soupeře udolalo. Tím jsme nasbírali několik těsných proher,
což nám přineslo poslední místo a sestup z druhé ligy. Teď si
aspoň můžeme „odpočinout“ ve slabší soutěži.
Pojďme se na to ale ještě podívat z té světlé stránky a představit nejlepší hráče sezóny. Určitě našimi nejlepšími hráči této
sezóny byli Adam Gabriel a Michal Havránek. Michal dokonce
uhrál 16 zápasů bez prohry. Velice dobré výkony měli i Stanislav Volčík, Václav Stodůlka nebo dokonce i já. Z mládeže
zazářili hlavně Jan Kostka a Matěj Krajíček. Honzovi Kostkovi
se taky nejvíce zvýšila výkonnost. Za to si zaslouží velkou pochvalu. Teď už nás tedy čeká jen odpočinek před další sezónou, která začíná zase v říjnu. Tak ať se nám daří!

SK Boršice z.s.
Po dvou letech pandemie sportovní klub dokončuje úplnou
sezonu a zatím to dle výsledků vypadá na sezonu vydařenou.
U přípravek je patrná obměna dětí, kde převážnou část
týmu tvoří menší fotbalisté, kteří ovšem spolu už nějaký čas
trénují. Věříme, že to brzy ponese ovoce. Přes léto se snad
podaří nalákat další a další malé fotbalové naděje. Chtěl bych
tímto moc poděkovat rodičům, kteří se celou sezonu velice
aktivně zapojovali do chodu týmu přípravek.
Bohužel letos se nám nepovedlo z organizačních důvodů
uspořádat tradiční turnaj O pohár starosty. V příštím roce čeká
náš sportovní klub kulaté výročí a již nyní spřádáme plány jak
ho oslavit.
Dorost drží těsně před koncem sezony klidný střed tabulky
v krajské soutěži. Tým předvádí krásnou hru, ovšem vlivem mládí
a nezkušenosti ne všechny zápasy dopadly bodovým ziskem.
Pozitivní je to, že se dorostenci postupně zapracovávají do mužského oddílu v krajském přeboru a baví se fotbalem a šancí, která se jim naskytla. V tomto A-týmu se nyní poskládala perfektní
parta. Tým na podzim převzal Pavel Kučera, který vnesl nový vítr,
a tým celkem šlape. Právem se nachází v popředí tabulky krajského přeboru, byť věkový průměr je velice nízký. Zapracovali se
i odchovanci z dorostu. Manšaft si začal více věřit a výsledkem je
celkem slušná hra a perfektní umístění. Dokonce v týmu vznikla
limitovaná edice oblečení „Skáčko“ - viz foto.
Sezonu 2021/2022 lze tedy hodnotit pozitivně hned z několika důvodů. Konečně se dohrála úplná, mužstva předvádí
pěkný fotbal pro diváky, zapracovávají se odchovanci a daří se
udržet kvalitní trenéry pro fotbalový růst SK Boršice.
Zlepšovat se ovšem lze ve všem, a proto budeme doufat,
že příští sezona po prázdninovém volnu bude minimálně stejně dobrá, a snad překoná i očekávání.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem sponzorům, kteří
podporují místní fotbalový klub. Moc si veškeré pomoci vážíme a pokusíme se úroveň jen a jen zlepšovat.
Dycky Boršice!!!
Stanislav Výstup, místopředseda SK Boršice
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Pavel Tománek
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Slovácké divadlo připravuje parodii Limonádový Joe
Slovácké divadlo připravilo další inscenaci do letošního
předplatného. Už 18. června se diváci dočkali premiéry parodie a „reklamní estrády o sedmi obrazech“, slavného titulu
Limonádový Joe.
Ten na uherskohradišťské scéně připravila režisérka Martina Schlegelová. „Nápad na inscenování Limonádového Joea
přišel od uměleckého vedení Slováckého divadla. Já jsem
ráda přijala, protože mě muzikály baví a ve svých kmenových
divadlech se k nim nedostanu často,“ měla z nového úkolu
radost mladá režisérka. „Kromě toho je Joe od dětství můj oblíbený film, mám ráda tento druh absurdního humoru. A v neposlední řadě je soubor Slováckého divadla jeden z mála činoherních souborů, který umí dělat muzikály dobře.“
Do role až parodicky kladného hlavního hrdiny a cesťáka
s limonádou obsadila Martina Schlegelová Jiřího Hejcmana,
jeho manželka Pavlína se zhostí úlohy uhrančivé Tornádo Lou.
Role „prvního záporáka“ Horáce Badmana aneb Hoga Foga
připadla Tomáši Šulajovi. Jako sladká nevinná Winnifred se
představí Kateřina Michejdová. Dále se diváci mohou těšit na
Zdeňka Trčálka, Davida Vaculíka, Terezu Novotnou a prakticky
celý soubor Slováckého divadla.
Podle režisérky dostanou diváci vše, co od tohoto titulu,
proslaveného filmem Oldřicha Lipského z roku 1964, očekávají. „Tedy známé písničky, kultovní postavy i humor. V naší
úpravě jsme se s dramaturgyní Ivou Šulajovou vrátily i k původní Brdečkově divadelní hře, protože je pro divadlo v řadě
míst výhodnější než filmový scénář. Přibydou tak například
písničky, které ve filmu nejsou,“ slibuje režisérka.

Limonádový Joe ve Slováckém divadle
Hudba: Jan Rychlík, Vlastimil Hála
Texty písní: Jiří Brdečka, Vratislav Blažek, Pavel Kopta, Jan Rychlík
Inscenační úprava: Martina Schlegelová, Iva Šulajová
Scéna: Jana Špalová
Kostýmy: Aneta Grňáková
Hudební a pěvecké nastudování: Josef Fojta
Choreografie: Miss Cool Cat
Pohybová spolupráce: Adam Mašura
Triková spolupráce: Tomáš Šulaj
Dramaturgie: Iva Šulajová
Režie: Martina Schlegelová
Premiéra: sobota 18. června 2022.
Informace o reprízách najdou zájemci na webu
www.slovackedivadlo.cz

Z činnosti na úseku podatelny, matriky
a evidence obyvatel za rok 2021
Evidence obyvatel:
K 1. 1. 2021 měla obec Boršice		
z toho
a

2 160 obyvatel
1 085 mužů
1 075 žen

K 31. 12. 2021 měla obec Boršice		
z toho
a 	

2 168 obyvatel
1 082 mužů
1 086 žen
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Během roku se:

přihlásilo
odhlásilo
narodilo
zemřelo

54 občanů
42 občanů
31 dětí
35 občanů

Uvnitř obce se přestěhovalo 27 občanů.
Průměrný věk občanů byl k 31. 12. 2021

43,07 roku

Tabulka ukazuje rozložení obyvatelstva podle věku a pohlaví
věk
muži
ženy

0-6
87
70

7 - 18
135
122

19 - 30
140
128

31 - 40
147
141

41 - 50
158
153

Matrika a podatelna:
bylo vyřízeno:

• spisy úmrtí 22
• dodatečné zápisy do matričních knih
(rozvody, změna příjmení) 6
• spisy manželství 42
• druhopisy matričních dokladů 4
• osvědčení o sňatku s církví 10
• povolení k uzavření sňatku na jiném vhodném místě
29 žádostí
• přiznání otcovství 8
• poskytnutí údaje z IS 6

51 - 60
162
158

61 - 70
142
129

71 - 80
80
126

81 - 90
28
48

nad 90
3
11

celkem
1 082
1 086

• zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro 4 občany
• ověřeno - podpisů (legalizace), listin (vidimace) celkem
328 ověření
• vyvěšeno a sňato 1 286 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 listiné do elektronické podoby.

Společenská kronika
25. 11. 2021
26. 11. 2021
27. 11. 2021
21. 01. 2022
22. 02. 2022
26. 03. 2022
08. 04. 2022
15. 04. 2022
22. 04. 2022
29. 04. 2022
04. 06. 2022
04. 06. 2022

- 60 let společného života Marie a Josef S á t o r o v i
- 55 let společného života Antonie a Jaroslav P a n á č k o v i
- sňatek Jana G a j d o v á a Ivan V l č e k
- 50 let společného života Marie a Vladimír F i l i p o v i
- sňatek Jana F e r e n c o v á a Václav M a r e č e k
- vítání občánků
- 50 let společného života Marie a Josef Š p a l k o vi
- 50 let společného života Ludmila a Josef Š á ch o v i
- 50 let společného života Jarmila a Štěpán Š i m o n o v i
- 50 let společného života Marie a Jaroslav P o n d ě l k o v i
- vítání občánků
- setkání ročníku 1952

Životní jubilea
Otto Š u s t r
Kristýna K o s t í l k o v á
Marie T r á v n í č k o v á
Ludmila M i k u l o v á
František D u r n í k
Jaroslav M a j k ú t
Antonie S t o d ů l k o v á
Anna S t a u f č í k o v á
Františka H l a v á č k o v á
Marie S o u s t r u ž n í k o v á
Ludmila F r y š t á k o v á
Marie V y d r o v á
Drahomíra K u b í k o v á
Marie F o j t í k o v á

94 let
90 let
85 let
93 let
85 let
80 let
80 let
80 let
95 let
93 let
90 let
90 let
90 let
93 let

Marie T o m á š ů
Vlasta V r t a l o v á
Josef H e l i a
Vladimír B a s o v n í k
Jana P f e f f e r o v á
Ludmila H e l i o v á
Marie O n d r ů š k o v á
sestra Anna Marrisstella H o l b o v á
Vincencie Š u s t r o v á
Helena F r y š t á k o v á
Ludmila J a n í k o v á
Jaroslav S v o b o d a
Ludmila R a š t i c o v á
Marie P e t r o v i č o v á
Antonie Š t o l f o v á

92 let
90 let
85 let
85 let
80 let
80 let
80 let
90 let
80 let
80 let
80 let
95 let
90 let
80 let
94 let
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Společenská kronika
Narození
Magdaléna R o k y t o v á
Felix Č u m a
Sebastián L ä m l e i n
Viktor M ě š ť á n e k
Ema D v o ř a n o v á

Linda K a d l e c o v á
Daniel M a r e č e k
Jaroslav K u l a j t a
Denis T o m á š ů
Sára G a b r i e l o v á

Úmrtí
Ludmila Z i m á k o v á – roz. Tesařová
Antonín D o s t á l

zemřela

14. 11. 2021 ve věku 69 let

zemřel

23. 11. 2021 ve věku 83 let

Ludmila M i k u l o v á – roz. Mařáková

zemřela

26. 11. 2021 ve věku nedožitých 93 let

Marie G e r y š e r o v á – roz. Tománková

zemřela

28. 12. 2021 ve věku nedožitých 70 let

Františka Š i k o v á – roz. Fryštáková

zemřela

12. 01. 2022 ve věku nedožitých 96 let

Ludmila P o l á š k o v á – roz. Raková

zemřela

20. 02. 2022 ve věku 92 let

Marie S á t o r o v á – roz. Přibylová

zemřela

22. 02. 2022 ve věku 81 let

Patrik T e s a ř

zemřel

11. 03. 2022 ve věku nedožitých 35 let

Ing. František T r á v n í č e k

zemřel

12. 04. 2022 ve věku 63 let

Antonie S l o v á č k o v á – roz. Salingrová

zemřela

27. 04. 2022 ve věku 89 let

Josefa P o n d ě l k o v á – roz. Ludvíčková

zemřela

23. 05. 2022 ve věku 98 let

Anastazie U l m o v á – roz. Cencingerová

zemřela

29. 05. 2022 ve věku nedožitých 95 let

Filomena T e s a ř o v á – roz. Lukůvková

zemřela

10. 06. 2022 ve věku nedožitých 89 let

Petr B a č á k

zemřel

17. 06. 2022 ve věku 52 let

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Marie V a c o v á – roz. Kočařová

zemřela

20. 11. 2021 ve věku 89 let

Karel H l a v á č e k

zemřel

26. 12. 2021 ve věku 76 let

František T ř í s k a

zemřel

26. 12. 2021 ve věku 77 let

Jarmila B u c h t í k o v á – roz. Bilíková

zemřela

20. 01. 2022 ve věku 98 let

Pavla J a n á s o v á – roz. Cigošová

zemřela

09. 05. 2022 ve věku 72 let

Václav F o l t ý n

zemřel

29. 05. 2022 ve věku nedožitých 92 let

Miroslav K o r y č á n e k 	

zemřel

03. 06. 2022 ve věku 88 let
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21. 01. 2022
50 let společného života Marie a Vladimír Filipovi

27. 11. 2021
sňatek Jana Gajdová a Ivan Vlček

29. 04. 2022
50 let společného života Marie a Jaroslav Pondělkovi

08. 04. 2022
50 let společného života Marie a Josef Špalkovi
22. 04. 2022
50 let společného života Jarmila a Štěpán Šimonovi

22. 02. 2022
sňatek Jana Ferencová a Václav Mareček

15. 04. 2022
50 let společného života Ludmila a Josef Šáchovi

26. 03. 2022
vítání občánků

04. 06. 2022
vítání občánků

04. 06. 2022
setkání ročníku 1952

