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AMATÉRSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
O POHÁR STAROSTY OBCE BORŠICE

Ohlédnutí za krojovým plesem

Budování nového sběrného dvora v areálu
služeb obce

V jarních měsících budou dokončeny práce v areálu služeb
obce na stavbě sběrného dvora a předpokládá se, že v měsíci
červnu bude sběrný dvůr otevřen pro veřejnost. Svým provozem zajistí sběr a likvidaci veškerých odpadů vzniklých v naší
obci. Vybudováním nového sběrného dvora budeme schopni
všechny odpady ve sběrném dvoře přijmout a následně zajistit jejich likvidaci. V další etapě realizovaného projektu bude
následovat dovybavení sběrného dvora další technikou a také
instalace váhy pro vážení (do 60 tun) veškerých odpadů, které
budou ze dvora odváženy na další zpracování či ukládku na
skládky odpadů.

Přeshraniční spolupráce SR-ČR:
Cyklistická stezka sv. Metoděje

Realizace inženýrských sítí
a nové komunikace v lokalitě Podevsí

Naše obec se zapojila do projektu přeshraniční spolupráce
s obcí Opatovce v projektu zpřístupnění kulturních a historických památek prostřednictvím vybudování cyklostezek a jejich napojení na již stávající síť, včetně zhotovení doprovodných prvků vyzdvihujících odkaz sv. Metoděje a jeho žáků pro
dnešní dobu.

V průběhu měsíce dubna by měly být dokončeny stavební
práce, jako je vybudování vodovodního řadu a podkladních
vrstev místní komunikace, pro lepší zajištění výstavby 13 rodinných domů do doby, než bude zhotoven finální asfaltový
povrch nové komunikace.

Chráněné bydlení

V průběhu jarních měsíců budou zahájeny práce na výstavbě
domu s nabídkou chráněného samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o vybudování dvou
jednotek pro celkem šest osob se zdravotním postižením.
Projekt „Chráněné bydlení Boršice“ byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu. Ze zdrojů Evropské
unie bude poskytnut příspěvek ve výši 10 047 410,55 Kč a ze
zdrojů České republiky 591 024,15 Kč. Obec Boršice bude
financovat z vlastního rozpočtu částku 1 182 048,30 Kč.

-3-

Přeshraniční spolupráce SR-ČR: Naučné stezky v obcích mikroregionu Buchlov

V současné době je naší obcí ve spolupráci s ostatními obcemi mikroregionu Buchlov připravován projekt naučné stezky
Buchlovice – Boršice, která nabídne 13 informačních panelů s poutavým popisem historie a zajímavostí jednotlivých zastavení.
Stezka Boršice – Buchlovice bude součástí několika dalších naučných stezek mikroregionu a bude vytvořena v rámci projektu
přeshraniční spolupráce MAS Buchlov se slovenským partnerem MAS Záhorie.

Výsadba zeleně ÚSES – tři lokality

Proběhlo výběrové řízení na dodavatele výsadby zeleně. Společnost Florstyl předložila nejnižší cenovou nabídku a splněním kvalifikačních předpokladů se stala vítěznou dodavatelskou firmou této další obecní investice do zeleně. Jedná se
o výsadbu sadu starých odrůd v trati Podhorky (0,65 ha), dále
o výsadbu smíšeného lesa naproti Sovína (0,45 ha) a dosadbu lesa nad parkovištěm u přehrady v trati Svobody (0,35 ha).
Celkem bude vysazeno 1,45 ha stromů a keřů. Projekt je podpořen získanou dotací ze SFŽP.
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Příprava projektu nové hasičské zbrojnice

Do konce měsíce března bude připravena projektová dokumentace pro stavební povolení na výstavbu nové hasičské
zbrojnice. Vedení obce a projektant společně s členy hasičské
zásahové jednotky projednali konečný návrh projektové dokumentace na novou hasičskou zbrojnici, která bude umístěna
vedle domu služeb obce. V měsíci září bude podána žádost
na získání finančních prostředků z národních zdrojů na její výstavbu.

Příprava inženýrských sítí
a nové komunikace v lokalitě Podevsí II

Na základě požadavku všech vlastníků pozemků v lokalitě Podevsí II obec připravuje projektovou dokumentaci pro inženýrské sítě a místní komunikaci pro další možnou výstavbu 5 až
6 rodinných domů.

Práce na studii Bosna–Slunečné – záměr
výstavby rodinných domů

Ze strany pořizovatele územního plánu MěÚ Uh. Hradiště byly
předloženy naší obci územně plánovací a urbanistické požadavky ke splnění v rámci územní studie Bosna–Slunečné.
Územní studie dané lokality zjistí reálné možnosti nejen budoucí výstavby, ale také dopravní obslužnosti, odkanalizování,
zajištění rozvodů elektrického proudu apod.

Revize katastrálního území obce Boršice

Dostavba dolní budovy ZŠ Boršice

V měsíci březnu proběhlo hodnocení žádostí o podporu v Integrovaném regionálním operačním programu, které se týkaly
výstavby základních škol. Vzhledem k nedostatku finančních
prostředků alokovaných v tomto programu byla naše žádost
prozatím odložena. Nyní probíhají jednání s Evropskou komisí
o možnosti navýšení o jednu miliardu korun pro tuto výzvy,
aby mohlo být zafinancováno několik desítek dalších projektů.
To znamená, že obec Boršice bude muset momentálně vyčkat
na výsledek těchto jednání.

V průběhu letošního roku budou probíhat v naší obci práce na
revizi všech nemovitostí (budov i pozemků) tak, aby se „zlegalizoval“ dnešní stav. U mnohých budov současný stav neodpovídá zápisům v katastru nemovitostí a tyto nesrovnalosti
budou prostřednictvím pracovníků katastrálního úřadu zjištěny a zaevidovány. Ve spolupráci s vlastníky nemovitostí dojde
k vyřešení těchto neshod. Za obec bude určen zaměstnanec,
který bude revizi katastrálního území ze strany obce zajišťovat společně se zaměstnanci Katastrálního úřadu z Uherského Hradiště. Tímto bych chtěl všechny vlastníky nemovitostí,
u kterých bude zjištěn nesoulad mezi skutečností a zápisem
v operátu katastrálního úřadu, požádat o součinnost a spolupráci při revizi katastrálního území obce Boršice.

Oprava hřbitovního plotu a zdi

Ve výběrovém řízení na realizaci této obecní zakázky uspělo kovářství pana Petra Kučíka mladšího, který zajistí opravu
hřbitovního plotu a hřbitovní zdi včetně nové brány a branky
vedoucí na místní hřbitov. Na tuto opravu obec získala finanční
prostředky z Programu obnovy venkova ČR.

Opětovné upozornění vlastníků pozemků

V průběhu vánočních svátků a začátkem letošního roku jsme
opětovně nalezli ve svých poštovních schránkách nabídky na
odkup našich pozemků, naší zemědělské půdy. Někteří z našich občanů, kteří se rozhodli své pozemky prodat, prodali své
pozemky nevýhodně a byli si na obecním úřadě na již proběhlý prodej stěžovat. Bohužel pozdě, své pozemky už neměli na
svém listu vlastnickém a peníze za prodané pozemky převzali.
Těžko radit těm, kteří si poradit nedají. Několikrát jsme naše
spoluobčany upozorňovali prostřednictvím zpravodaje nebo
na webových stránkách obce, aby se v případě zájmu prodat
své pozemky obrátili na svoji obec. Pokud je to ve finančních
možnostech, tak obec pozemky přednostně vykupuje pro další využití těchto pozemků nebo zajistí „odpovědného“ kupce
a budoucího vlastníka.

Upozornění na zákaz vypalování trávy
v naší obci

Jako každý rok se mezi námi najdou jedinci, kteří budou své
pozemky na začátku jara vypalovat. Chtěl bych je dopředu
upozornit, že vypalování většinou staré trávy je v celém Zlínském kraji zakázáno. V případě vyhlášení požárního poplachu
a zásahu hasičské jednotky jsou náklady na takový výjezd při
prokázání úmyslu plně hrazeny ze strany zakladatele ohně.
Mějte tedy ohled nejen k přírodě, ale také sami k sobě.
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Z činnosti na úseku podatelny, matriky a evidence obyvatel za rok 2017
Evidence obyvatel:

Matrika a podatelna:

K 1. 1. 2017 měla obec Boršice 	 2 148 obyvatel
z toho 	 1 050 mužů
a 	 1 098 žen
Během roku se: 	- přihlásilo 	 42 občanů
- odhlásilo 	 26 občanů
- narodilo 	 18 dětí
- zemřelo 	 19 občanů
K 31. 12. 2017 měla obec Boršice 	2 163 obyvatel
z toho 	
1 062 mužů
a
1 101 žen
Uvnitř obce se přestěhovalo 23 občanů.
Průměrný věk občanů k 31. 12. 2017 byl 43,30 roku.
Tabulka ukazuje rozložení obyvatelstva podle věku a pohlaví:

bylo vyřízeno:
- spisy úmrtí  	
22
- dodatečné zápisy do matričních knih
  (rozvody, změna příjmení) 	
4
- spisy manželství
41
- druhopisy matričních dokladů	 8
- vyřízení žádosti o zápis příjmení do knihy narození
15
- osvědčení o sňatku s církví	 12
- povolení k uzavření sňatku na jiném vhodném místě
27
- přiznání otcovství 	 5
- poskytnutí údaje z IS	 2
- zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro 	 5 občanů
- ověřeno - podpisů (legalizace),
  listin (vidimace) - celkem 	 737 ověření
- vyvěšeno a sňato 168 vyhlášek a různých podání
  na úředních deskách (elektronickéi klasické)

věk

muži

ženy

0–6

64

71

7–18

124

116

19–30

166

142

31–40

156

137

41–50

161

153

51–60

168

151

61–70

118

137

71–80

75

122

81–90

25

62

nad 90

5

10

celkem

1062

1101

Czech Point:
Výpis z Trestního rejstříku
Výpis z Trestního rejstříku
právnických osob
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Bodového systému řidičů
Výpis z Živnostenského rejstříku
Veřejný výpis údajů z registru osob 	
Konverze z elektronické podoby
do podoby listinné 	

Pozvánka na RETRO oslavu Svátku práce 1. máje v partnerské obci Dojč

vyřízeno 70 žádostí
vyřízena 1 žádost
vyřízeno 82 žádostí
vyřízeny 3 žádosti
vyřízeny 2 žádosti
vyřízeny 4 žádosti
vyřízeny 4 žádosti
vyřízeno 40 žádostí

V „družební“ slovenské obci Dojč proběhne 1. května oslava Svátku práce. Již posedmé se místní občané v průvodu vydají
oslavit Svátek práce. Alegorické vozy, vlajkonoši a mávátka připomenou oslavy Svátku práce, které jsme u nás pravidelně
každý rok prožívali do roku 1989. Pokud bude zájem ze strany našich občanů se této akce zúčastnit, tak bude do obce Dojč
zajištěna doprava. Zájemci o tuto akci, přihlaste se na podatelně OÚ do 23. 4. 2018.
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OHLÉDNUTÍ ZA FAŠANKEM
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VÝSLEDKY ANKETY BORŠICKÉ TýTý
I. kategorie INVESTICE ROKU 2017

III. kategorie UDÁLOST ROKU 2017

1. Mamutí stezka
2. Farní střecha
3. Sběrný dvůr
II. kategorie TANEČNÍK, TANEČNICE ROKU 2017

1. Pentla 30. výročí
2. Oslava 50 Antona Kasana
3. Hody 2017
IV. kategorie BORŠICKÝ SPORTOVEC ROKU 2017

1. Jana Gabrielová
2. Václav Dvořák
3. Pavel Dvořák

-8-

1. Josef Ludvíček
2. Stanislav Volčík
3. Vojtěch Frýbort

POCHOVÁVÁNÍ BASY
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KARNEVALOVÉ VESELÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
trální nervové soustavy.
Do sedmi let je výslovnost přístupná změnám, snadněji se dá
ovlivnit. Proto je předškolní věk pro nápravu
jakékoliv poruchy řeči
včetně špatné výslovnosti
nejvýhodnější.
Je škoda, když se toto
období promešká, protože náprava poruch je
v tomto období často
úspěšná. Poruchy řeči
bývají v pozdějším věku
již pevně zafixovány.

Předěl mezi zimním časem a časem probouzející se přírody označujeme jako masopustní období. Začíná vždy po
svátku Tří králů a končívá v úterý před Popeleční středou, po
níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst – tj. období
střídmosti v zábavách i stravování.
A jak prožíváme masopustní období v naší mateřské škole? „Hurá děti, je tu svátek, velký bál, budeme mít karneval!
To je krása na pohled, pohádky jsou tady hned.“ Pojďte
všichni nahlédnout „pomyslným okýnkem“, jak takové karnevalové veselí u nás probíhá. V úterý 6. února rodiče již ráno
převlekli děti do připravených kostýmů a ty se posléze proměnily v kouzelné pohádkové bytosti. Paní učitelky je přivítaly v slavnostně nazdobených třídách. Co bylo možné vyčíst
z dětských tvářiček? Velké očekávání a těšení se na to, co jim
tento den přinese. Společné hraní, svačinka a „karnevalové
dopoledne“ může vypuknout! Různé pohybové a hádankové
soutěže střídaly tanečky podle nejoblíbenějších dětských písniček. Velkou snahu v soutěžení projevily všechny děti, včetně
těch našich „nejmenších“. Ve 2. třídě „žlutých jablíček“ s dětmi dokonce skotačili a soutěžili „šašci Vašek a Pepa“ v podání
pí ředitelky a pí učitelky. Jelikož všichni usilujeme o prohlubování kamarádských vazeb mezi všemi dětmi školy, vytvořili
jsme „dětskou mašinku“, která se za doprovodu písně rozjela
za ostatními kamarády do 3. třídy „zelených jablíček“. Společné setkání se stalo vyvrcholením tohoto veselého dopoledne. Nelze opomenout, že v průběhu byly děti za vynikající
výkony v soutěžích odměňovány sladkostmi a v závěru malým
dárečkem ve formě diplomu a nafukovacího balonku. Malinko
unaveni jsme se vraceli do svých tříd a jelikož nám patřičně vyhládlo, přišel vhod již připravený oběd. Věříme, že si karneval
děti v radostné atmosféře patřičně užily a své dojmy a zážitky
povyprávěly všem svým nejbližším.
Vladimíra Mlčková, učitelka Mateřské školy Boršice

Už to umím říct, mami… aneb co můžeme
udělat pro to, aby naše dítě správně mluvilo
Předškolní dítě se v rozmezí od tří do šesti let nachází ve
velmi tvůrčím období. Do tohoto období patří i utváření řeči,
které se rozvíjí od hledání jednotlivých slov jako symbolických
významů až po tvoření vět. Základní vývoj řeči, a tedy i výslovnost, se uzavírá kolem sedmého roku věku. Souvisí to se
základními změnami v tělesném vývoji dítěte a se zráním cen-
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Schopnost
dítěte
správně vyslovovat je
ovlivněna první a důležitou okolností, a tou je
mluvní vzor. Dítě musí
slyšet správnou výslovnost dostatečně často. Jako mluvní
vzor působí i televize, je tedy nutné, aby pořady pro děti měly
kvalitní komentář. S výslovností souvisí také úroveň jemné
motoriky. Řeč a jemná motorika zabezpečují správné motorické provedení. Proto je třeba s nácvikem výslovnosti cvičit
i jemnou motoriku a grafomotoriku.
Řeč se nejlépe rozvíjí při komunikaci a při hře. Velmi vhodné jsou námětové hry na něco, na někoho, dramatizace pohádek, popis obrázků. Obrovský kladný vliv na rozvoj řeči
u dítěte mají říkadla spojená s pohybem. Ta jsou jedním ze
základních prvků při nápravě neplynulosti řeči. Často se setkávají odborníci v logopedických poradnách, ale i učitelky
mateřských škol s tím, že rodiče již říkadla neumějí a nepřijde
jim důležité s dětmi lidová říkadla, písničky, tanečky opakovat.
Říkadla a básničky přitom není čím nahradit, přispívají nejen
k dobrému rozvoji řeči, ale procvičují i paměť. Právě lidové
písničky a říkadla jsou tím správným nástrojem k rozvíjení
dětské řeči. Není dobré je stále nahrazovat reprodukovanou
hudbou nebo poslechem reprodukovaných pohádek. A proto
v naší mateřské škole věnujeme velkou pozornost mluvenému
slovu, čtení pohádek paními učitelkami před spaním i zpěvu
dětských písniček a samostatnému tancování.
Za použití odborné literatury zpracovala Dagmar Cilečková,
ředitelka Mateřské školy Boršice.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
se koná v úterý 15. května 2018
od 10:00 do 16:00 hodin v budově mateřské školy.
K zápisu potřebujete vyplněné tiskopisy potvrzené od
lékaře,
které obdržíte v mateřské škole
ve dnech 02. 05. – 11. 05. 2018,
dále rodný list dítěte
a občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole se přijímají
děti narozené do 31. 08. 2016 a děti dříve narozené.
Bližší informace můžete získat přímo u ředitelky mateřské školy nebo na tel. čísle 737 441 851.

Základní škola Františka Horenského v Boršicích
Pořád se u nás něco děje

Muzikoterapie na 1. stupni
Žáci 2. až 5. ročníku měli jedinečnou možnost seznámit se
s muzikoterapií i šamanskými pohádkami. Pozvání přijal jeden
z nejpovolanějších ve svém oboru, PaedDr. Lubomír Holzer
(muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec).
Přivezl nám šamanskou pohádkou „Bílý havran Kujkynaku“.
Příběh z počátku světa – aneb pohádka, která žáky i učitele přenesla svým dějem do dob sibiřských lovců a šamanů.
Příběh byl provázen šamanskými písněmi, které byly zpívány
tzv. prařečí. Pan Holzer nás zároveň seznámil s různými druhy
bubnů a dalšími nezvyklými etnickými nástroji. Do šamanského vystoupení byli zapojeni učitelé i žáci a celé představení
přineslo především novou zkušenost a relaxační uvolnění.
Mgr. Petra Stýskalová

dvou místech v okolí Boršic. Při cestě jsme společně pozorovali stádo
srnek a rozpoznávali stopy zvířat ve
sněhu.
Další společnou plánovanou akcí
v rámci patronátu je spaní ve škole
ke konci března při příležitosti Noci
s Andersenem. Letošním tématem je pohádka Cínový vojáček, která bude na světě 180 let, a podtémata jsou Pejsek
a kočička (pro mladší děti) a Rychlé šípy (pro starší děti). Dále
chystáme jarní procházku na Haldu či spolupráci při Pasování
prvňáčků na čtenáře.
Mgr. Jitka Střižíková a Mgr. Lenka Janíková

Pololetní překvapení a florbalový turnaj
Poslední lednový den, po slavnostním předání vysvědčení,
čekalo na třeťáky „Pololetní překvapení na Haldě“ – první velké utkání žáků III. A a III. B v bowlingu. Hlavně holky, ale i kluci
měli co dělat, aby udrželi těžkou bowlingovou kouli v jedné
ruce a navíc ještě vynaložili tolik síly, aby se jim dokoulela až
ke kuželkám! Všichni se ale moc snažili, někteří shodili jednu,
dvě i více kuželek, některým se dokonce podařilo skolit všech
deset kuželek. A to pak bylo radosti! Souboj byl téměř vyrovnaný, jen o něco málo bodů zvítězilo družstvo III. B. Ale o to
nikomu nešlo. Děti se naučily a vyzkoušely si náročnou hru,
zasportovaly si a hlavně zažily spoustu legrace. Následující
den čekal třeťáky dlouho slibovaný turnaj ve florbalu. Ve zkušebním předvánočním turnaji se dařilo oběma týmům, souboj
skončil nerozhodně 0:0, ale v turnaji prvního únorového dopoledne tým áčka úplně rozdrtil tým béčka a zápas skončil 3:0.
I tak ale byli naši malí sportovci spokojeni, šťastni a příjemně
unaveni.
Mgr. Hana Janíková

Patronát 1. a 5. třídy
Spolupráce našich tříd je stále v kondici a má před sebou
ještě několik smělých plánů.
Na Vánoce si obě třídy vyměnily milá přáníčka a páťáci si
pro své malé svěřence nachystali drobné dárečky a velmi mile
je překvapili a potěšili.

Vánoční dílničky na 1. stupni

V lednu jsme se společně vypravili do přírody přilepšit
zvířátkům v zimě. Vyčkali jsme pravého zimního počasí a na
pondělí 22. 1. si přichystali s sebou do školy kromě teplého
oblečení různé pochutiny pro zvěř v přírodě. Za slunečně mrazivého počasí, s křupajícím sněhem pod nohama a s dobrou
náladou jsme nadělili zvířátkům mnohé dobroty, a to hned na

Středeční odpoledne 13. prosince 2017 se náramně vydařilo. Žáci společně se svými pedagogy uspořádali Vánoční dílničky. Každá třída si připravila k prodeji řadu krásných
výrobků, které si ve škole vyrobili. Na jednotlivých stanovištích si bylo možné také něco vytvořit – andělíčka, stromeček,
svícínek, přání nebo si nazdobit vánoční perníčky. Mnoho nedočkavců se již před začátkem akce okouzleně rozhlíželo po
všech vystavených vánočních dekoracích, svícnech a dárcích
u prodejních stánků. Zároveň si vybírali, do kterého z nabízených výrobků se pustí jako první. S úderem půl třetí pak
skutečně vše začalo. Chvílemi byl ve třídách, kde se vyrábělo
a žáci z jednotlivých tříd prodávali své výrobky, velký nápor.
Práce šla malým i velkým od ruky. Spokojení žáci, jejich rodiče
i ostatní hosté si odnášeli do svých domovů nejen vlastno- 11 -

ručně vyrobené vánoční dárky, nakoupené dekorace, chutné
perníčky, voňavý pečený čaj, ale i trochu té příjemné předvánoční atmosféry. Vánoční dílničky měly pěknou a sváteční až
rodinnou atmosféru.
Mgr. Lenka Vavrušová

III. kategorie: 1. místo: Lucie Hrobařová
2. místo: Martina Holomčíková a Nela Křápková
3. místo: Jan Kostka a Ludmila Krajíčková
Zvláštní ocenění poroty získal Václav Frýbort.
Všem soutěžícím děkujeme za jejich výkony a oceněným
blahopřejeme!
Mgr. Lenka Janíková

Dějepis v 6. třídě trochu jinak
V prvním pololetí jsme se učili o pravěku. Výuku jsme propojili nejen s návštěvou stezky mamutů v Chrástce, ale zkoušeli jsme si také jeskynní malby ve výtvarné výchově. V současné době se učíme o starověkých civilizacích. Dějepis jsme
spojili s výtvarnou výchovou i tentokrát a pokusili se zmapovat
7 starověkých divů světa. Při skupinové práci jsme nakreslili
mapu, kde se starověké divy nacházely či doposud nacházejí,
a pokusili se ztvárnit jejich podobu. Kresby jsme potom doplnili zajímavými informacemi. Už se těšíme, až se budeme učit
o Egyptě a pustíme se do nového projektu.
Mgr. Lenka Daníčková

Školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku
V úterý 13. 2. 2018 proběhlo školní kolo pěvecké soutěže „Zazpívej, slavíčku“, které bylo vzhledem ke konání ZOH
v Jižní Koreji v trochu netradičním pojetí. Sboristé byli oblečeni
v barvách světadílů a většina vystupujících byla v barvě žluté,
tedy v barvě jednoho olympijského kruhu, která byla pro tento
den vybrána v rámci projektového olympijského týdne I. stupně. Pokračovali jsme v tradici i spolupráci s Mateřskou školou
v Boršicích, ze které nám zazpívalo šest dětí. Během dopoledne jsme vyslechli 40 různých vystoupení, při kterých zazněly
písně lidové i umělé, nejvíce zpěváků bylo ze čtvrtých tříd.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: I. – MŠ a 1. třída, II. 2. a 3. třída, III. - 4. a 5. třída. Odměnou všem byl nejen potlesk ostatních, sladká odměna, ale i olympijská medaile s logem naší školy i soutěže. Vítězové získali zaslouženě diplom
a malý dárek.
Žáky hodnotila odborná porota ve složení pro I. a II. kategorii: Mgr. Lenka Daníčková, Mgr. Libuše Hlaváčková a Mgr.
Lenka Janíková, pro III. kategorii: Mgr. Lenka Daníčková, Mgr.
Libuše Hlaváčková a Mgr. Jana Rejzková.

Výchovně-vzdělávací program HASÍK v 6. třídě
Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 proběhlo v 6. třídě první ze
tří setkání s hasiči nazvané HASÍK. Tentokrát přijeli dva hasiči
k nám a ve škole nám povídali o hasicích přístrojích, o telefonních číslech záchranných složek nebo o nebezpečí, které číhá na přejezdech. V pátek 24. listopadu proběhlo znovu
u nás na základce druhé setkání s hasiči. Opět přijeli stejní
dva hasiči jako minule a tentokrát vyprávěli o detektorech kouře, o únikových trasách nebo o tom, jak se volá záchranným
složkám, když se něco nepěkného stane. Třetí setkání proběhne v Uherském Hradišti v hasičské zbrojnici někdy na jaře
a všichni se na něj moc těšíme.
Mgr. Radim Zapletal

Porota rozhodla o udělení cen takto:
I. kategorie:  	 1. místo: Zuzana Pavlíková
2. místo: Jana Výstupová
3. místo: Kateřina Petříková a Tobiáš Pavlík
II. kategorie: 1. místo: Jiří Halámek
2. místo: Natálie Pátková a Tadeáš Nečas
3. místo: Ondřej Kec a Beata Martináková
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Preventivní programy ve škole
V rámci preventivního programu nás ve škole navštívila pracovnice Policie ČR. Během dvou hodin se žáky 7. - 9.
ročníku probrala téma návykových látek, šikany a nebezpečí
sociálních sítí na počítačích. Také se žáci naučili rozlišit policii
dopravní, státní a městskou, zároveň seznámila žáky s linkou
bezpečí.
Mgr. Alena Vlčková

do několika družstev, pečlivě plnili pokyny svých vedoucích
a my jsme hned druhý den mohli prohlásit, že jsou všichni
schopní zvládnout jízdu ze svahu i na vleku. Kromě výuky jízdy
na lyžích jsme během týdne neopomněli tradiční součásti kurzu, jako jsou vycházka na nedaleký Portáš, závěrečný slalom
mezi brankami, společně strávený večer s hrami nebo karneval na sjezdovce.
Během kurzu jsme rozdali i několik netradičních ocenění.
Největší „akrobat“ na lyžích
Nejlepší „zimní“ obutí na vycházku na Portáš
Nejelegantnější lyžař nebo Diplom za překonání sama sebe
Závěrem si dovolím jednu perličku z kuloárů:
Žák: „Pane učiteli, já jsem si ještě zapomněl nahoře v patře
rukavice.“
Učitel: „Dobře, zajdi si pro ně, ale než půjdeš, sundej si ty
lyžáky!“
Žák: „To je dobré, to zvládnu i v nich.“
Samozřejmě si můžete domyslet, jak to dopadlo. Původně
jsme chtěli tohoto žáka navrhnout na cenu „Nejlepší sjezdař
schodů“, ale raději jsme od toho upustili.
Máme radost, že i přes tuto malou epizodu můžeme zhodnotit LVK 2018 na Kohútce jako velmi úspěšný, který v nás
všech zanechal mnoho krásných vzpomínek.
Mgr. Tomáš Kordula, instruktor LVK a ředitel školy

Používám mozek
Ve středu 3. ledna 2018 se žáci 5. až 9. třídy zúčastnili výukového programu „Používám mozek“, který velmi poutavým
způsobem prezentoval pan Zezula. K tomu použil velké množství názorných pomůcek a modelů. Nechybělo fakírské lůžko,
fukar na vůně, model lidského mozku, neuronu či model ucha
s fungujícím bubínkem a pohyblivými kůstkami středního
ucha. Žáci se dověděli hodně informací o fungování našeho
mozku a smyslů. Zajímavé také bylo, jak zařídit, abychom si
lépe pamatovali učivo, jak v naší hlavě vzniká strach a jak se
mu bránit. Všem se pořad velice líbil, byl velmi poučný, vtipný
a taky už všichni vědí, jak příště zvládnou písemku na jedničku.
Ing. Ivana Přikrylová

Požehnané velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky přejí všichni zaměstnanci a žáci Základní školy
Františka Horenského v Boršicích.

Poděkování
Chtěl bych poděkovat úžasnému vedení naší školy, panu
řediteli i paní zástupkyni, všem paním učitelkám a učitelům,
super třídnímu učiteli, za všechno, co pro nás dělají, a hlavně
za to, že jsou tak skvělí a moc hodní na nás šesťáky, kteří jsme
teprve přišli na horní stupeň. Všichni se pro nás obětují, jsou
perfektní učitelé i lidé. Jsme moc rádi, že můžeme chodit právě do naší školy, kde se cítíme moc dobře.
Za celou šestou třídu Tadeáš Rada

LVK Kohútka (25. 2. – 2. 3. 2018)
Na konci února konečně nastal čas odjezdu na tradiční lyžařský výcvikový kurz. Pro letošní rok jsme vybrali velmi známé zimní středisko v Javornících. Celkový počet účastníků byl
28 z 6. až 9. třídy. Hlavním instruktorem byl Mgr. Dušan Hapala, dalšími instruktory pak Mgr. Tomáš Kordula, Ing. Ivana
Přikrylová a Mgr. Petra Stýskalová.
Ještě před naším odjezdem nás trochu strašila předpověď
počasí, která předpovídala silné mrazy. Ta se sice potvrdila,
ale na úspěšnosti kurzu se vůbec neprojevila. Žáci, rozdělení

Rodičovský ples 2018
Žáci naší školy, zejména pak žáci 9. třídy, se ve spolupráci
se SRPŠ podíleli na organizaci školního plesu, který se letos
uskutečnil 3. února v kulturním domě naší obce. Hned úvodem musíme poděkovat žákům jak 9. a 8., tak 7. třídy, kteří
si pod vedením paní učitelek H. Veselé, P. Papayové, L. Šenkarové a L. Burdové vzorně připravili předtančení na zahájení
rodičovského plesu. Tanečníci předvedli na úvod klasickou
polonézu, dále standardní tance, jako je valčík, polka, walz,
a oblíbenou mazurku. Všechny tyto tance sklidily u návštěvníků rodičovského plesu velký úspěch. Závěrečný potlesk byl
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vyjádřením odměny za 3měsíční snahu a píli jak paní učitelek,
tak zejména dívek a chlapců naší školy.
Před půlnocí zpestřili naši žáci program plesu dalším tanečním vstupem, když předvedli tance jako např. čaču, blues,
rumbu, sambu, jive a paso doble. I tyto tance měly u návštěvníků plesu velký úspěch, který byl odměněn potleskem. Na
závěr plesu žáci zatančili opět polonézu, která se stala vyvrcholením celého večera.
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Na závěr chceme ještě jednou poděkovat všem organizátorům – jak rodičům, tak žákům školy, kteří společně připravili
pěkný večer, nejen pro rodiče a žáky školy, ale i pro ostatní
návštěvníky našeho plesu. Současně chceme vyjádřit přesvědčení, že i příští školní ples bude alespoň tak úspěšný jako
ten letošní.
Žáci 9. třídy

Karneval 2018
Každoročně pořádá SRPŠ rodičovský ples i karneval pro
děti. V letošním roce jsme pozvali k nám do Boršic pana Rollera alias Bublinkového klauna. Jeho vystoupení bylo nejen

zpestřením celého karnevalového dění, ale zcela určitě bylo
i naprostým vrcholem. Svojí bublinkovou show, ale i bezprostředním a kamarádským přístupem dokázal rozzářit oči nejen
všech zúčastněných dětí, ale i jejich rodičů či prarodičů. Dětský karneval byl plný soutěží, her a tancování. O tom, že se
všichni dobře bavili, svědčí to, že odcházeli domů s úsměvem
na rtech.

Víkendové akce organizovalo SRPŠ. Myslím, že akce byly
povedené a se všemi úskalími jsme se dokázali poprat na výbornou. Tímto bych chtěla rodičům aktivním v SRPŠ moc poděkovat. Je nás jen hrstka, ale je vidět, že když se chce, tak se
dají zvládnout i nové a náročnější výzvy.
Děkujeme také obecnímu úřadu a všem sponzorům.
Marcela Šimíková

Pentlička v zimním čase
Nový rok Pentlička zahájila už tradičním dětským krojovým plesem, který se konal již počtvrté. Letos k nám přijeli
samozřejmě naši spoluorganizátoři Děcka z Buchlovic. Dále
pak DFS Světlovánek z Bojkovic, DFS Kameňáček z Ostrožské Lhoty a také Děcka z Vážan. Celé odpoledne započalo
velkým průvodem, na který navazovala vystoupení již zmíněných souborů. Stejně jako minulý rok byla vyhlášena hra
o krále a královnu parketu, kdy děti sbíraly mašličky za každý
odtančený tanec s někým z dospělých. Nechyběla ani tombola, která byla letos velmi bohatá, a k tanci a poslechu hrála DH

Boršičanka. Ples se opět velmi podařil a děti si tak mohly užít
odpoledne připravené celé jen pro ně.
Ani měsíc jsme si od plesu neodpočinuli a už jsme vytahovali fašaňkové masky. I letos jsme se vydali na tradiční obchůzku plnou zpěvu, tance a výtečných koblih. Po obchůzce
jsme vystoupili na návsi, kde jsme zatančili strání a kluci předvedli podšablový tanec.
Doufáme, že jste si poslední zimní měsíce užili tak jako my,
a zase někdy příště.
DFS Pentlička

- 15 -

FS Pentla hledá nové členy!
V minulém roce jsme v souboru oslavili 30. výročí od našeho založení. Rád bych znovu poděkoval
všem, kteří se na výročí podíleli, i všem divákům, kteří
na premiérové vystoupení dorazili a pomohli nám tak
vytvořit neopakovatelnou atmosféru.
Po premiéře se se souborem bohužel rozloučilo
několik našich členů a oslabená tak zůstala obzvláště
mužská část taneční složky. Proto bych rád pozval
všechny kluky, kteří mají chuť se naučit tancovat, aby
neváhali a přišli za námi na zkoušku. Zkoušíme téměř
každý pátek večer a neděli dopoledne. Budeme rádi,
když se nám ozvete osobně nebo přes naše facebookové stránky (@fs pentla, @cm pentla). V souboru nás letos čeká hned několik zajímavých akcí
(mimo jiné i dva zájezdy), na nichž se už i Vy můžete
podílet.
Rok 2018 jsme v souboru zahájili tradičně krojovým plesem a fašankem. Na jaře nás čeká vystoupení ve strážnickém skanzenu, kde budeme v sobo-

tu 24. 3. předvádět velikonoční zvyky. Návštěvníci tak
v našem podání uvidí pletení pomlázek, šlahačku i vítání jara.
S přicházejícím jarem se přiblížila i sezóna degustací vín. Naše muzika má již za sebou Ochutnávku vín
v Osvětimanech, zahrajeme samozřejmě i na Velikonoční výstavě vín v Boršicích. Dobrá vína i naši muziku
si budou moci vychutnat i návštěvníci nejstarší celostátní soutěže vín – Valtických vinných trhů, kde zahrajeme
12. května.
V létě se FS Pentla chystá hned na dva zájezdy.
V červnu pojedeme na mezinárodní CIOFF festival do
Plzně a v červenci se chytáme na mezinárodní folklorní festival do Polska. Pro případné zájemce o členství
v našem souboru bych rád podotkl, že naše zájezdy
se vyznačují pohodovou, přátelskou a veselou atmosférou, kterou na běžné dovolené opravdu nezažijete.
Tak folkloru zdar!
Martin Gabriel, vedoucí souboru

ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Říká Vám něco tato věta: „To je neskutečné, jak ten čas
letí… už jsou tu zase Vánoce!“ Domnívám se, že spousta
z nás ji používá, či ji použila. Přiznáme se, že i my jsme ji použili, a to právě před přípravami na živý betlém. Rok se sejde
s rokem a pokaždé stojíme před přípravami a organizací, myslím si, že již tradiční akce, živého betléma. I když pointa a příběh zůstávají stále stejné, vždy se u kostela sv. Václava potká
značné množství lidí, aby si daný děj připomněli a tím i uctili
daný sváteční den. Přirovnal bych to k vánočním pohádkám…
I když víte, jak daná pohádka dopadne, přesto se na ni díváte
a nemůžete od ní odtrhnout oči. A právě ta nejkrásnější pohádka se 25. 12. odehrává na prostranství u kostela.
Jelikož letošní Štědrý den vycházel na neděli, museli jsme
přípravy rozdělit na vícero etap:
1) stavba chýše a příprava okolí, se kterou pomohli mladí
kluci, za což jim patří velký dík
2) zkouška se staronovými a novými účinkujícími a zkouška zpěvu boršické scholy
3) samotná akce a závěrečný úklid
Novinkou letošního roku byla obměna hlavních postav:
Josefa si zahrál Pavel Tománek a Marii Barbora Zahrádková.
- 16 -

Postavu Ježíška ztvárnil Jan Papay (alias mladý Veverka – jak
poznamenal p. Anton). Výtěžek z dobrovolné sbírky, která při
živém betlému probíhá, vždy věnujeme na pomoc druhým.
Několik let jsme přispívali na nadaci DOBRÝ ANDĚL, v roce
2016 byla sbírka předána rodině, kde se jeden z rodičů léčil
z leukemie. Tento rok jsme se rozhodli dát sbírku mladému
hochovi, který se po úmrtí matky musí starat o svého dvanáctiletého bratra. Tímto Vám chceme poděkovat za Vaši štědrost.
Díky ní můžeme vždy pomoci lidem v nelehkých životních situacích.
Tento článek chci zakončit částí textu písně Půlnoční od
Václava Neckáře, která se zároveň stala půlnočním kázáním
otce Antona. Domnívám se, že i toto vystihuje pointu a smysl
živého betléma:
Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě,
už slyším lidi na půlnoční zpívat v kostele,
aleluja, aleluja.
Beránku náš na nebesích,
stůj při nás, až přijde tma,
aleluja, aleluja.
Petr Výstup

Mše svaté o Velikonocích
v kostele sv. Václava v Boršicích
Svatý týden:
Květná neděle – Ježíšův vjezd do Jeruzaléma.
Mše svatá v 7.30 a 10.30 hodin.
Zelený čtvrtek – den, kdy Pán Ježíš ustanovil eucharistii.
Mše svatá v 18.00 hodin.
Velký pátek – 	

den, kdy zemřel Ježíš Kristus.
DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU!
Velkopáteční obřady v 18.00 hodin.

Bílá sobota –  vigilií začíná slavnost Kristova vzkříšení.
Vigilie zmrtvýchvstání Páně ve 20.00 hodin.
Velikonoční neděle – Zmrtvýchvstání Páně.
Mše svatá v 7.30 a 10.30 hodin.

POŽEHNANÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ A RADOST
ZE ZMRTVÝCHVSTALÉHO JEŽÍŠE KRISTA
VÁM PŘEJE P. Anton Kasan
Informace:
Velikonoční svátost smíření se bude konat v sobotu
24. 3. 2018 od 13.00 do 14.30 hod.
Žehnání velikonočních pokrmů: na Bílou sobotu 31. 3. 2018
v 15.00 hod. před kostelem sv. Václava
Výtěžek z ministrantského velikonočního klepání, které
bude v pátek 30. 3. a v sobotu 31. 3. v ranních hodinách, bude
věnován na opravu kněžského hrobu na místním hřbitově,
kde v Pánu odpočívají: P. Leopold Kozelský a P. František Kostrbel.
Všem štědrým dárcům vyslovujeme: Pán Bůh zaplať.
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TENTOKRÁT Z RODINNÉHO ALBA PANA JAROSLAVA SVOBODY

Fanoušci boršického fotbalu v roce 1949.

Krojový ples 2004.
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Svatba – František Březina a Anna Stodůlková, Boršice č.p. 284

Ročník 1927. Na Velehradě roku 1936.

Ročník 1928.
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V květnu roku 1945, při práci na elektrizaci obce Tučapy. Josef
Vycudilík a Jaroslav Svoboda.

II. krojový ples v roce 2005.

II. krojový ples v roce 2005.
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III. krojový ples v roce 2006. Jaroslav Svoboda a Zdeněk Hlaváček.

Odvedenci, ročník 1926 a 1927.
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Žádost o poskytnutí informací
Když můj dědeček Alois Dvouletý
postavil v roce 1930 na kopci Herberku rodinný dům č. 356, určitě netušil,
kolik lidí v té velké budově najde svůj
domov. Paní učitelka Stibalová, Koželuhovi, Kafkovi, Buchtíkovi, Mikulovi.
A samozřejmě manželé Dvouletí, jejich děti s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Když se ohlédnu zpátky, zjišťuji, že
náš dům má za sebou bohatou historii. Ráda bych dějiny tohoto domu písemně zachytila, aby i další generace
znaly příběhy vztahující se k našemu
domu: jak si gestapo přišlo pro pana
Koželuhu, jak se na chodbě sušily
pleny dětí plk. Stanislava Mikuly, jací
byli židovští sousedé Seidlerovi, …
Všichni tito lidé mají v Boršicích jména vytesaná do kamene nebo vyryta
do kovu, ale jejich životy jsou už dáv-

no ukryty hluboko pod nánosem moderních událostí. Ráda bych stopy lidí,
na které se začíná zapomínat, oživila
v připravované kronice.
Proto žádám všechny občany Boršic, kteří mají vzpomínky, fotografie
nebo jiné památky na kohokoliv, kdo
v domě č. 356 bydlel, aby se mi ozvali
a podělili se o své zážitky. Uvítám staré fotografie (ať už domu nebo jeho
obyvatel), zápisy šachových partií Al.
Dvouletého, školní fotografie s učitelkami Dvouletými apod. Vše po okopírování vrátím. Budu vděčná i za maličkosti, třeba úplně krátké příběhy.
Ozvěte se mi prosím na tel. 774
515 877 nebo na e-mail hanverka@
seznam.cz, případně zazvoňte přímo
u našich dveří. Budete vítáni.
Mgr. Věra Hanáková,
Hradišťská 356, Boršice

Osmičky v historii obce Boršice
Rok 2018 s sebou nese celou řadu výročí. Na jedné straně
si připomínáme události, kterými se můžeme pochlubit (např.
založení Univerzity Karlovy v roce 1348, založení Národního
muzea 1818, revoluce v roce 1848, vznik Československa
v roce 1918), na druhé straně jsou roky, na které vzpomínáme
neradi (např. třicetiletá válka v letech 1618–1648, mnichovská
dohoda v roce 1938, únorový převrat v roce 1948, okupace
Československa vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968).
I v kronice obce Boršice máme k osmičkovým rokům zaznamenánu celou řadu událostí.
V říjnu roku 1928 se konala jubilejní slavnost – 10 let trvání
naší samostatnosti – ČSR. Při této příležitosti byl posvěcen
farářem P. Antonínem Štaffou pomník padlých za I. světové
války na návsi.
V  roce 1938 oslavila Občanská beseda 70leté trvání svého
čtenářského spolku.
V roce 1948 na počest 3. výročí osvobození obce a ukončení
II. světové války byl odhalen pomník 5 rumunským vojákům,
kteří padli při osvobozování obce. Po odhalení památníku na
hřbitově se všichni sešli u školy zv. „Bašta“, kde byla po rekonstrukci upravena a zřízena mateřská škola.

V  roce 1958 byl zaveden v prodejně Spotřebního družstva
Jednota na návsi samoobslužný prodej. Prodejna byla vybavena zbožím všeho druhu, byla to první vesnická prodejna
s tímto prodejem do košíků a ne pultovým.
V  roce 1968 byla obnovena Národní fronta a Československá strana lidová. Nově bylo upraveno náboženství ve škole, konaly se znovu církevní slavnosti a průvody i přes obec.
Byla dokončena hrubá stavba sypané hráze přehrady Sovín.
V roce 1978 uspořádal oddíl šachistů pod záštitou JZD Družba celostátní turnaj „Velká cena ČSSR“ dorosteneckých a žákovských družstev v šachu. Tohoto turnaje se zúčastnilo 53
družstev z celé republiky. Skvělého úspěchu dosáhli naši zástupci Boršic, stali se tak nejúspěšnějším oddílem.
V tomto roce navštěvovalo školu 301 žáků ve 12 třídách.
V roce 1988 byla otevřena videokavárna ve vinárně Sovín.
Z farnosti odešel P. Jan Gacík a na jeho místo nastoupil P. Pavel Řičica.
V roce 1998 byla otevřena restaurace Helenka, byla také zahájena výstavba firmy Cipres filtr.
V sále kulturního domu se konala oslava 30. výročí založení
DH Boršičanka, pokřtěno bylo první CD.
V  srpnu roku 2008 se nad naší obcí prohnala silná bouře,
která způsobila lokální záplavy. Nejvíce zasaženy byly nemovitosti v ulici Osvobození a Stoprounská, kde se valila voda
a bahno z polí ze Stoprounů.
Petra Víchová,
kronikářka obce Boršice

VZNIKÁ KRONIKA ZA ROK 2017
Na začátku roku vždy sestavuji zápis do kroniky obce Boršice. V této souvislosti tradičně (a tentokrát také touto formou)
oslovuji boršické organizace a spolky s prosbou o zaslání výroční zprávy za uplynulý rok. Uvítám i další zajímavá (a ověřitelná) sdělení, která by mohla zápis do kroniky obohatit a stát
se součástí pamětí naší obce.
Petra Víchová
vichova@borsice.cz
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VZPOMENEME JIŽ 10. VÝROČÍ
Bude to již 10 let, kdy nad Boršicemi hřměly vojenské bitevní vrtulníky a na rodném domku Stanislava
Mikuly byla odhalena pamětní deska
jako vzpomínka na jeho aktivní účast
v boji proti fašismu za II. světové
války. Zároveň bylo otevřeno malé
muzeum. Stovky nejen boršických
občanů, ale i dalších zájemců, kteří
navštívili tuto akci, by si jistě přály,
aby tato nezvyklá expozice byla součástí   již dlouho zamýšleného muzea Boršic. (Nezvyklá je především
v tom, že nejde o klasické muzeum,
ale o prostor, kde trávil Stanislav Mikula svůj především seniorský čas
aktivní prací „chalupáře“ a udržoval
si svoji dobrou kondici, a to nejen
fyzickou prací na záhumenku, ale
i konzumací ekologicky pěstovaného bio ovoce a zeleniny.) Možná
se tak stane někdy v budoucnu, ale
do té doby se snad spokojí i s touto
formou vzpomínky na svého rodáka
a jeho kamaráda Rudolfa Pavlínka,
který spolu s ním odešel do protifašistického odboje. (Věřím, že i on by si
zasloužil větší vzpomínku než tu, kterou v expozici najdeme.)
Nemělo by se pochopitelně zapomínat na další účastníky odboje proti fašismu, kteří bojovali v domácím odboji, tj. Ignáce
Bilíka a Františka Gabriela. A protože v letošním roce uplyne

a nezákonným rozdělením čs.
státu před více jak 25 lety a z toho
plynoucími neblahými důsledky
–  tzv. divokou privatizací, korupčními skandály, zavlečením spoluobčanů do otrocké závislosti na
konzumní společnosti a jejich degradací na úroveň „konzumních
brojlerů“. Chybí to, co zdůrazňuje
prezident republiky Miloš Zeman
– sebevědomý občan. (Lze jen
doplnit: … jehož sebevědomí je
založeno na kategorickém morálním imperativu vycházejícím
z biblického božího Desatera.)
Tuto sebevědomost musíme pak
spojovat s odvahou, kterou měli
naši předkové v boji za naši samostatnost jak politickou – národní,
tak i hospodářskou. (Doporučuji
v této souvislosti rozhovor: Profesor Milan Zelený nejen o tom, co
stojí za globálním úspěchem bratří Baťů – viz Magazín Zlínského
kraje, leden 2018, str. 10.)
30. dubna sice nebudou hřmít
nad Boršicemi motory bitevních
vrtulníků, přesto věřím, že pro občany obce bude toto datum
nejen vzpomínkou na 100. výročí od narození plk. v. v. Stanislava Mikuly, ale i připomenutím 73. výročí od osvobození  
Boršic z područí německo-fašistického, či 50 let od tzv. pražského jara, spojovaného s nadějemi na demokratizaci socialismu, a konečně 100. výročí od založení novodobého čs.
státu, jenž by bez potomků sebevědomého národa Moravanů  
nebyl schopen existence. Jestliže chceme být   v budoucnu
důstojnými nástupci našich předků, nezapomínejme, že pokud nebudeme znát naši historii a nepoučíme se z ní, budeme
si ji muset opět zopakovat.
Vlastislav Jiří Mikula

i 100. výročí od vzniku novodobého československého
státu, nesmíme zapomínat
ani na ty, bez kterých by
tento stát nemohl vzniknout,
tj. příslušníky československých legií, tedy I. odboje.
Vždyť jen z Boršic jich bylo
27. (Článek o boršických
legionářích napsaný ještě
Stanislavem Mikulou a nalezený v jeho pozůstalosti
vyjde v dalším zpravodaji.)
Na spojitost I., tj. protihabsburského, i II., tedy protifašistického, odboje se pomalu
zapomíná. Je  to snad v souvislosti s nepochopitelným

Oslavy osvobození obce Boršice a stavění máje
PONDĚLÍ 30. DUBNA 2018
Začátek v 17.00 hodin
před muzeem plk. Stanislava Mikuly
Program:
- 15.00 otevřeno muzeum pro hosty a účastníky piety
- 16.45 prezentace hostů před rodným domem plk. Mikuly
- 17.00 zahájení pietního aktu u příležitosti 100. výročí narození
   plk. Stanislava Mikuly, slavnostní projevy
- 18.00 položení věnců u pomníku obětem II. světové války
- 18.30 položení věnců u pomníku obětem I. světové války
- vystoupení pěveckého sboru při Základní škole Boršice
- vystoupení DH Boršičanka
- 19.00 stavění máje na návsi
- ukázka bojové techniky na návsi

ZVEME VŠECHNY OBČANY
Dne 2. 5. 2018 v 18.00 hodin mše svatá k 100. výročí
narození Stanislava Mikuly a 12. výročí  jeho tragického úmrtí
- kostel sv. Václava Boršice.
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Co se děje za dveřmi…
Mikuláš 2017

Rozsvícení vánočního stromečku
Tradičně začátkem prosince u nás v domově rozsvítíme
vánoční stromeček. Letos naše pozvání přijal charitní sbor
Chrpa, který své pěvecké vystoupení doplnil i vtipnými čepičkami, takže o kulturní zábavu bylo postaráno. Společně
s našimi babičkami a dědečky jsme před domovem rozsvítili
nejprve prskavky a za zpěvu písně Rolničky se rozsvítil i velký
vánoční strom před domovem. I když bylo chladno, přece jen
nás něco hřálo u srdce. Děkuji všem za podporu a pomoc při
přípravě této akce.
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líto, zašli jsme jim naše masky ukázat. Ještě dnes vidím jejich
upřímnou radost. Děkuji všem za aktivní zapojení. Mise rozdávat radost splněna.
Mgr. Julie Chovancová

Fašankové veselí na domově
Poslední den před čtyřicetidenním půstem jsme u nás jako
každý rok uspořádali fašankové rejdění masek. K vidění tu
byly masky krásné a vtipné. Krásným odpolednem nás doprovázela na harmoniku paní Stodůlková spolu panem Frantou,
který se chopil ozembouchu.
Společně se všemi našimi
obyvateli jsme si hezky od plic
zazpívali, zatančili a potěšili
taky naše chuťové kanálky,
protože na stole nechyběly
koláče a dobroty z pravé zabijačky. Nálada byla vskutku výborná. Do tance se dali všichni
i přes bolavé nohy či handicap. Ne všichni se mohli akce
zúčastnit, tak aby jim to nebylo
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Začátek roku 2018 v základní organizaci SPCCH Boršice
Činnost naší základní organizace SPCCH Boršice v novém
roce 2018 jsme zahájili schůzkou s důvěrníky výboru, kde jsme
plánovali aktivity a program organizace na rok 2018. Únor patřil přípravě na výroční členskou schůzi. Tento rok končí volební
období současného vedení naší základní organizace, a proto
musíme přistoupit na členské výroční schůzi k volbě nového
výboru na volební období 2018–2023 a zvolit nové vedení organizace. Závěrem měsíce února jsme pořádali sportovní odpoledne v Bowling Centru Zlechov, kde jsme se zdokonalovali
ve hře a připravovali se na budoucí turnaje. Začátek měsíce
března je jako každý rok věnován výroční členské schůzi, kde
je zhodnoceno to, co se nám v uplynulém roce podařilo, ale
také vytyčen program na aktuální rok. Ohlédneme se a shrneme naši práci v minulém roce a za uplynulé volební období 2013–2017. V loňském roce 2017 jsme uspořádali pět
zájezdů, a to do termálních lázní na Slovensko a do Maďarska,
dále do Rudky u Kunštátu a do Lanžhota. Ozdravné pobyty se
konaly v Habovce v hotelu Julianin Dvor pod Roháči, v Ludvíkově v Jeseníkách, lázních Bojnice, dále v lázních Dudince
a ve Starém Smokovci ve Vysokých Tatrách. Vzpomeňme kulturní programy, opékání špekáčků a dvě folklorní odpoledne
u Osičků v Lanžhotě.
Za celé volební období 2013–2017 výbor základní organizace SPCCH Boršice pro naše členy připravil osmnáct poznávacích zájezdů, třicet šest ozdravných pobytů jak v České
republice, tak v zahraničí – na Slovensku a v Itálii, dvanáct

kulturních akcí a besed, čtrnáct sportovních turnajů, dvacet
dva návštěv termálních lázní na Slovensku a v Maďarsku.
Tento bohatý výčet naší dobrovolné činnosti ukazuje, že se
v naší organizaci stále něco děje a neusínáme na vavřínech.
I pro tento rok máme naplánované zajímavé ozdravné pobyty
a spoustu jiných akcí. Přejeme si, aby členové naší organizace
využili těchto akcí.   
Chci poděkovat všem, hlavně členům výboru organizace,
kteří obětovali svůj volný čas ve prospěch vás všech. Jako
předseda základní organizace SPCCH Boršice děkuji za projevenou důvěru všem členům naší organizace v uplynulém
volebním období a za účast na všech akcích. Nemůžu opomenout sponzory naší organizace, kterými jsou obecní úřad,
starosta, místostarosta, obecní rada a pracovnice obecního
úřadu, kteří nám pomáhají jak finančně, tak materiálně. Všem
děkujeme za dobrou spolupráci. Dále děkuji panu senátoru
Ivo Valentovi a Nadaci Synot, kteří nás v grantech finančně
podpořili jak při pořádání ozdravných pobytů, tak zájezdů do
termálních lázní, a dále všem sponzorům. Děkuji také členům
za dárky do kola štěstí a za přípravu výroční členské schůze.
Učitelkám mateřské školy a jejich ředitelce paní Cilečkové děkuji za dlouholetou spolupráci a krásné programy, které obohatily naše členské schůze.
Závěrem chci popřát všem našim členům, ale i občanům
Boršic krásné a klidné prožití velikonočních svátků.
za výbor SPCCH Boršice předseda Ladislav Hamřík

Sportovní odpoledne - bowling ve Zlechově

Paní Anna Šebelová - vítěz ve vánočním turnaji v bowlingu

Večer u cimbálu u Osičků v Lanžhotě

Ženy z Tučap si zazpívaly s panem Osičkou
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Babinec... putování za poznáním
Na úvod, než se pustím do popisování míst, která jsme navštívily začátkem letošního roku, bych se ráda vrátila pár slovy
do Brna, kde jsme navštívily koncem loňského roku vánoční
trhy. Naší pozornosti neuniklo jak náměstí Svobody, tak Dominikánské náměstí, kde byl k vidění betlém v životní velikosti od
nám již známého řezbáře Jiřího Halouzky. Jeho sochy jsme viděly v Pradědové galerii v Jiříkově a na vánočních trzích v Kroměříži. V jeho případě je vždy co obdivovat. Moravské náměstí
bylo naopak plné bruslařů, kterým se naskytla možnost bruslit
pod sochou Jošta. Vánoční náladu v nás umocnila i návštěva
obchodního centra Vaňkovka, které bylo nádherně vyzdobené
a dýchlo na nás vánoční atmosférou.

Naším prozatím posledním výletem byla návštěva nového
kostela v Sazovicích nedaleko Zlína. Zdejší kostel je zasvěcen
sv. Václavovi, proto architekt Marek Štěpán volil tvar rotundy.
Stavba působí jako svitek papíru. Prostor kostela je jednoduchý a harmonický, kam nepatrně proniká světlo. Výzdoba je
stručná, symbolická a vystihuje nástin příběhu. Nedaleko kostela se nachází kaplička, z toho důvodu kostel nemá zvon, ale
zvonkohru s patnácti zvonky. Kostel je majetkem Spolku pro
výstavbu kostela v Sazovicích. Jeho celkové náklady činily 26
mil. a postavili ho za dva roky, hlavně díky místnímu mecenáši,
který přispěl podstatnou částkou. Kostel je zajímavý svou jednoduchostí a stojí
za to jej navštívit.
Touto cestou bychom také rády
poděkovaly paní
Potočné za její
krásný výklad a za
čas, který nám věnovala.
Marie Lukůvková

Ale abych se vrátila k tomu letošnímu roku. Naše první kroky vedly do Rožnova pod Radhoštěm na 20. ročník sochařského sympozia „Ledové království“ v kempu
Sport.  Výtvarníci z celé
České republiky,   Polska a Maďarska vytvářeli z ledových kvádrů
sochy,   které nás nesmírně upoutaly. Pro
příklad uvedu   některé
z těch nejzajímavějších
– dračí hnízdo, Cháron, Minotaurus, hra
domino nebo orel. Na
ledovém trůně, který
zde byl umístěn, bylo
možné se vyfotit, a ani
tuto příležitost jsme si
nenechaly ujít.

- 27 -

Činnost Českého zahrádkářského svazu v Boršicích v roce 2017
Činnost ZO ČZS se orientuje hlavně na podporu kulturních
a společenských aktivit souvisejících s propagací vinařství
a vinohradnictví. Sdružuje vinaře, zahrádkáře, milovníky přírody a přátele vína. Zaměřujeme se též na udržení tradic zahrádkaření a malovinařského pojetí pěstování révy vinné a výroby
přírodních vín v prostředí rodinných vinařství v naší obci. Počet
členů základní organizace je 70.
Během uplynulého roku jsme se podíleli na organizaci
a přípravě některých kulturně-společenských akcí. Zde je krátké ohlédnutí:
10. 3. 2017 se konala Výroční členská schůze, na níž bylo
jako tradičně zhodnoceno působení a hospodaření základní
organizace. Po ukončení oficiální části jsme měli možnost
ochutnat přinesené vzorky vín a pálenek. V klidné atmosféře
jsme zhodnotili uplynulý rok.
9. 4. 2017 se uskutečnila degustace k výstavě vín. Ve 24
komisích hodnotilo předložené vzorky 96 degustátorů. Garantem výstavy byl Josef Bičan z Traplic. Hodnocení probíhalo
tradičním 20bodovým systémem.

16. 4. 2017 52. velikonoční výstava vín v Boršicích. Vystaveno bylo opět velké množství vzorků vín, shromáždili jsme
jich 1 032.  I tentokrát jsme naplnili celý sál kulturního domu
milovníky dobrého moravského vína.
Jako tradičně byli oceněni vinaři-vystavovatelé: 38 vín bylo
vyhodnoceno jako Šampion výstavy v odrůdách s více jak
6 vzorky. Dvacet ocenění Šampion výstavy si odnesli vinaři
z Boršic, nejúspěšnějším pak byl Ing. Alois Tománek, který získal ocenění Šampion výstavy u šesti vzorků vín. Vína s hodnocením 18,5 bodu a více získala ocenění zlatou medailí a jejich
majitelé obdrželi věcnou cenu. Počet zlatých medailí byl 298,
což znamená, že bylo oceněno téměř 29 % vystavených vín.
Nejvíce vzorků v jedné odrůdě se podařilo sesbírat u Ryzlinku
rýnského, kde bylo hodnoceno 79 vzorků. Nejstarším vystaveným vínem bylo Rulandské bílé Jaroslava Šimíka z roku 1996.

14. 6. 2017 Školení degustátorů – Vady a nemoci vín. Přítel Radim Hlaváček zorganizoval tuto akci za naší podpory
v prostorách Dvora pod Starýma Horama. Zúčastnilo se 18
boršických vinařů. Zaměřili jsme se na rozpoznávání vad a nemocí vín. Byla předložena kolekce vín vadných a nemocných
a následně pak i kolekce vysoce hodnocených a oceněných
vín tak, abychom mohli rozvíjet degustátorské dovednosti zúčastněných.
27. 8. 2017 6. ročník Putování po boršických vinicích. Ing.
Alois Tománek nás opět po roce prováděl vinicemi, tentokrát se zaměřil na cabernety v místních podmínkách a dále
vyhodnocení ochrany rostlin v roce 2017. Po procházce vinicemi jsme se přesunuli ke šlechtitelské stanici Ing. Tománka, kde byla připravena ukázka klonové selekce klasických
odrůd a ukázka některých nových odrůd révy. Na závěr jsme
ochutnali několik vzorků vín z novošlechtění i klasických odrůd z produkce šlechtitelské stanice a ostatních vinařů. Akce
to byla velmi zdařilá, zúčastnilo se 30 vinařů.

2. 9. 2017 Zájezd do Žádovic na Den otevřených dveří ve
Vinařství Štěpán Maňák. Zde jsme měli možnost nahlédnout
do výrobních prostor vinařství i s odborným výkladem Štěpána Maňáka, zároveň pak volnou degustaci jeho vín a navíc
ochutnávku pokrmů připravovaných profesionálními kuchaři
v přilehlých prostorách. Akci doprovázela cimbálová muzika.
Účast: 35 zahrádkářů.

Celá akce proběhla tradičně s velkým nasazením organizátorů, vystoupila cimbálová muzika Pentla a již po několikáté
bylo možné ochutnat zabijačkové speciality pana Peprny. Vedle
toho jsme opět zajistili možnost ochutnat k vínu holandské sýry.

16. 9. 2017 jsme se aktivně zúčastnili 6. ročníku Boršických burčákových slavností. Znovu jsme řešili mokrou variantu akce v prostorách KD. Zajišťovali jsme opět stánky s burčá-
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kem a vínem, předváděli zpracování hroznů a jejich lisování
– návštěvníci mohli ochutnat čerstvý hroznový mošt. Ze zbylého moštu, který nám vylisovaly naše děti, vyrobil přítel Zdeněk
Buchtík víno, které využíváme pro přípitky na našich tradičních
akcích. Představili jsme též kolekci plodů téměř 40 odrůd révy
vinné, vypěstovaných boršickými vinaři.

Během roku přispěla ZO ČZS na některé akce pořádané
obcí či jinými zájmovými sdruženími vínem a věcnými příspěvky do tomboly. Byly to: Slavnosti vína v Uherském Hradišti,
boršické hody, farní ples, krojový ples, rodičovský ples, boršický fašaňk. Mimo organizace výstavy vín v Boršicích zajišťují
členové výboru sběr vzorků pro dalších 44 místních a oblastních výstav vín v širokém okolí.
19. 9. 2017 se někteří členové organizace zúčastnili výjezdního zasedání ZO v prostorách ÚKZÚZ ve Znojmě-Oblekovicích, kde jsme měli možnost navštívit vinice ÚKZÚZ s jejich rozmanitou skladbou odrůd, projít sklepní hospodářství
a podívat se na výrobní prostory. Následně pak i ochutnat některá vína vyrobená ústavem jako odrůdové etalony.

Na tomto místě chci poděkovat všem boršickým vinařům,
kteří nám pomáhají při organizaci našich akcí, nebo přispívají
svými vzorky vín k reprezentaci obce a naší organizace. Bez
Vaší angažovanosti a spolupráce bychom to nedokázali.

Co nás čeká v roce 2018?
3. 3. Výroční členská schůze, 20. 3., 21. 3. a 23. 3. bude
sběr, sepisování a štítkování vzorků. 24. 3. pak příprava KD
pro degustaci a v neděli 25. 3. pak samotná degustace. Nezapomeňte na Vaši účast i účast Vašich rodinných příslušníků,
hlavně mladší generace je vítána, počítáme s nimi i do hodnoticích komisí.
31. 3. 2018 v podvečer připravíme KD na výstavu a v neděli 1. 4. pak proběhne samotná padesátá třetí Velikonoční
výstava vín.

30. 9. 2017 Okresní výstava Českého zahrádkářského svazu. Tuto výstavu jsme obohatili 15 vzorky plodů odrůd révy
vinné.
10. 11. 2017 Svatomartinské chutnání mladých vín. Tato
již tradiční akce přilákala v loňském roce do kulturního domu
120 návštěvníků, kteří měli možnost ochutnat 132 vzorků mladých vín. Byla to příležitost poprvé v takovém měřítku ochutnat mladá vína, porovnat technologie zpracování a sdílet své
zkušenosti.
27. 12. 2017 proběhlo Svěcení vína. Před samotným obřadem, kdy otec Anton Kasan v prostorách KD posvětil mladá
vína, proběhla v kostele mše za vinaře a zahrádkáře. I tento
ročník probíhal v komorní atmosféře vánočních svátků, kterou
podpořil svou přítomností otec Anton Kasan. Protože nás otec
Anton pravidelně podporuje a protože ho máme rádi v našem
kruhu, připravili jsme pro něj malé překvapení při příležitosti jeho životního jubilea. Ve spolupráci s pěveckým spolkem
Stoprounští vinaři se uskutečnilo krátké vystoupení a následně jsme otce Antona slavnostně pasovali na boršického vinaře. Akce se zúčastnilo 160 milovníků vína a vinaři předložili
rekordních 191 vzorků vín.

Během následujícího období připravujeme několik zájezdů, o organizaci budeme včas informovat, zájemci se pak
mohou hlásit u Libora Vranky. Na konci prázdnin připravujeme tradiční zájezd do vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích.
Na přelomu srpna a září pak plánujeme opakování putování
po boršických vinicích se zaměřením na pěstitelské možnosti v našem regionu. Termíny a detailní informace budou včas
zveřejněny. Zúčastníme se 7. boršických burčákových slavností. Připravujeme též tradiční akce na podzim a v zimě. Proběhnou v pravidelných termínech, a to akce Svatomartinské
chutnání vín 16. 11. 2018 a Svěcení vína 27. 12. 2018.
Informace o výsledcích koštů a výstav vín a další zajímavé
informace o naší organizaci naleznete na http://czs.borsice.
net/clanky/.
Závěrem mně dovolte poděkovat vedení obce za podporu
a výbornou spolupráci. Všem vinařům a zahrádkářům za jejich každodenní práci na zvelebování svého okolí a udržování
tradic zahrádkaření na Slovácku a v neposlední řadě též mým
kolegům – členům výboru základní organizace za aktivitu,
nadšení a nasazení, se kterým přistupují k plnění všech úkolů
a činností spojených s organizací našich akcí a se zajišťováním sběru a distribuce vzorků na jednotlivé výstavy. Všem přeji hodně zdraví a úspěchů při zahrádkaření a vinaření v roce
2018.
Libor Vranka,
předseda ZO ČZS,
Boršice 9. 2. 2018
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Český svaz včelařů, ZO Boršice
Je dobré se před začátkem včelařského roku připomenout
jak včelařům, tak i ostatním přátelům a spoluobčanům v obci.
Včelaři mají před koncem roku prakticky ukončenou práci přímo se včelami. Zbývá jen oznámit výsledky vyšetření na
nákazu varroázou a vyšetření nákazy morem včelího plodu.
Vyšetření na varroázu je povinné, ale vyšetření na mor je společná domluva včelařů naší organizace. Spolupráce všech
včelařů je vcelku dobrá, a z toho důvodu máme v celé organizaci zdravá včelstva.
Po prožití svátků vánočních a oslavě snad veselého silvestra nastává včelařům práce mimo samotné včelky. Mnoho lidí
si myslí, že po zazimování včelstev nemají včelaři již žádnou
práci. Opak je pravdou. Včelaři musí očistit medníkové nádstavky, nachystat nové rámky, zadrátkovat je, nachystat, popřípadě vyměnit vosk v mezistěnách, dále si přečíst a poučit
se o nových postupech ve včelaření a samostudiem se připravit na novou sezónu včelařského roku.
V Boršicích je takový klát usazen v parčíku v ulici Osvobození
před finskými domky. Kláty jsou již osazeny včelami a na jaře
můžete vidět prolet a následné vracení se do úlů.
Včelaření je velmi záslužná práce, jak kvůli opylení plodin
a stromů, tak kvůli medu, který je velmi zdravý a chutná jak
malým dětem, tak dospělým lidem.
Mám na srdci ještě jednu myšlenku, a to vzpomínkou se
rozloučit s naším dlouholetým včelařem a vynikajícím člověkem Josefem Sovkem ze Stříbrnic a Františkem Hromadou
z Medlovic, kteří odešli z našich řad. Čest jejich věčné památce.
Závěrem chci předem poděkovat jak za podporu z obecního úřadu, tak od rodin, které nám náš krásný a ušlechtilý
koníček umožňují dělat.
Za podpory obecních úřadů v našem regionu a za spolupráce s MAS Buchlovice byly osazeny kláty v jednotlivých obcích.
Tyto kláty jsou připomínkou dřívějšího včelaření našich předků.
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Všem včelařům a spoluobčanům přeji dodatečně do roku
2018 moc zdraví, štěstí, lásky a osobní pohody. 	
Vojtěch Píštěk,
ČSV ZO Boršice

MYSLIVECKÝ SPOLEK INFORMUJE
ROUNDUP, glyfosát a hospodaření se zvěří
Se stejnou razancí jako o africkém moru prasat se mezi
zemědělci, ale také lesníky, hovoří o přípravcích na ochranu
rostlin, speciálně o herbicidu s obchodním označením ROUNDUP, který obsahuje účinnou látku glyfosát. Vzhledem k tomu,
že používání tohoto herbicidu je v České republice velmi časté
a významným způsobem ovlivňuje životní prostředí, je třeba
se touto problematikou z pozice myslivců zcela vážně zabývat.

Proč se volá tak razantně po omezení jeho
používání
Dlouhou dobu byl glyfosát, díky masivní reklamě a podpoře prodeje, považován za prakticky neškodný pro suchozemské živočichy, včetně dopadů na zdraví lidí. Nedávným zásadním objevem je, že šikimátová metabolická dráha probíhá i ve
všech mikroorganismech, které jsou součástí těla živočichů.
Narušení šikimátové cesty proto znamená narušení funkcí
a života mikrobů, kteří žijí v organismu živočichů i lidí. Živočichové šikimátovou metabolickou dráhu nemají, a proto pro ně
byla předpokládána daleko nižší toxicita než pro rostliny. Podle těchto a dalších studií je zdraví mikrobů určujícím faktorem
zdraví volně žijících živočichů a také lidí, jako jejich nositelů.
Narušení zdraví mikroorganismů glyfosátem proto zásadně
poškozuje i celý organismus živočichů. Studie prokázaly, že
glyfosát také inhibuje cytochrom – enzym, který je zásadní
pro zneškodnění toxických látek ze zevního prostředí. Omezení schopnosti těchto enzymů tedy snižuje zamezení vlivu
škodlivých látek na organismus, a tak zvyšuje i jejich škodlivost. Negativní následky jsou zákeřné a projevují se pomalu
v podobě zánětlivého poškození buněk celého organismu.
Problémem je také kontaminace povrchových a podzemních
vod a souvisejících složek životního prostředí.

pesticidů způsobuje volně žijící zvěři další zásadní problém,
tzv. monodietní syndrom, který následně oslabuje organismus
zvířete v důsledku dlouhodobého příjmu jednoho druhu potravy. Tento stav následně střídá období „hladu a strádání“ po
sklizni, kdy po aplikaci totálních herbicidů přichází onemocnění, které se též nazývá steatóza (ztukovatění jater, krváceniny
a další degenerativní změny).
Populace zaječí zvěře jsou vlivem razantního poškozování
a ničení biotopu takto doslova decimovány. Takto působené
škody na zvěři jsou ve většině případů přehlíženy.
(Převzato a zkráceno z časopisu Myslivost 1/2018,
autor - Dr. Ing. Petr Marada)

Plány na rok 2018
Myslivecký spolek má v tomto roce naplánováno za finanční podpory OÚ Boršice vybudování nové střechy na trafostanici, čímž zamezíme dalšímu chátrání těchto budov a vytvoříme
parkovací místo pro náš myslivecký traktor. První událostí je
tradiční Letní noc, která bude 21. 7. 2018 na hřišti, k poslechu
a tanci zahraje kapela Štrůdl, dále bude uskutečněna Kateřinská zábava, konaná 24. 11. 2018 na KD. Chceme Vás již teď
srdečně pozvat na tyto zábavy, kde nebude chybět dostatek
zvěřinových specialit, bohatá tombola a skvělá hudba.
V průběhu roku máme v plánu v naší honitbě zakládat nové
biopásy, se kterými jsme měli loňského roku dobrou zkušenost. Dále chceme zlepšovat životní podmínky pro drobnou
zvěř, zvláště zajíce, bažanty a koroptve, zakládáním trvalých
travin s dostatkem potravy po většinu roku. Hlavním úkolem
pro tento rok bude instalace pachových ohradníků na problémových úsecích silnic okolo naší obce, kde dochází ke srážkám se zvěří i několikrát měsíčně.

Dopady na zvěř
Aplikace těchto herbicidů má přímé důsledky na hospodaření se zvěří. Stále intenzivněji a hlasitěji hledáme cesty, které
nás přivedou k zastavení poklesu početnosti a druhové rozmanitosti drobné
zvěře v agroekosystému. Zajímají nás
především zástupci původních druhů
našich honiteb, zajíci, bažanti a především koroptve, které jsou skutečným
indikátorem zdravotního stavu krajiny.
Ztrátou mozaikovitosti a zvyšující se výměrou půdních bloků
neplní zemědělská krajina svou úlohu v ochraně biodiverzity.
Pokud se zaměříme na druhový a početní stav drobné zvěře,
můžeme konstatovat, že druhy, které byly z hlediska hospodaření významné, mizí. U snižujících se početních stavů zajíce
polního můžeme diskutovat o vlivu širokozáběrové a výkonné
zemědělské mechanizace a pomnožení predátorů. Zásadní
problém je však spatřován právě v aplikaci pesticidů, včetně aktuálně diskutovaného glyfosátu. Současná zemědělská
praxe směřuje především k monokulturnímu hospodaření na
velkých půdních blocích, jež svojí výměrou mnohdy převyšují průměrnou velikost domovského okrsku (teritoria) zajíců,
který dosahuje mimo zimní období velikosti asi 30 ha. Zajíc
je kvůli svému malému životnímu teritoriu vystaven přímo negativním vlivům účinné látky na organismus (např. poškození
zraku, vliv na mikroorganismy v těle zvěře). Všem je známý
pohled na pole, které se v srpnu, po sklizni, opět „zazelená“
a vzešlý výdrol ze sklizně včetně jiných rostlin je následně
v rámci předseťové přípravy desikován a „umrtven“. Aplikace

Životní jubileum
Na začátku tohoto roku oslavil náš člen Antonín Tichopádek své 60. narozeniny. Jménem mysliveckého spolku Boršice oslavenci přejeme hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti, božího požehnání, mysliveckých a loveckých úspěchů.
Jakub Dostál
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Volnočasové centrum
Ve volnočasovém centru se proháněli ligoví hráči z různých zemí, konal se zde historicky první turnaj v ping pongu – POKY PONG, a pak také první ročník amatérského
turnaje – O POHÁR STAROSTY OBCE BORŠICE

Poslední den v loňském roce si dali „dostaveníčko“ v našem volnočasovém centru ligoví fotbalisté, aby tak zakončili
jistě náročný fotbalový rok. K vidění bylo hned několik hráčů
běhajících po českých ligových trávnících, ale také hráči z Rakouska, Polska, Turecka, Slovenska, Maďarska a Kypru…
Na začátku ledna se zde pak konal historicky první turnaj
v ping pongu – POKY PONG, který organizoval pan Mařák
a soupeři si byli převážně zaměstnanci firmy Cipres filtr. Vytvořeny byly 4 skupiny po 5 hráčích, kdy hrál každý s každým,
a první dva hráči z každé skupiny postoupili do čtvrtfinále.
Výsledky: 	 1. místo – Lukáš Vaculík
2. místo – Jiří Reinberk
3. místo – Vítězslav Martinák
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V sobotu 3. března se pak ve volnočasovém centru konal
první ročník amatérského turnaje v ping pongu – O POHÁR
STAROSTY OBCE. Turnaje se zúčastnilo 16 hráčů, kteří byli
rozdělení do 4 skupin po 4. Ve skupině se odehrály zápasy

„každý s každým“ a následně byl vytvořen pavouk, kdy nejlépe umístění hráči ve skupině hráli proti nejhůře umístěným ze
druhé skupiny, poté následovalo klasické čtvrtfinále, semifinále, boj o 3. místo a… finále. Vítězem se stal jediný zahraniční
účastník Ján Klempa. Nejlépe umístěným hráčem z Boršic byl
pak Cyril Zach, který skončil na 3. místě.
Budeme se těšit na další ročník! :-)
Výsledky: 	 1. místo – Ján Klempa (SK)
2. místo – Pavel Kučera
3. místo – Cyril Zach
Zdeňka Skupinová

Šachový oddíl Boršice
Přes zimu probíhají mistrovské soutěže, bohužel se nám
letošní sezonu moc nedaří, ale hrozby sestupu jsme nejspíš
odvrátili. V ohrožení je ještě naše A-družstvo, ale myslím si,
že se také udrží. Naše členská základna bohužel postupně
stárne, dnešní mládež nemá pro šachy takové zaujetí. V této
oblasti, tedy výchově nových nadějí, se nejvíce snaží Luděk
Volčík s otcem. Výsledky ale uvidíme až postupem času. Během fašaňku se uskutečnilo vyhlášení Boršického TýTý, kde
se na prvních dvou místech umístili šachisté – Josef Ludvíček
a Stanislav Volčík.
Nejsilnější A-družstvo bojuje v Krajském přeboru, bohužel
šance na postup do ligy jsou nadlouho nenávratně pryč. Takže se bojuje aspoň o udržení (což je stejně napínavé). Soutěž
začala třemi prohrami v řadě, katastrofu se podařilo zalepit
dvěma výhrami. Pro odvrácení sestupu je potřeba ještě jedna
výhra, což by se mělo podařit. V době uzávěrky nám patří 8.
místo – konec tabulky je velice vyrovnaný, od sestupu nás dělí
pouhé 2 body.
Krajskou soutěž – západ hrají Boršice B a jsme pevně umístěni uprostřed tabulky. Tady jsou bodové rozestupy už větší
a spíš můžeme ještě o nějaké to místečko poskočit nahoru.
Uvidíme, jak se bude dařit v závěru sezony. Tady těší vysoké
výhry nad Zlínem a Napajedly. Do konce soutěže chybí 2 kola,
bohužel to termínově vychází tak špatně, že poslední kolo se
hraje až týden po Velikonocích.

V nejnižší soutěži, Regionálním přeboru – Uherské Hradiště, hrají Boršice C. V této soutěži je méně družstev, takže už
máme odehráno. Sice proběhne ještě jedno kolo, ale v něm
máme volno (díky lichému počtu družstev). Výsledky jsou
trošku jako na houpačce, ale nenastupujeme v úplně stabilní
sestavě, takže je to občas dost těžké. V posledním kole (pro
nás) se nám podařilo porazit Staré Město, které jsme v tabulce
přeskočili. V posledním kole soutěže hraje Staré Město s už
vítězem, kterým je Vlčnov (gratulujeme), takže doufáme, že to
Vlčnov nevypustí a nastoupí silně. Pokud Staré Město prohraje, zůstane v tabulce za námi a skončili bychom na 6. místě.
Žáci pokračují v sérii GP Zlínského kraje a probíhá také
soutěž Velkých cen, výsledky vypadají vždy velice podobně.
V mladších žácích bojuje o „bednu“ Michal Hlúšek, zbytek
boršických mladých hráčů se umísťuje do nebo na hraně první
poloviny. Ve starších vesměs máme jen Martina Hlúška, jehož
výsledky jsou trošku rozkolísané. Podařilo se mu ale vyhrát
VC Kunovic.
Blíží se nám jaro a to značí konec mistrovských soutěží
a víc turnajů. Snad se nám podaří sestavit pevnou skupinu,
která bude turnaje objíždět s chutí a nebude utíkat okamžitě
po skončení, ale třeba si najde čas si i někam společně sednout a trošku zvednout morálku. Na závěr děkuji všem hráčům, kteří za Boršice nastupují, všem sponzorům, kteří nás
podporují, a všem fanouškům!!
Václav Stodůlka
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TOM Kamzík Boršice
16. prosince 2017 jsme podnikli s turistickým oddílem vycházku na Smraďavku. Počasí bylo spíš podzimní než zimní
a místy bylo blátivo, ale s tím se musí v prosinci počítat.
Byla nás příjemná skupinka 7 dětí, já a taky dva pejsci, kteří
si to s námi venku užívali.
Cestou jsme navštívili a zkontrolovali i naši základnu Vosí
hnízdo -vagon. V okolí vagonu jsme posbírali rozfoukaný nepořádek a ve vagoně se trošku zděsili, v jakém stavu to tam
poslední „obyvatelé“ zanechali. Holt nás na jaře čeká brigáda.
Na Smraďavce jsme rozdělili mezi hejno kachen tvrdé rohlíky a chleba, co jsme jim přinesli z domovů. Po odpočinku
jsme se pomalu vraceli domů, protože už se začínalo stmívat.
První výšlap v roce 2018 jsme uskutečnili 13. ledna a cesta vedla na Buchlov. Počasí bylo sychravé. Sraz byl hned po
obědě, abychom se stihli včas vrátit a nezatměli jsme.

Účastníci výšlapu: Blanka, Liduška, Kačka, Danča, Kika,
Lucka, Venďa, Pepa, Matěj, Ríša a Tomík. Vyrazili jsme po „pivní“ stezce přes Buchlovice na hrad Buchlov. Šel s námi i psík
Fešák, tak když někdo nemohl, pejsek ho kousek táhl.
U pana Špalka v restauraci pod Buchlovem jsme si odpočinuli, dali občerstvení a teplou čokoládu. No protože čas rychle

pokročil, začali jsme pozvolna sestupovat z Buchlova dolů do
Buchlovic a pak jsme se stejnou cestou, kterou jsme přišli do
cíle, vrátili do tepla našich domovů. Tma nás zastihla až v Raškouně a taky nám na cestu spadlo pár vloček.
sepsala vedoucí Helča

Hráčům pétanque mrzly koule v rukou
Natěšení příznivci stříbrných koulí si čekání na jaro užili
v mrazivém počasí při dalším turnaji 24. února na Haldě v Boršicích. Ani pětistupňový mráz, ani krutý severní vítr nezlomil ty
nejvěrnější a nejotrlejší hráče, kteří spolu sváděli neuvěřitelně
vyrovnané zápasy, a všichni vydrželi až do konce. Za to se jim
dostalo neočekávané odměny ve formě horké polévky od paní
Bukvaldové, která všechny rozehřála na závěrečný ceremoniál předávání cen.
A jak to dopadlo?  Bez porážky prošel turnajem neuvěřitelný boršický hráč Karel Hikl, za ním s jedinou porážkou Pavel
Fridrich z Uh. Hradiště a třetí příčku obsadil ředitel turnaje Tomáš Bukvald z Boršic, o skóre před svým otcem Jiřím.
Velké poděkování za zorganizování turnaje patří Tomáši
Bukvaldovi a sponzorovi Hospůdce na Haldě za poskytnutí
areálu a zajímavých odměn pro nejlepší.
Už teď se všichni účastníci turnaje těší, až zahodí rukavice
a čepice a předvedou své umění s koulemi na prvním jarním
turnaji v Buchlovicích.
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Boršický fotbal v zimní přestávce sezóny 2017–18
V sezóně 2017–18 hrají za Boršice čtyři mužstva:

MUŽI:

PŘÍPRAVKY:

- krajský přebor mužů pod vedením: Libor Soldán a Zdeněk Kolář.

- přípravky hrají v okresní soutěži pod vedením: Stanislav
Výstup, Tomáš Ohnutek a Martin Hrušák. Naši nejmenší hráči
nám dělají největší radost. Je pěkné pozorovat děcka na hřišti
– mají novou jiskru a pod solidní značkou SK Boršice jsou nyní
na prvním místě.
Za přípravky SK Boršice hrají: Václav Frýbort, Ondřej Hrančík, Ondřej Hrušák, Oliver Jurčík, Kryštof Jurčík, Jiří Kamarád,
Marek Kočař, Matěj Krajíček, Michal Rídl, Vojtěch Šmít, Antonín Vavřiník a Jan Vlček.

ŽÁCI:

- žáci hrají okresní soutěž pod vedením: Tomáš Ohnutek,
Rostislav Hrančík a Adam Skřivan.

Muži „okupují“ nejvyšší krajskou soutěž (pátou nejvyšší
fotbalovou soutěž) již sedmým rokem. Od roku 2011 se v Boršicích schází na kvalitní fotbal množství diváků z celého okolí. V minulém roce kvalita fotbalu trošku poklesla, ale důvody
jsme již v minulém zpravodaji vysvětlili. Doufáme, že s jarem
přijde jaro i do mužské soutěže a opět budou k vidění alespoň
vyrovnané zápasy – kvalitní mužstvo v Boršicích je a musí se
konečně sehrát. Obec Boršice reprezentují hráči (seřazeno
podle odehraných minut):
Jméno

Příjmení

Ročník Minuty Záp.

Góly

ŽK

ČK

1. Petr

Kaspřák

1984

1106

12

4

8

0

2. Radek

Janečka

1996

1103

12

0

0

0

3. Rostislav Kohoutek

1984

921

11

0

2

0

4. Michal

Cigoš

1995

874

12

1

1

1

5. Přemysl Hanák

1995

830

11

4

1

0

6. Jaroslav Náplava

1995

762

10

2

3

0

7. Václav

Králík

1993

750

12

1

1

0

8. Tomáš

Ohnutek

1991

643

9

3

1

0

9. Ondřej

Lysoněk

1986

593

9

1

2

0

DOROST:

10. Martin

Palička

1995

551

8

0

1

0

- krajská soutěž dorostu pod vedením: Marián Kulifay
a Vladimír Varmuža.

11. Petr

Filipský

1985

462

10

1

4

0

Dorostenci v minulé sezóně s přehledem vyhráli okresní
přebor a v nové sezóně již hrají obtížnou Krajskou soutěž Zlínského kraje. Že se vytvořila dobrá parta dorostenců, kteří táhnou za jeden provaz, svědčí tabulka soutěže:

12. Ondřej

Vlček

1990

396

5

0

1

0

13. Erik

Trlida

2001

385

7

0

0

0

14. Zdeněk

Holomčík

1991

300

11

0

1

0

15. Lukáš

Krsička

1999

297

6

2

0

0

16. Ondřej

Hastík

1992

180

3

0

1

0

17. Libor

Soldán

1964

117

7

2

1

0

18. Mikuláš Bartošík

1998

104

5

0

0

0

Žákům se v nové sezóně již tolik nedaří – po posledním
podzimním utkání jsou na jedenáctém místě se ziskem devět
bodů. Snad si přes zimu odpočinou a na jaře opět naváží na
výsledky z minulého soutěžního roku. Před Boršicemi jsou:
Břestek (1), Jalubí (2), Buchlovice (3), Uherský Ostroh (4),
UH-Jarošov (5), Nedachlebice (6), Březolupy (7), Babice (8),
Ořechov (9) a UH-Mařatice (10). Za Boršicemi jsou Polešovice
(12), Traplice (13) a Kostelany (14).
Obec Boršice v žákovské třídě reprezentují: Šimon Bednařík, Denis Dědič, Pavel Franko, Václav Frýbort, Ondřej Horský,
Filip Hrančík, Rostislav Hrančík, Ondřej Hrančík, Jiří Kamarád,
Tomáš Pavlíček, Martin Rídl, Vojtěch Šmít, Jan Šmít, Lukáš
Verbík, Minh Duc Vu a Ondřej Zahradník.

Pořadí

Družstvo

Body

1

Strání

64

:

11

37

2

Kněžpole

31

:

24

26

3

Staré Město

28

:

22

26

4

Koryčany

22

:

19

26

5

Boršice

31

:

22

23

19. Filip

Pfeffer

1998

95

2

0

0

0

6

Nivnice

31

:

27

20

20. Adam

Andrýsek

1995

65

8

0

1

0

7

Morkovice

20

:

30

20

21. Filip

Konečný

1999

58

2

0

0

0

8

Prakšice

32

:

21

18

9

Újezdec

39

:

32

18

22. David

Blaha

1995

53

4

0

1

0

10

Tlumačov

25

:

26

18

23. Jan

Bartl

1997

13

3

0

0

0

11

Dolní Němčí

21

:

29

16

12

Šumice

26

:

41

13

13

UH-Jarošov

13

:

46

5

14

Kvasice

12

:

45

4

Za SK Boršice v dorostu hrají: Vojtěch Kučera, Dalibor Stávek, Erik Trlida, Daniel Jurák, Vadym Yatsyshyn, David Tomešek, Filip Konečný, Martin Vrtal, Lukáš Krsička, Filip Klát, Ondřej Vašek, Pavel Polášek, Jaroslav Hadaš, Bronislav Rajsigl,
Martin Šůstek, Dominik Zimák a Kryštof Polášek.

Po podzimní části sezóny jsou muži na třináctém místě
s třinácti body. Na kontě mají čtyři vítězná utkání a jednu remízu. V sezóně 2017–18 jsou našimi soupeři tyto města a obce:
Provodov (1), Velké Karlovice (2), Luhačovice (3), Holešov (4),
Hluk (5), Morkovice (6), Juřinka (7), Bystřice pod Hostýnem
(8), Štítná na Vláří (9), Kvasice (10), Otrokovice (11), Rožnov
pod Radhoštěm (12) a Chropyně (14).
Na závěr přeje výbor SK Boršice všem fanouškům a spoluobčanům příjemné jarní dny a sportovní zážitky na stadionu
Boršice.
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Zajímá nás váš názor!
Napište nám:
•• Co se vám v boršickém zpravodaji líbí a co naopak nelíbí.
•• Co v něm postrádáte, o čem byste si rádi v budoucnu početli.
•• Které rubriky vás baví nejvíce a které méně.
Své náměty a názory nám posílejte na naši poštovní nebo e-mailovou adresu: zpravodaj@borsice.cz
Na obálku nebo do předmětu e-mailové zprávy uveďte: náš názor.
Autory všech otištěných dopisů odměníme malými dárky.

Nezapomeňte proto připsat i své celé jméno a poštovní adresu.
Placená inzerce
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Slovácké divadlo uvede dvě novinky, adaptaci
slavného románu a původní autorskou koláž
Dvě novinky, adaptaci slavného románu Karolíny Světlé
Kříž u potoka a původní autorskou koláž KDY bude po válce Zoji Mikotové a Ivy Šulajové, uvede brzy Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti.
Adaptace románu Karolíny Světlé z roku 1868 pojednává
o poslední generaci rodu Potockých. Rodu, který tíží skutky
předků. Vražda a kletba. Hru se souborem nastudoval režisér
Martin Františák. „Román Karolíny Světlé má většina z nás v povědomí ještě ze základní školy. Jde o osvícenský román, naivistický pro dnešní dobu. Obsahuje ale dva silné příběhy, které
by mohly oscilovat i s dnešním člověkem,“ uvedl režisér, který
v minulosti na uherskohradišťské jeviště přivedl úspěšnou Noru
Henrika Ibsena s Terezou Novotnou v hlavní roli, jež byla za svůj
výkon nominovaná na Cenu Thálie. „Kříž u potoka je milostné
drama z hlubokých úbočí hor. Je to hra o víře, síle a vztahu.
Příběh, který je nevídaně o nás – o lidech žijících v rozežrané

Režisér Martin Františák

době, kde má každý svůj pokus o důstojné bytí,“ doplnila dramaturgyně novinky Markéta Špetíková.
Autorskou koláž KDY bude po válce připravuje se slováckými herci režisérka Zoja Mikotová. „O tématu první světové války
jsem věděla a přemýšlela docela dlouho,“ řekla Zoja Mikotová,
která se do Slováckého divadla vrací už popáté.  „Chceme, aby
téma hry zůstalo vážné, ale ne jenom děsivé. Aby bylo i citové
a diváka se dotklo,“ dodala. „Jde o koláž sestavenou z dobových materiálů takzvané Velké války. Dopisy, deníky, novinové
zprávy, písně, básně, dětské čítanky apod. Její charakter by se
dal nazvat poetickým až surreálným. Textový podklad je scénářem, jehož podoba se během zkoušení může a asi i bude
dále měnit. Nejde tedy o historickou rekonstrukci ani o původní
divadelní hru ve smyslu klasického divadelního textu,“ přiblížila
dramaturgyně Iva Šulajová s tím, že novinkou divadlo přispívá
k oslavám 100. výročí založení Československa.
Premiéra Kříže u potoka se uskuteční 24. března. Světová premiéra autorské koláže KDY bude po válce je naplánována na 21. duben.

Režisérka Zoja Mikotová

Foto: Marek Malůšek

- 37 -

Společenská kronika
V prosinci 2017 - Vánoční návštěvy v Domovech pro seniory
12. 01. 2018

- Marie a Štěpán G a b r i e l o v i - 55 let společného života

13. 01. 2018 	 - Marie a Richard H r a n č í k o v i - 50 let společného života
09. 02. 2018 	 - Vlasta a Stanislav B r h e l o v i - 50 let společného života
16. 02. 2018

- Helena a Kliment S t a u f č í k o v i - 55 let společného života

17. 02. 2018 	 - Vítání občánků

Životní jubilea
Josef F r a n t a

98 let

Marie H ů l k o v á

98 let

Marie K u n c o v á

85 let

Marie D o b e š o v á

90 let

Marie V a l e n t o v á

80 let

Anna N á p l a v o v á

85 let

Josef L u d v í č e k

80 let

Františka H l a v á č k o v á

91 let

Ladislav Š e b e l a

80 let

Františka Š i k o v á

92 let

Anna K r a j a n o v á

85 let

Františka M a l í k o v á

80 let

Marie S k u p i n o v á

80 let

Antonie S l o v á č k o v á

85 let

Ludmila T a l a š o v á

80 let

Otto Š u s t r

90 let

Antonín M a ň á s e k

85 let

František V y d r a

85 let

Marie G a b r i e l o v á

90 let

Božena K l i m k o v á

85 let

Ludmila H a n á k o v á

92 let

Narození
Matyáš B a č á k
Karel K n a p

Úmrtí
Vlastimil H ů l k a

zemřel 	

23. 12. 2017 ve věku 87 let

Marie V a ň á t k o v á

zemřela 	

31. 12. 2017 ve věku 75 let

Josef G o t t w a l d

zemřel 	

10. 01. 2018 ve věku 94 let

Marie G a b r i e l o v á

zemřela 	

12. 01. 2018 ve věku 84 let

Anna K u č í k o v á

zemřela

14. 01. 2018 ve věku 88 let

Anna P ř i b y l o v á

zemřela 	

29. 01. 2018 ve věku 92 let

Marie K o ř í n k o v á

zemřela 	03. 02. 2018 ve věku nedožitých 82 let

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Marie T a l á k o v á (rozená Stodůlková)   zemřela 23. 12. 2017 ve věku 85 let
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13. 01. 2018 - 50 let společného života Marie a Richard H r a n č í k o v i

17. 02. 2018 - Vítání občánků

09. 02. 2018
- 50 let společného života
Vlasta a Stanislav B r h e l o v i

Krojový ples - Pentlička

Rodičovský ples
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