3/2021-1/2022

Tříkrálová sbírka 2022

Přívesnický tábor 2021

slovo starosty
Vážení spoluobčané, sousedi, kamarádi, přátelé,
uplynul rok 2021, ve kterém jsme se potýkali nejen s pokračující pandemií koronaviru, ale také s celou řadou problémů a výzev, které rok 2021 přinesl. Třetím rokem žijeme ve
zvláštní době, v době, kterou jsme až doposud nikdo z nás
nezažili, v době, kdy se velmi silně projevují změny v mezilidských vztazích jak v rodinách, mezi kamarády a přáteli, tak i na
pracovištích. Celá společnost se mění. Začíná se rozdělovat
protichůdnými názory na situaci kolem kovidu 19, na uměle
vyvolanou energetickou krizi, na domácí a světovou politickou
scénu, na přípravu vojenského konfliktu v Evropě, na hrozby
migrace obyvatel z chudých zemí do vyspělých států světa
a na mnoho dalších věcí.
Vraťme se však do našeho „obecního“ světa. Pandemii koronaviru zatím zvládáme. Až odezní nynější pátá vlna, bude
čas na opětovné společenské, kulturní a sportovní akce, které
jsme společně se spolky pravidelně pořádali. Jejich termíny
konání se budou odvíjet od aktuální situace s k-19.
Ani k-19 nezastavil rozvoj naší obce. Dokončila se rekonstrukce chaty Bažantnice, k pravidelnému využívání je k dispozici opravený kulturní dům, probíhají stavební práce na
dostavbě dolní budovy základní školy tak, aby žáci zahájili
nový školní rok 2022/2023 v dokončené škole, v užívání je trasa cyklostezky sv. Metoděje z Boršic do Zlechova, připravuje
se projektová dokumentace pro rekonstrukci ČOV, po tříletém
vyjednávání se zrealizoval odkup budovy Varmužovy pekárny
a parcely pod ní, pokračovalo se ve výsadbách nové zeleně,
průběžně se udržují obecní nemovitosti. Dále se zpracovává

Změna č.1 ÚP Boršice, pracuje se na přípravě zastavitelného
území pro novou výstavbu rodinných domů. Prvořadým úkolem tohoto roku v oblasti obecních investic je dostavba školy
a její kompletní vybavení.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na rozvoji naší překrásné a prosperující obce, a také těm, kteří pomáhají v dnešní době překonat nesnáze s pandemií koronaviru.
Dodatečně Vám přeji především hodně zdraví a štěstí
v roce 2022, který, jak doufáme, bude pro nás všechny lepší
jak uplynulé dva roky.
Ing. Roman Jílek, starosta

Rozpočet na rok 2022
Schválený
rozpočet 2021

Očekávaný
rozpočet 2021

Návrh rozpočtu
2022

Daňové příjmy

25 000 000

32 682 130

30 778 000

Přijaté transfery

41 800 261

30 833 323

13 339 048

1 752 600

1 752 600

1 796 291

32 305 627

19 941 729

11 368 946

5 500 000

5 500 000

0

278 798

278 798

173 811

1 864 829

1 864 829

0

98 407

98 407

0

1 396 960

0

3 159 000

3 698 699

3 733 850

13 000

138 250

13 000

0

26 116

0

485 000

494 817

495 000

Souhr.dot.vztah - výkon přenesené působnosti
Přístavba od.a km.učeben ZŠ
Na kole za historií Velké Moravy - cyklostezka
Výsadby pod sv.Jánem
Obnova klubovny pro spolky Bažantnice Boršice
Výsadba prvků v ÚSES
Různé např. průtokové transfery
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
2310

Pitná voda

2321

Odvádění a čišt.odpad.vod -nájem ČOV

3111

Mateřské školy

0

30 000

0

3314

Činnosti knihovnické

0

60

50

3341

Rozhlas a televize - kabel.tv počet účastníků 339*1680

570 000

570 000

585 000

3392

Zájmová činnost v kultuře -pronájem kult.domu

50 000

50 000

50 000

3399

Ostatní záležitost kultury -dary BBS, hody, vstupné

50 000

50 000

20 000
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3412

Sportovní zařízení v majetku obce - pronájem VČSC

80 000

80 000

40 000

3421

Využití vol.času a dětí -přívesn ický tábor

0

0

0

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

0

112 293

100 000

3612

pronájem bytů čp 738,čp 57, RD čp 238, byty čp 568

600 000

728 000

812 000

3613

Nebytové hospodářství -pronájem ko merčních prostor

560 000

588 500

771 800

3632

hrobových míst (smlouvy na 10 let)

20 000

46 000

46 000

3633

inž.sítí - nájem plyn.zařízení Gasnet

25 000

25 000

25 000

3639

pronájem pozemků, prodej pozemků, věcná břemena

150 000

300 250

150 000

3723

kontejneru MAN,příjem z iradeje tříděného odpadu

50 000

121 000

135 000

3725

znešk.komun.odpadu -odměna za třídění odpadů

300 000

300 000

300 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - prodej dřeva

4354

Chráněné bydlení - nájem

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6171

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

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací - úroky+dividendy SVAK

6409

Neidentifikované příjmy - kurzové zisky
PŘÍJMY CELKEM

20 000

20 000

5 000

180 000

180 000

180 000

0

54 169

0

30 000

30 000

30 000

2 000

27 344

2 000

0

3 400

0

69 972 261

67 352 402

47 863 898

Schválený
rozpočet 2021

Očekávaný
rozpočet 2021

Návrh rozpočtu
2022

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1037

Celospolečenské funkce lesů

0

0

0

2212

Silnice

500 000

505 000

505 000

2219

Chodníky

3 300 000

3 330 000

150 000

z toho projekt Na kole za historií Velkou Moravou

3 100 000

3 100 000

0

2292

Dopravní obslužnost veřejnými službami

218 000

218 000

220 000

2310

Pitná voda

100 000

100 000

55 000

2321

Kanalizace

300 000

300 000

300 000

2342

Protierozní ochrana

20 000

20 000

20 000

3111

Mateřská škola

700 000

820 428

855 000

z toho MŠ neinvestiční příspěvek 5331

700 000

806 600

850 000

3113

Základní škola ZŠ
neinvestiční příspěvek
projekt Přístavba odb.a km.učeben

68 050 000

43 235 434

29 180 930

1 800 000

1 819 463

1 800 000

66 250 000

33 795 630

22 785 096

885 609

4 414 834

550 000

560 000

560 000

0

1 800

0

rekonstrukce zš
3314

Činnosti knihovnické

3319

Ostatní záležitosti kultury

3329

Ost.záležitosti ochrany památek - kříže, válečné hroby

20 000

20 000

20 000

3330

Činnosti regist.církví - přísp.farnosti

20 000

20 000

20 000

3341

Rozhlas a televize - kabelová televize

900 000

928 000

928 000

3349

Ostatní záležitosti sděl.prostředků-obecní zpravodaj

115 000

115 000

130 000

3392

Zájmová činnost v kultuře - kulturní dům

500 000

557 000

392 000

3399

Ostatní záležitost kultury

300 000

495 398

430 000
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3412

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

870 000

1 100 000

607 000

3419

Ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky SK)

0

90 000

0

3421

Využití volného času dětí a mládeže - přívesnický tábor

0

11 900

0

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky spolkům
mimo kulturu)

2 735 042

4 968 326

150 000

projekt: Obnova klubovny pro spolky Bažantnice Boršice

2 664 042

4 321 559

0

3612

Bytové hospodářství

360 000

380 000

360 000

3613

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

200 000

230 000

200 000

3631

Veřejné osvětlení

400 000

400 000

400 000

3632

Pohřebnictví

100 000

100 000

100 000

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

50 000

50 000

50 000

3635

Územní plánování

50 000

50 000

190 000

3636

Územní rozvoj

35 000

35 000

30 000

3639

Komunální služby a územní rozvoj - mzdy, nákup pozemků

2 100 000

2 045 000

2 000 000

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

20 000

20 000

0

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

1 000 000

1 150 000

1 200 000

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)

1 000 000

1 065 000

1 000 000

3739

Ostatní ochrana půdy a spodní vody

10 000

10 000

10 000

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdy, PHM, opravy,
nákup strojů)

2 764 271

2 764 271

2 100 000

z toho projekt Výsadby pos sv.Jánem

348 498

348 498

217 264

z toho projekt Výsadby prvků v ÚSES

115 773

115 773

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

0

15 000

15 000

30 000

30 000

30 000

100 000

100 000

100 000

0

10 000

0

100 000

100 000

150 000

50 000

50 000

0

200 000

296 269

200 000

2 200 000

2 300 000

2 300 000

0

62 000

0

5 500 000

6 080 500

16 620 000

4339
4341

Ostatní sociální péče a pomoc (věcné dary, příspěvky orga.
soc.péče)
Soc.pomoc osob.v hmot. nouzi a občanům soc.nepřizpůsobivým (věcné a fin.dary)

4350

Domovy pro seniory

4354

Chráněné bydlení

4357

Domovy pro osoby se zdrav.post - DPS

4371

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

5213

Krizová opatření

5272

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

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112

Zastupitelstva obcí

6112

Volby

6171

Činnost místní správy
z toho nákup pekárny

10 250 000

6310

Obecné výdaje z finančních operací (úroky, bankovní
poplatky)

200 000

200 000

200 000

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

220 000

221 090

220 000

6399

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

600 000

563 230

676 000

6402

Finanční vypořádání minulých let

25 131

55 131

0

6409

Ostatni činn.jinde nezařazené - člen.přispěvek Mikroregion
Staroměstsko, Buchlov

150 000

150 000

150 000

96 762 444

76 028 777

62 923 930

VÝDAJE CELKEM
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III. FINANCOVÁNÍ
Schválený
rozpočet 2021

Očekávaný
rozpočet 2021

Rozpočet 2022

20 000 000,00

18 824 427,18

11 368 945,96

8113

Krátkodobý přijatý úvěr - přístavba ZŠ - dotační část

8114

Uhrazené splátky krát.úvěru - přístavba ZŠ doatční část

- 20 000 000,00

- 18 824 427,18

- 11 368 945,96

8115

Změna stavu krát.prostř.na bú (+/-)

- 11 009 816,81

- 10 038 075,41

8 945 887,36

8123

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (cyklostezka, přístavba ZŠ)

38 000 000,00

18 898 496,10

19 101 503,92

8124

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

- 200 000,00

FINANCOVANÍ celkem

- 12 987 359,00

26 790 183,19

8 860 420,69

15 060 032,28

REKAPITULACE ROZPOČTU 2022
REKAPITULACE

Schválený rozpočet 2021

Očekávaný rozpočet 2021

Rozpočet 2022

PŘÍJMY

69 972 260

67 352 402

47 863 898

VÝDAJE

96 762 444

76 028 777

62 923 930

ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI

-15 027 085

-8 676 375

-15 060 032

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

26 790 183

8 860 420

15 060 032,28

Stavy na bankovních účtech k 31. 12. 2021:
Název účtu

Konečný zůstatek

ČSOB – běžný účet

23 003 336,74 Kč

ČS, a.s. – běžný účet

570 201,96 Kč

ČNB – dotační účet

3 817 455,36 Kč

ČSOB – účet EUR

994,83 EUR

Čerpání úvěrů:
Úvěr

Výše úvěru

Čerpáno

ČSOB – Cyklostezka

10 914 632 Kč

10 914 632 Kč

ČSOB – dlouhodobý úvěr přístavba ZŠ

38 000 000 Kč

18 898 496,08 Kč

ČSOB – krátkodobý úvěr přístavba ZŠ – opakované čerpání

20 000 000 Kč

0 Kč (ke konci roku splacen)

USNESENÍ

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Boršice, konaného ve čtvrtek dne 23. 9. 2021
od 18:00 hodin v sále Kulturního domu Boršice
C. 1. Základní škola Františka Horenského Boršice –
průběh stavebních prací, vícepráce vyvolané projektem
školní kuchyně a jídelny, vícepráce během stavby
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích
/obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. j. OUBO-1794/2021 projektu „Přístavba odborných a kmenových učeben včetně
zajištění bezbariérového přístupu do budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích“ se zhotovitelem společností MANAG, a.
s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ: 47906898, v ceně 1 142 949
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Kč bez DPH, tj. 1 382 968 Kč vč. DPH, a termínem ukončení stavebních prací do 24. 7. 2022. Zastupitelstvo obce
Boršice pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
C. 1. 2. Rekonstrukce – stavební práce ZŠ Boršice
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje provedení
rekonstrukce – stavebních prací v budově základní školy č. p.

540 v ceně 1 018 371 Kč bez DPH dle cenové nabídky společnosti MANAG, a. s., Zarámí 92, 760 01 Zlín, IČ: 47906898.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem objednávky
provedení stavebních prací.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
C. 1. 3. Vybudování školní kuchyně a jídelny
a rekonstrukce sociálního zařízení Boršice – stavební
příprava projektu
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích
/obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
provedení stavebních prací v rámci stavební přípravy projektu Vybudování školní kuchyně a jídelny a rekonstrukce sociálního zařízení Boršice v budově základní školy
č. p. 540 v ceně 2 324 373 Kč bez DPH dle cenové nabídky společnosti MANAG, a. s., Zarámí 92, 760 01 Zlín,
IČ: 47906898. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem objednávky provedení stavebních prací.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
C. 2. Obnova klubovny pro spolky Bažantnice
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje doplňující
investici na chatě Bažantnice v částce 552 517 Kč vč. DPH.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
C. 3. Dotační projekt z MAS Buchlov – Obnova klubovny
pro spolky – Bažantnice Boršice
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /
obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přijetí dotačních prostředků ve výši 324 569 Kč na pořízení nábytku, vybavení a mobiliáře v projektu „Obnova klubovny pro
spolky – Bažantnice Boršice“ v rámci žádosti o dotaci z MAS
Buchlov.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
B. 2. 4. Cyklostezka sv. Metoděje – projekt přeshraniční
spolupráce Na kole za historií Velké Moravy – ukončení
projektu, průběh financování
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje ukončení
projektu „Na kole za historií Velké Moravy – cyklistická stezka
sv. Metoděje Boršice – Zlechov“.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
B. 2. 5. Program rozvoje obce Boršice na období
2022–2027
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vypracování
nového rozvojového dokumentu obce Programu rozvoje obce
Boršice na období 2022–2027.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
B. 2. 6. Plán rozvoje sportu obce Boršice na období
2021–2026
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vypracování
nového rozvojového dokumentu obce Plánu rozvoje sportu
obce Boršice na období 2021–2026.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

B. 2. 7. Investice obce do ČOV Boršice – technická zpráva
SVK Uh. Hradiště
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje starostu obce
výběrem projekční kanceláře pro zpracování projektové dokumentace a rozpočtu pro generální rekonstrukci ČOV Boršice
prostřednictvím poptávkového řízení.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
B. 2. 8. Rekonstrukce budovy sportovních šaten Boršice
s dotační podporou
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, pověřuje starostu obce
zajištěním projekční kanceláře pro zpracování projektové dokumentace a přípravou nové žádosti o dotaci.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
B. 2. 10. Vybudování školní kuchyně a jídelny Boršice –
úprava projektu a příprava dotační žádosti
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje projektový
záměr a přípravu dotačního projektu „Vybudování školní kuchyně a jídelny Boršice“ v rámci výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj ČR v programu PODPORA OBNOVY A ROZVOJE VENKOVA 2022. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu přepracováním stávajícího projektu Vybudování školní kuchyně a jídelny Boršice.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
C. 3. 1. Obecní kompostárna
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje investiční záměr Obecní kompostárna a pověřuje starostu přípravou projektové dokumentace.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
C. 3. 2. Prodloužení vodovodu a kanalizační stoky „Pod
Starými horami II“
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje realizaci investičního záměru Prodloužení vodovodu a kanalizační stoky
„Pod Starými horami II“ o délce 24,5 metru.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
C. 3. 3. Oprava střechy smuteční síně a úprava
kontejnerového místa na odvoz odpadu ze hřbitova
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje opravu střechy na budově smuteční síně a stavební úpravy místa na odvoz odpadů ze hřbitova do výše 100 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
C. 3. 5. Rozdělení budovy č. p. 57, Boršice
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje průběh přípravy rozdělení budovy bývalé hospody s manžely Vu Giang
Dong a Ha Thi Huong o rozdělení nemovitosti. Dále pověřuje
starostu obce výběrem odborné právní kanceláře.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
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D. 4. 2. Darovací smlouva Český zahrádkářský svaz –
zahrádkářský dům č.p. 425 včetně pozemku st. 207/2 –
převod na obec
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 85 písmeno a) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přijetí daru pozemku parc. č.
st. 207/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 146 m2, jehož
součástí je stavba č. p. 425 (rodinný dům) stojící na parcele
č. st. 207/2, vlastníka Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Boršice, č. p. 704, 687 09 Boršice, IČ 70835691,
zapsaného na LV 217, k. ú. Boršice u Buchlovic. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem Darovací smlouvy.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
D. 4. 10. Návrh nájemní smlouvy na obecní pozemky
určené k těžbě štěrkopísků
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, bere zprávu starosty
na vědomí a pověřuje starostu obce dalším jednáním se společností Slovácká těžební, s.r.o., o podmínkách nové těžby na
obecních pozemcích parc. č. 760/109 (o výměře 467 m2) a pozemku 5069/81 (o výměře 136 m2) zapsaných na LV č. 10001
pro obec Boršice, k. ú. Boršice u Buchlovic.
Usnesení č. 28 bylo schváleno.
E. 5. 1. Žádost o finanční příspěvek pro MAS Buchlov
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 84 písmene
r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje členský příspěvek pro MAS
Buchlov ve výši 25 Kč/osoba/rok.
Usnesení č. 29 bylo schváleno.
E. 5. 2. Smlouva se společností Elektrowin a.s. –
elektroodpad – prodloužení smluvního vztahu
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje znění smlouvy se
společností Elektrowin a.s. a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 30 bylo schváleno.

E. 5. 3. Pojistná smlouva UNIQUA pojišťovna a.s.
– připojištění uměleckých doprovodných prvků
u cyklostezky sv. Metoděje Boršice – Zlechov, k. ú.
Boršice u Buchlovic
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje znění dodatku smlouvy se společností UNIQUA pojišťovna a.s. na pojištění souboru uměleckých doprovodných prvků u cyklostezky
sv. Metoděje Boršice – Zlechov, k. ú. Boršice u Buchlovic,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
Usnesení č. 31 bylo schváleno.
E. 5. 4. Smlouva se společností Jaroslav Tupý, GIS –
aktualizace Digitálního povodňového plánu obce Boršice
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje znění smlouvy se společností Jaroslav Tupý, GIS, a pověřuje starostu jejím
podpisem.
Usnesení č. 32 bylo schváleno.
E. 5. 5. Informace o nákupu materiálu pro obec Mikulčice
z finančních prostředků vybraných od občanů
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /
obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, bere zprávu
starosty obce o nákupu materiálu pro obec Mikulčice na
vědomí.
Usnesení č. 33 bylo schváleno.
E. 5. 5 Změna č. 1 Územního plánu
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce zasláním urgence současnému projektantovi, který neplní dohodnuté
termíny. Požadavek zastupitelstva je splnění 1. a 2. etapy
Změny č. 1 územního plánu pro veřejné projednání a pro vydání zastupitelstvem obce (čistopis) do termínu 7. 10. 2021.
V případě nesplnění termínu zastupitelstvo pověřuje starostu
výběrem nového vhodného projektanta.
Usnesení č. 35 bylo schváleno.

USNESENÍ

z 19. zasedání Zastupitelstva obce Boršice, konaného ve čtvrtek dne 7. 10. 2021
od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu Boršice
C. 2. 1. Nákup nemovitostí – pozemku parc. č. st. 153, jehož
součástí je stavba - č. p. 171, v k. ú. Boršice u Buchlovic
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 85 písmene a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve
znění pozdějších předpisů, schvaluje nákup pozemku parc.
č. st. 153, o výměře 570 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 171 – objekt občanské vybavenosti, vše zapsáno na LV č. 1839, který je pro k. ú. Boršice
u Buchlovic (kód k. ú. 607 983) veden u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště,
do výlučného vlastnictví obce Boršice za kupní cenu ve výši
10.200.000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu zajištěním a podpisem kupní smlouvy, smlouvy o úschově a dalších úkonů spojených s převodem vlastnictví a s výmazem
dosavadních zástavních práv. Náklady spojené s administrací převodu hradí kupující. Prodávající ponese své vlastní
náklady vzniklé na jeho straně a v souvislosti s předáním
nemovitosti.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
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C. 2. 2. Nákup pozemků parc.č.760/334, 760/21 (ostatní
plocha), 5060/35, 5059/1 (ostatní plocha) zapsaných na
LV 1004 pro výsadbu dotační zeleně
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 85 písmene a)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nákup pozemků parc. parc.č.760/334
(orná půda) o výměře 793 m2, 760/21 (ostatní plocha) o výměře
57 m2, 5060/35 (orná půda) o výměře 29 m2 a 5059/1 (ostatní
plocha) o výměře 93 m2 zapsaných na LV 1004 pro k. ú. Boršice
u Buchlovic. Veškeré náklady vzniklé při převodu hradí kupující.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
D. 3. 1. Změna č. 1 Územního plánu
Zastupitelstvo obce Boršice odstupuje od dohody s panem
Mgr. Davidem Třešňákem a schvaluje uzavření smlouvy na zpracování Změny č. 1 územního plánu obce Boršice s autorizovaným
architektem Jiřím Ludíkem, IČ 49157078, Urbanistický ateliér Zlín,
s.r.o., tř. Tomáše Bati 399, Zlín, a to za částku 148 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

D. 3. 2. Pořízení ústředního topení v prostorách obecní
hospody
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 84 písmene b)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje pořízení a vybudování nového ústředního
topení v budově obecní hospody do částky 120 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

D. 3. 3. Výměna oken a dveří v budově hasičárny
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 84 písmene
b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje výměnu oken v budově hasičárny do částky 105 000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

USNESENÍ

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Boršice, konaného ve čtvrtek dne 25. 11. 2021
od 18:00 hodin v sále Kulturního domu Boršice
C. 2. 1. Přestavba suterénu ZŠ Boršice na školní kuchyni
a jídelnu – podání žádosti o dotaci MMR
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /
obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022 Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt
„Přestavba suterénu ZŠ Boršice na školní kuchyni a jídelnu“.
Zastupitelstvo obce Boršice dále schvaluje zajištění vlastních
finančních prostředků na tuto investiční akci na dofinancování
projektu v potřebné výši. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podáním žádosti o dotaci.
Zastupitelstvo schvaluje provedení první části prací v hodnotě 2 812 491 Kč vč. DPH, jako součást díla „Přestavba suterénu ZŠ Boršice na školní kuchyni a jídelnu“ dle již schváleného usnesení zastupitelstva obce Boršice č. 5 ze dne
23. 9. 2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
Usnesení č. 4 a 5 byla schválena.
C. 2. 2. Projekt „Vybudování dětského hřiště ve
sportovním areálu obce Boršice“ pro podání žádosti na
MMR
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje vypracování
a podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2022 Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt „Vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu obce
Boršice“. Dále zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování
z vlastních finančních prostředků do výše 400 000 korun. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podáním žádosti na MMR.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
D. 1. 1. Bezúplatný převod nemovité věci do majetku obce
od Zlínského kraje
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 85 písmene a)
zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní zřízení/,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje bezúplatný převod
nemovité věci, přijetí daru pozemku p. č. 4807/38, ostatní plocha, o výměře 419 m2, odděleného z původního pozemku p.

č. 4807/1 geometrickým plánem č. 1805-99/2019, odsouhlaseným příslušným katastrálním pracovištěm Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj pro obec Boršice a k. ú. Boršice u Buchlovic, včetně veškerých jeho součástí a příslušenství z vlastnictví
Zlínského kraje do vlastnictví obce Boršice, č. p. 7, 687 09
Boršice, IČO 00290823. Cena převáděné nemovitosti je 46
383 korun. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
Darovací smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem hradí
obdarovaný.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
E. 1. Program rozvoje obce Boršice na léta 2022–2027
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, bere zprávu starosty
o probíhající přípravě nového rozvojového dokumentu obce
Programu rozvoje obce Boršice na období 2022–2027 připravovaného zaměstnanci MAS Buchlov na vědomí. Zastupitelstvo obce dále schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce
na období 2016–2022.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
E. 2. Plán rozvoje sportu obce Boršice na období
2021–2026
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84, odst. 2, písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje nový rozvojový dokument obce Plán rozvoje sportu obce Boršice na
období 2021–2026 a dále schvaluje úhradu faktury v částce
10 000 korun za provedené služby MAS Buchlov.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
E. 3. Obecně závazná vyhláška obce Boršice o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /
obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje dopracování obecně závazné vyhlášky na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

USNESENÍ

z 21. zasedání Zastupitelstva obce Boršice, konaného v pondělí dne 13. 12. 2021
od 18:00 hodin v sále Kulturního domu Boršice
B. 2. Rozpočet na rok 2022 a rozpočtový výhled obce
Boršice na roky 2023 a 2024
Zastupitelstvo obce Boršice na základě ustanovení §
84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona
o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů,

schvaluje rozpočet obce Boršice na rok 2022 v celkových
příjmech po konsolidaci ve výši 47 863 898 Kč a celkových
výdajích po konsolidaci ve výši 62 923 930 Kč, financování 15 060 032 Kč v závazných ukazatelích dle přílohy č.
2 k zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Boršice. Dále
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zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 3 odstavec 1 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Boršice na roky
2023–2024.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
C. 2. 2. Přestavba suterénu ZŠ Boršice na školní kuchyni
a jídelnu
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích
/obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2022 Ministerstva pro místní rozvoj pro
projekt „Přestavba suterénu ZŠ Boršice na školní kuchyni
a jídelnu“.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
C. 2. 3. Projekt „Vybudování dětského hřiště ve
sportovním areálu obce Boršice“
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /
obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
podání žádosti o dotaci v podprogramu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2022 Ministerstva pro místní rozvoj pro
projekt „Vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu
obce Boršice“.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
C. 2. 4. Projekt „Boršice – oprava chodníku podél III/4273,
ul. Osvobození – 1. etapa“
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno
a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní zřízení/,
ve znění pozdějších předpisů, schvaluje postup v přípravě projektu „Boršice – oprava chodníku podél III/4273, ul. Osvobození
– 1. etapa“. Zastupitelstvo obce Boršice dále schvaluje podání
žádosti o finanční příspěvek ze SFDI pro financování opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022 a zajištění vlastních finančních
prostředků. Jejich výše bude stanovena po aktualizaci rozpočtu
stavby. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce vyřizováním
potřebných úkonů souvisejících s přípravou a podáním žádosti.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
F. 1. 1. Žádost o dotaci z národního programu Životní
prostředí Sázíme stromy Boršice II
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje přípravu
a podání Žádosti o dotaci z národního programu Životní prostředí – Sázíme stromy Boršice II.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
F. 1. 2. Program rozvoje obce Boršice na léta 2022–2027
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 84 odst. 2 písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /obecní
zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, bere zprávu starosty
o probíhající přípravě nového rozvojového dokumentu obce
Programu rozvoje obce Boršice na období 2022–2027 na vědomí. Zastupitelstvo obce dále schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce na období 2016–2022.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
F. 1. 3. Obecně závazná vyhláška obce Boršice o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Boršice na základě § 10 písm. d) a §
84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní
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zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje obecně závaznou vyhlášku na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
F. 1. 4. Řešení zvýšené dopravy nákladních vozidel přes
obec
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 84 odstavce
2, písmeno a) a b) zákona č. 128 /2000 Sb., zákona o obcích /
obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, bere zprávu starosty obce na vědomí.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
F. 1. 5. Udělení čestného občanství obce a ceny obce
„Řádu svatého Metoděje“ naší občance paní Jarmile
Hanákové in memoriam
Zastupitelstvo obce Boršice na základě ustanovení § 84
odst. 2 písmeno s) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů schvaluje udělení četného občanství naší občance Jarmile Hanákové in
memoriam.
Usnesení č. 13 bylo schváleno.
F. 1. 9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o investičním
dlouhodobém úvěru č. 2020017963
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 85 písmene
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o úvěru č. 2020017963.
Dodatkem se mění a doplňuje takto:
1. Období čerpání Úvěru sjednané v odst. 3) článku „Úvěr a čerpání“ Smlouvy se prodlužuje do dne 20. 9. 2022 (včetně).
2. Ruší se dosavadní znění článku „Splácení“ Smlouvy a nahrazuje se v celém rozsahu tímto zněním: Klient je povinen splatit Úvěr v pravidelných splátkách ve výši 239
000 Kč splatných vždy ve 20. den každého kalendářního
měsíce. První splátka ve výši 239 000 Kč je splatná dne
20. 10. 2022 a poslední splátka ve výši 238 000 Kč je splatná dne 20. 12. 2035.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 2020017963.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
F. 1. 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o investičním úvěru č.
2020017964 s opakovaným čerpáním
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 85 písmene
j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje předložený Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o úvěru č. 2020017964.
Dodatkem se mění a doplňuje takto: Období čerpání Úvěru
sjednané v odst. 4) Článku „Úvěr a čerpání“ Smlouvy se prodlužuje do dne 20. 9. 2022.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu podpisem výše uvedeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 2020017964.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
F. 1.11 Nákup automatizovaného externího defibrilátoru
Zastupitelstvo obce na základě ustanovení § 84 písmene
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje nákup automatizovaného externího defibrilátoru v ceně 57 600 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostu provedením nákupu.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Jak v Boršicích zajistit stavební pozemky
pro rodinné domy a malé bytové domy
V současné době na katastru obce nejsou k dispozici volné
stavební parcely. Obec má dle stávajícího platného územního
plánu určená tři zastavitelná území (lokality) pro výstavbu rodinných domů. Bohužel obec v těchto lokalitách nevlastní pozemky. Aby mohla být v daných lokalitách určených pro výstavbu
zahájena výstavba RD, popřípadě menších bytových domů,
musí dojít k dohodě jednak mezi všemi vlastníky dotčených pozemků a také s obcí. Obec se stane koordinátorem přeparcelování pozemků tak, aby mohly vzniknout smysluplné stavební parcely. Na některých si původní majitelé pozemků postaví
svůj dům, některé takto nově vzniklé stavební parcely budou
k prodeji. Zkušenosti s takovým způsobem přípravy stavebních
parcel má obec z lokality Nové Podevsí. Zde bylo zrealizováno
výše uvedeným způsobem 13 stavebních pozemků pro rodinné
domy včetně inženýrských sítí a místní obslužné komunikace.
Aby se dalo stejně postupovat také v lokalitách aktuálně určených pro výstavbu, musí všichni dotčení majitelé pozemků
s touto výstavbou souhlasit. Musí dát souhlas s přeparcelováním
pozemků ke vzniku nových stavebních parcel či jejich částí. Dále
musí část pozemku uvolnit pro vybudování obslužné místní komunikace. V neposlední řadě musí také přispět určitým podílem
(pozemkem či finančním plněním) na vybudování inženýrských
sítí. Jen tak jsme schopni v naší obci zajistit nové stavební parcely.
V případě volných obecních finančních prostředků ve výši
cca 10 – 15 mil. korun by byla ještě jedna možnost: obec od
vlastníků vykoupí pozemky v lokalitách pro výstavbu, následně provede přeparcelování na stavební parcely a bude následovat odprodej stavebních pozemků nejprve zájemcům
z řad bývalých vlastníků pozemků za nižší cenu, ostatním zájemcům budou nabízeny za tržní cenu. Za získané finanční
prostředky by se vybudovaly nové inženýrské sítě a obslužná
místní komunikace pro nové rodinné domy.
Vlastníci pozemků si musí uvědomit, že v případě nesouhlasu s výstavbou tak, jak byla výše popsána, musí počítat
s tím, že v nejbližší době budou tyto stávající lokality určené
k výstavbě převedeny ze zastavitelného území zpět na ornou
půdu. Tuto možnost má obec již při současném projednávání
a schvalování Změny č. 1 Územního plánu obce Boršice. Následně obec začne zajišťovat nové lokality pro další výstavbu
rodinných domů či menších bytových domů, a to tam, kde
dojde k rychlé dohodě s vlastníky pozemků.
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Na tuto změnu v rámci územního plánu doplatí ostatní majitelé pozemků, kteří svůj souhlas už obci dali, ale jejich sousedi
s takovým záměrem nesouhlasí. Takoví vlastníci svým nesouhlasem rozhodují i za ostatní. Obec v takovém případě nemůže
konkrétní nesouhlasící vlastníky nijak přimět ke změně jejich
názorů. Svým rozhodnutím takový vlastník rozdrobí uvažovanou plochu k výstavbě natolik, že obci se v takové zmenšené
lokalitě nevyplatí zajišťovat inženýrské sítě a novou komunikaci.
Obec musí z ekonomických důvodů investovat do reálně větších zastavitelných ploch, kde vznikne více stavebních parcel.
Na závěr bych chtěl všechny majitele pozemků v lokalitách
určených k zástavbě oslovit. Prosím, zvažte svůj nesouhlasný
postoj k výstavbě na Vašem pozemku. Pokud se Váš pozemek

Obecní kompostárna
Od roku 2015 se provádí kontejnerový sběr bioodpadu
(zbytků rostlin a stromů ze zahrad, vinohradů, polí a trávníků) na území celé obce. Jednotlivé velkoobjemové kontejnery
jsou umístěny po obci a po naplnění vyváženy. Až do roku
2020 jsme měli možnost bezplatně ukládat veškerý bioodpad vyprodukovaný na území naší obce na zpevněné polní
hnojiště nad letištěm. Zde jednou za rok přijel drtič a společnost, která nám bioodpad podrtila, tak si ho i zdarma odvezla.
Následně proběhla dohoda o úplatném odběru bioodpadu

i pozemky Vašich sousedů převedou ze stávajících pozemků
stavebních nazpět na pozemky zemědělské, tak budou tytéž
pozemky opětovně určené k zástavbě tak za 50 roků…
A o které lokality se jedná? Především lokalita Slunečné,
kde není možno zahájit přeparcelování z důvodu nesouhlasu
některých vlastníků stávajících pozemků. Dále lokalita Nové
Podevsí II. etapa, kde taktéž někteří vlastníci s výstavbou nesouhlasí. Samotnou kapitolou je lokalita Podhorky. Zde byla
v minulosti provedena Jednoduchá pozemková úprava za
účelem přípravy celého území k nové výstavbě 50 rodinných
domů a dvou bytových domů o kapacitě minimálně 24 bytů.
Lokalita s neuskutečněnou výstavbou omezuje výstavbu v jiných částech obce.

bychom si tuto dřevěnou drť již sami zpracovali na kompost.
Tímto krokem zajistíme legální 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.
Umístění obecní kompostárny na obecní pozemek parc.č.
3196/4 za Xavergenem je v souladu s územním plánem obce
(plochy specifických druhů výroby a skladování). Na Městském úřadě v Uherském Hradišti, odboru životního prostředí,
byly projednány podmínky, za jakých by proběhla výstavba
obecní kompostárny. Bylo zadáno zpracovat projektovou
dokumentaci se zajištěním vyjádření dotčených správců inženýrských sítí. Následně bude požádáno o koordinované
stanovisko Odboru životního prostředí Městského úřadu v Uh.
Hradišti. Územní a stavební řízení proběhne na místním stavebním úřadě.

Aktuální průběh prací
na Změně č. 1 Územního plánu

do kompostárny Křížné cesty v ceně 500 Kč za jeden plný
kontejner. Následně cena vzrostla na 1 200 Kč, čímž takováto
likvidace bioodpadů se stala pro obec ekonomicky nepřijatelnou. Dnes měkký odpad ukládáme na plochu za Xavergenem
a pevný odpad vozíme pod sv. Ján. Tato likvidace bioodpadu
je již neudržitelná a je nutno ji vyřešit. Obecní kompostárna by
měla soustřeďovat bioodpad z veřejných ploch, které udržuje
obec Boršice, ale také stávající bioodpad ze zahrad našich
občanů, který není možno kapacitně ukládat do více jak 900
kusů kompostérů, které byly pro naše občany v minulosti pořízeny ve dvou projektech s dotační podporou. V případě projektu „Kompostárna Boršice“ se počítá s vybudováním malé
kompostárny na obecním pozemku nacházející se za Xavergenem. Zde by se zpracovával biologický materiál a produkoval by se kompost, který se bude vracet zpět do půdy na
území naší obce. 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 s uhutněným podsypem – betonovým recyklátem z vlastních zásob.
Měkký bioodpad na betonové ploše si budeme naší technikou schopni zpracovat samy. Dřevěný bioodpad bychom nechali podrtit pojízdnou drtičkou, která materiál podrtí, a dále
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Projektant Mgr. David Třešňák, který byl na začátku loňského roku vybrán jako zpracovatel změny č. 1 územního plánu
obce, v předem odsouhlasených termínech nedodal dohodnuté dokumenty pro projednání a odsouhlasení změny č. 1
ÚP Boršice zastupitelstvem obce. Jelikož vybraný projektant
následně nereagoval na písemné ani na další výzvy ze strany
obce, byla na základě rozhodnutí zastupitelstva obce s panem
projektantem Mgr. Davidem Třešňákem ukončena spolupráce.
Následně byl osloven druhý projektant v pořadí při výběru dodavatele na zpracování změny č. 1 územního plánu a to autorizovaný architekt Jiří Ludík z Urbanistického ateliéru ze Zlína
a s ním byla uzavřena smlouva o dílo na provedení projektové
dokumentace na zpracování Změny č. 1 Územního plánu Boršice. Projekční práce probíhají v pěti etapách. V současné době
běží druhá etapa zpracování. Výhledově v půli roku bychom
v zastupitelstvu mohli Změnu č. 1 projednat a schválit.

Investice obce do ČOV Boršice –
technická zpráva SVK Uh. Hradiště
Již po několik roků nás Slovácké vodárny a kanalizace a.s.,
provozující kanalizaci a čistírnu odpadních vod (ČOV) v Boršicích upozorňují na technologickou zaostalost naší čistírny
odpadních vod, která byla slavnostně otevřena v roce 2000
za přítomnosti tehdejšího ministra životního prostředí pana
Miloše Kužvarta. ČOV v současné době splňuje emisní limity
vypouštěných odpadních vod v ukazatelích stanovených příslušným rozhodnutím vodoprávního úřadu. Z technické zprávy SVaK Uh. Hradiště vyplívá, že zařízení ČOV začíná zastarávat a některé jeho celky (např. čerpadla, aerační elementy) by

měly být co nejdříve vyměněny. Stávající provozovaná kanalizace v obci v současné době aktuálně vyžaduje investice ze
strany obce jako majitele do stoky A6 – Trávníky.

Investice na ČOVce v nejbližší době:
1.

Nový systém měření a regulace včetně vizualizace a dálkového přenosu dat.

2.

Oprava šindelové střechy hlavní budovy ČOV

3.

Vystrojení odtokových žlabů a dosazovací nádrže

4.

Obnova čerpadel a výtlačných potrubí

5.

Instalace stíraných česlí na přítoku

6.

Generální oprava drapáku na těžení štěrku

7.

Obnova aretačních elementů aktivační nádrže

8.

Instalace dvouplášťové nádrže na síran železitý

9.

Měření obsahu nerozpuštěných látek

10. Postupná obměna strojního vybavení
11. Instalace mikrosíta na výtoku z ČOV
12. Zakrytí odtokové šachty ČOV
13. V případě napojení obce Stříbrnice a Medlovice navýšení
kapacity
Jak je z výše uvedeného zřejmé, je nutno připravit projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci ČOV a v dalších
letech provést její generální rekonstrukci. Naše ČOVka funguje 21 rokem bez výrazných investic ze strany obce nebo SVaK.
Dne 23. 9. 2021 na 18. veřejném zasedání zastupitelstva obce
Boršice zastupitelstvo schválilo výběr projekční kanceláře pro
zpracování projektové dokumentace a rozpočtu pro generální
rekonstrukci ČOV Boršice prostřednictvím poptávkového řízení.

let ukončit provoz pekárny a tím své podnikání. Hlavním důvodem byl plánovaný odchod do řádného důchodu. Každá strana
nechala vypracovat svůj znalecký posudek jak k budově, tak
k pozemku. Na základě těchto posudků nebyla stanovena cena
nemovitostí. Proto po vzájemné dohodě byl osloven nezávislý
znalec v oboru nemovitostí z Ústavu soudního inženýrství VÚT
Brno, který vypracoval zcela aktuální znalecký posudek. Z tohoto posudku a z návrhu majitele nemovitostí byla stanovena
konečná cena 10.200.000,- Kč, která se stala cenou kupní. Kupní cena bude uhrazena z vlastních finančních prostředků obce.
Budova pekárny a pozemku pod ní je pro obec významnou
nemovitostí, kterou lze využít k dalšímu komerčnímu pronájmu,
ale také k dalšímu strategickému rozvoji obce, např. k zařízení občanské vybavenosti, případně k opětovnému propojení
s kulturním domem, jak to bylo v minulosti. V budoucnu lze
navíc důvodně očekávat růst hodnoty těchto nemovitostí a tím
i zvýšení hodnoty majetku obce. Na základě jednání s panem
Varmužou byla oslovena advokátní kancelář, která vypracovala
návrh kupní smlouvy a návrh smlouvy o úschově kupní ceny
a listin. Smlouvy obsahují též mechanizmus výmazu dosavadních zástavních práv tak, aby se obec stala majitelem bez jakéhokoliv zatížení nemovitostí a kupní cena byla prodávajícímu
vyplacena až po výmazu existujícího zatížení. Návrh na vklad
převodu nemovitostí č.p. 171 a pozemku parc. č. st. 153 byl vložen na Katastrální úřad v Uherském Hradišti 7.1.2022. Fyzické
převzetí budovy pekárny se předpokládá v měsíci dubnu.
Nemovitost bude nutno přizpůsobit k využití pro spolkovou
činnost, novou bezbariérovou knihovnu, cukrárnu, stavební
a obecní úřad. Proto bude vypracována projektová dokumentace pro přestavbu bývalé pekárny a k realizaci investice do
budovy budou použity finanční prostředky z vhodné dotační výzvy. Do doby, než bude zhotovena nová projektová dokumentace a bude získána dotace mimo obecní rozpočet, tak budou
prostory bývalé pekárny využity pro pronájem.

Darovací smlouva Český zahrádkářský
svaz - zahrádkářský dům č.p. 425 včetně
pozemku st. 207/2– převod na obec
Na základě několikaleté proběhlé diskuze mezi vedením
obce a zástupci ZO ČZS Boršice, bylo dne 15. 4. 2016 na mimořádné členské schůzi ZO ČZS Boršice rozhodnuto připravit
převedení budovy Zahrádkářského domu a pozemku pod ní
do vlastnictví obce Boršice. Důvodem bezúplatného převodu

Nákup Varmužovi pekárny č.p. 171
na pozemku parc. č. st. 153
Od poloviny roku 2019 byla zahájena jednání mezi obcí
a majitelem budovy č.p. 171 panem Vladimírem Varmužou
o možnosti odkupu této budovy včetně pozemku pod ní. Pan
Varmuža byl již v tu dobu rozhodnut ve výhledu několika málo
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zahrádkářského domu na obec je potřebná rekonstrukce stávající budovy a sklepa. Tím, že vlastníkem bude obec, budou
příznivější podmínky nejen pro získání dotace na opravu této
nemovitosti, ale také vhodnější podmínky pro následné stavební práce. Po změně vlastnictví bude ZO ČZS užívat nemovitost
formou výpůjčky. Náklady na provoz si bude ZO ČZS hradit ze
svých finančních zdrojů. Na členské schůzi ZO ČZS Boršice konané 10. 9. 2021 byl převod jednomyslně členskou základnou
ZO ČZS Boršice schválen. Mezi oběma stranami byla uzavřena
dohoda o podmínkách převodu a připravena písemná darovací
smlouva, která byla dne 23.9.2021 na 18. veřejném zasedání
zastupitelstva obce Boršice schválena.

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

Mikulčice. Dne 16. 8. bylo do Mikulčic, obce postižené tornádem, dopraveno 40,5 m3 kvalitní smrkové kulatiny třídy
3 AB. Tato kulatina byla předána panu místostarostovi Mikulčic v areálu bývalé zemědělské farmy, kde obec Mikulčice
provozuje zapůjčený katr na pořez dřevěné kulatiny. Začátkem měsíce září bylo do Mikulčic zavezeno dvěma kamióny
ze slovenské cihelny 46 palet broušených pálených cihel VC
LEIERPLAN o tloušťce 38 cm, celkem 2 760 ks cihel. Celková
hodnota materiálu činila 294 348 Kč. Podařilo se sjednat slevu
ve výši 52 237 Kč. Tím vybranou finanční částkou od našich
občanů a podnikatelů ve výši 242 111 Kč byly oba nákupy jak
dřevěné kulatiny, tak pálených cihel, plně uhrazeny.
Osobně bych chtěl také poděkovat panu Danielu Mikulovi
a manželům Janskovým za vzornou spolupráci při zajišťování
nákupu materiálu pro námi podpořenou obec Mikulčice, která
byla dne 24. června loňského roku postižena živelnou pohromou, silným tornádem.

Pořízení ústředního topení
v prostorách obecní hospody
v areálu letního kina

Při jednání se zástupcem Slovácké těžební byla obci předložena nabídka za pronájem výše uvedených obecních pozemků
(zájem obce není bránit těžbě štěrkopísků, ale zachování obecní cesty, kdy po této těžbě dojde k vytěžení obecních pozemků
a následně proběhne rekultivace dle projektu zhruba do stejné
nadmořské výšky) a to jak za vytěžení štěrkopísků, tak i následné uložení schválených zemin na obecních pozemcích.

Jedna z posledních obecních nemovitostí, kde chybělo
vytápění plynem, byla obecní hospoda v areálu letního kina.
I když budova byla v minulých létech opravena, došlo k výměně oken a dveří, budova byla zateplena a před budovou
se vybudoval velký přístřešek pro letní předzahrádku, došlo
v budově několikrát v zimním období k zamrznutí rozvodů užitkové vody a tím k jejich roztrhání. Proto byla oslovena vybraná topenářskou firma, která tuto investici v měsíci listopadu
zrealizovala. Celková cena nového ústředního topení včetně
nového plynové

Zastupitelstvo obce doporučilo návrh nájemní smlouvy nechat vypracovat advokátní společností Advokáti Frank- Bold
z Brna, se kterou má naše obec vynikající zkušenosti.

Informace o nákupu materiálu
pro obec Mikulčice z finančních
prostředků vybraných od občanů
V měsíci srpnu a září proběhl nákup materiálu z finančních prostředků vybraných od občanů pro postiženou obec

Výměna oken a dveří v budově
hasičárny
Z důvodu vysokého úniku tepla již nevyhovujícími okny
i dveřmi ve stávající staré budově hasičárny bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto provést jejich výměnu za nová
okna plastová. Celková cena opravy se předpokládá do
130 000 Kč.
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Program rozvoje obce Boršice na
období 2022–2027
DOTAZNÍK
V současné době byla
zahájena příprava získání
podkladů ke zpracování
nového rozvojového dokumentu obce, nového
„Programu rozvoje obce
Boršice“. Platnost současného programu končí
v letošním roce. Program
rozvoje obce stanovuje
hlavní oblasti jejího rozvoje, popisuje možná řešení
a slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce. V novém programovém
období se stane rozvojový dokument obce podkladem pro
podávání žádostí o dotace a vůbec další směřování a rozvoj naší obce. Každá obec či město musí mít vypracovaný a schválený Program rozvoje. Rozvojový program je
možno v průběhu jeho platnosti doplňovat či pozměňovat,
bude určovat směřování obce a její rozvoj po roce 2022. Je
východiskem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových
záležitostech. Program rozvoje obce nám zpracují zaměstnanci místní akční skupiny Buchlov v rámci nastavených
nových pravidel spolupráce MAS pro obce.
K vyplnění je připraven elektronický DOTAZNÍK pro veřejnost, kde bychom mohli sběrem odpovědí na jednotlivé
otázky v dotazníku získat názory obyvatel včetně spolků,
podnikatelů, zemědělců a dalších aktivních občanů. Takto
sesbírané názory budou vyhodnoceny a projednány a následně se do nového rozvojového dokumentu promítnou.
Dotazník najdete na webových stránkách obce, máte
možnost jej taktéž načíst z QR kódu.
Tištěná podoba dotazníku je součástí tohoto zpravodaje, kdy je možné jej vyplnit a odevzdat na podatelně obecního úřadu nebo v knihovně obce. Tato možnost je tu především pro starší občany, kteří nemají možnost vyplnění
v elektronické podobě.

Komunitní plánování rozvoje obce
Touto cestou bych chtěl vyzvat všechny zájemce z řad
občanů, aby se zapojili do komunitního (místního) plánování rozvoje obce nejen prostřednictvím dotazníku při tvorbě
nového „Programu rozvoje obce“, ale také aby samostatně předkládali své návrhy a připomínky k řešení vlastních
potřeb z hlediska rozvoje obce. Veškeré reálné podněty
budou posouzeny, projednány a také zahrnuty do nového
programu rozvoje obce. Tímto způsobem se můžete aktuálně spolupodílet na rozvoji naší obce hned u dvou nových
projektů. Byla koupena budova bývalé pekárny a v létě
bude přestěhována výuka žáků z budovy „horní školy“ do
dostavěné budovy „dolní školy“. Jak bývalá pekárna, tak
i „horní škola“ budou přestavěny pro další využití v rámci
rozvoje obce. A zde máte vy jako občané možnost navrhnout další využití těchto obecních budov.

Plán rozvoje sportu obce Boršice
Období 2021–2026
Strategický Plán rozvoje sportu v obci Boršice (ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
ve znění pozdějších předpisů) je otevřeným dokumentem,
který se může měnit či doplňovat v závislosti na prioritách
a potřebách obce. Cílem plánu je obecně podpořit sport ve
všech jeho rovinách a stanovit způsob financování podpory sportu v obci Boršice. Plán rozvoje sportu obce Boršice
2021–2026 je zveřejněn na webových stránkách obce Boršice, http://www.borsice.cz/, nebo je dostupný ve fyzické
podobě na obecním úřadě.
Sport, všeobecné sportovní činnosti – veškeré formy
tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo
organizovaně a usilují o dosažení nebo vylepšení fyzické
kondice a duševní pohody, upevňování zdraví. Zdravotní
přínosy jsou nejčastějším argumentem veřejné podpory
sportu. Sedavý životní styl je rizikovým faktorem rozvoje
chronických nemocí, včetně kardiovaskulárních chorob. Je
prokázána souvislost mezi pohybovou aktivitou a délkou
života a také psychologickými přínosy.
Obec Boršice se aktivně spolupodílí na financování
sportu, koordinuje činnost sportovních akcí ve prospěch
obce, resp. svých občanů, a kontroluje efektivnost vynaložených veřejných zdrojů. Vychází vstříc aktivitám obyvatelů
a jejich požadavkům. V rámci akcí pořádaných v obci (Boršická třicítka, Den se sportovním klubem, Rybářské závody
na Haldě, Fotbalový turnaj „O pohár starosty obce Boršice“
atd.) iniciuje či podporuje aktivní pohyb.
V obci Boršice působí tyto sportovní organizace nebo
organizace či sdružení pořádající volnočasové pohybové
aktivity:
fotbalový oddíl, Šachový oddíl Boršice, Turistický oddíl
mládeže Kamzík, jednotka Sboru dobrovolných hasičů,
Moravskoslezský kynologický svaz Kynologický klub Boršice, pobočný spolek, Mateřská škola Boršice, p. o., Základní škola Františka Horenského, Boršice.
Obec vybudovala, spravuje a provozuje sportovní zařízení a hledá další finanční zdroje pro rozvoj sportu, ať už
formou rekonstrukce či modernizace stávajících sportovišť,
nebo výstavbou nových sportovišť pro všechny věkové
skupiny.
Mezi sportovní zařízení v majetku obce patří např. sportovní hala – tělocvična Boršice, fotbalové hřiště, hřiště
s umělým povrchem, sportovní šatny Sportovního klubu
Boršice, dětské hřiště ve sportovním areálu, skate park
Boršice, dětské hřiště v MŠ, dětské hřiště v areálu ZŠ, dětské hřiště u bytovek Podevsí, dětské hřiště ulice Družstevní, areál Moravskoslezského kynologického klubu Boršice.
Další sportoviště na katastru obce: letiště s možnosti
parkování soukromých letadel, motokrosová trať Boršice –
pískovna Boršice, tenisové kurty M Plus elektro s.r.o., sportovní zázemí Halda Boršice, cyklokrosová dráha Boršice.
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Informace k realizaci a financování projektu „Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích“
Soutěž na výběr dodavatele (stavební firmu) na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce proběhla dvoukolově.
Nejprve se soutěžilo na kvalifikační předpoklady (přihlásilo se
20 stavebních společností, následně bylo 10 uchazečů vyloučeno) a do druhého kola se přihlásilo (z 10 možných uchazečů) 8 stavebních společností. Z nich byla jako nejvhodnější
uchazeč (nabídla nejnižší cenu) vybrána společnost MANAG,
a. s., ze Zlína. Zástupci vítězné společnosti MANAG a.s. podepsali smlouvu o dílo dne 24. 6. 2020, a to na vysoutěženou
částku 60 135 457 korun.

strany poskytovatele dotace IROPu obec v zákonné lhůtě reagovala vypracováním Námitek proti Informaci o nevyplacené
části dotace prostřednictvím advokátní kanceláře Franc Bolt
advokáti Brno. Advokátní kancelář pokaždé (3x) vypracovala
právní stanovisko s jasnou argumentací, proč takové ponížení
dotace o 25 % je ze strany poskytovatele dotace neoprávněné. Záležitost s nevyplacenou dotací byla konzultována se zástupci zlínského územního odboru IROPu a také s příslušným
oddělením odboru Auditního orgánu MF ČR, který nám byl
v této pro obec nelehké situaci velmi nápomocen.

Pak bylo celé výběrové řízení zasláno poskytovateli dotace, tj. na úřad IROPu, aby byla provedena administrativní kontrola před podpisem smlouvy ze strany obce (pozn. veškeré
kontrolní úkony s výběrovým řízením a s proplácením dotace
kontrolují pracovníci územního odboru IROPu pro Plzeňský
kraj). V tu dobu již probíhalo školní vyučování nižšího stupně
ZŠ mimo budovu „dolní školy“, v prostorách kaplanky, klubovny šachistů, v budově horní školy a v prostorách společnosti
M plus elektro s.r.o. Očekávalo se, že stavba bude co nejdříve
zahájena na základě rychlé kontroly ze strany poskytovatele
dotace. Opak se však stal pravdou. Kontrola výběrového řízení trvala neobvykle dlouze a na závěr po mém dotazu, zda
mohu konečně smlouvu s vítěznou společností podepsat,
bylo odpovězeno, že záleží pouze na mém rozhodnutí. Protože už byl konec září (kontrola probíhala od konce června)
a termín dostavby byl v tu dobu neměnný, tak jsem smlouvu
o dílo s dodavatelem stavby společností MANAG, a. s., uzavřel
dne 29. 9. 2020. Staveniště bylo předáno 1. 10. 2020 s tím,
že stavba bude dle uzavřené smlouvy ukončena do konce
měsíce září 2021. Kontrola výběrového řízení zkrátila dobu
výstavby o celé tři měsíce a stavba se zahajovala v období,
kdy začalo velmi deštivé počasí, zvedla se hladina spodní
vody, a proto před zimou nebylo možno u přístavby založit
základy pro železobetonovou základovou desku. Protože při
výkopových pracích bylo zjištěno, že podloží neodpovídá původním předpokladům, byl vypracován odbornou společností
hydrogeologický posudek. Z něho vyplynulo, že v důsledku
špatného podloží je nutno založení stavby (přístavby) provést
jako základovou desku na vrtaných pilotách o průměru 900
mm a v délce 12,5 m. Až v takové hloubce bylo prokázáno
pevné skalní podloží. Také na základě nepříznivého počasí
a zvýšené hladiny spodní vody v důsledku intenzivních dešťů byla přístavba zastavena a stavba se opět opozdila skoro
o 3 měsíce. Byla upravena projektová dokumentace a celá
administrace změny se opět zaslala poskytovateli dotace, tj.
na úřad IROPu, na kontrolu před pokračováním stavby. Předložená změna byla poskytovatelem schválena, následně byl
podepsán dodatek ke smlouvě se společností MANAG, a.
s., a stavba mohla pokračovat. Při prvním proplácení žádosti
o platbu byla dotace ze strany poskytovatele dotace, IROPu,
ponížena o 25 %, aniž by o tomto snížení dotace byla obec
řádně informována. Co se událo? Při první a následující druhé
a třetí žádosti o platbu (proplacení dotace) nám poskytovatel
dotace ponížil výplatu dotace o 25 % s odůvodněním, že jsme
jako obec nepostupovali při výběrovém řízení dle zákona.
Toto ponížení schválené dotace se týkalo tří žádostí o platbu
v období od 02/2021 do 08/2021, kdy obci nebylo vyplaceno celkem 3 092 116 korun ze schválené dotace. Hrozilo, že
naše obec přijde celkem o 8 076 400 korun z dotace ve výši
32 305 600 korun určené na dostavbu budovy základní školy.
Na každou zaslanou Informaci o nevyplacení části dotace ze

Třikrát podané námitky ze strany obce Boršice byly nakonec Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, pod které poskytovatel dotace (IROP) spadá, v přezkumném řízení přijaty a bylo
rozhodnuto, že ponížení dotace bylo neoprávněné, a částka
3 092 116 korun byla do konce měsíce října 2021 ze strany
poskytovatele dotace IROPu naší obci doplacena v plné výši.
Stavba byla ještě jednou zastavena z nepředvídatelných důvodů. Bylo zjištěno, že stávající stropní konstrukce budovy nemá
potřebnou únosnost, a bylo třeba provést statický posudek. Na
základě tohoto posudku a na základě průzkumu a posouzení
stávajícího železobetonového filigránového stropu nad 2. NP
a posouzení stávajících nadokenních překladů nad 2. NP byla
schválena sanace pomocí zesílení stropní desky uhlíkovými
lamelami. Vzhledem k tuhosti stropní desky bylo navrženo zesílení nalepením jedné uhlíkové lamely po celé délce objektu
podél stěn s okenními otvory. Jedná se o novou technologii,
která byla použita místo v projektové dokumentaci navrženého podchycení stropů a překladů pomocí zámečnických prvků.
Byla upravena projektová dokumentace a celá administrace
změny se opět zaslala poskytovateli dotace, tj. na úřad IROPu,
na kontrolu před pokračováním stavby. Předložená změna byla
poskytovatelem schválena, následně byl podepsán dodatek ke
smlouvě se společností MANAG, a. s., a stavba mohla dále pokračovat. Touto změnou se posunul i termín dokončení stavby
včetně zprovoznění budovy ZŠ pro řádnou výuku žáků.
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Na základě posunutí termínu dokončení výstavby dochází
k prodloužení jak termínu čerpání investičního úvěru do 20.
9. 2022 (původní termín čerpání úvěru byl do 03/2022), tak
i k posunutí zahájení splácení tohoto úvěru, a to od 20. 10.
2022 (původní termín zahájení splácení úvěru byl od 04/2022).
Investiční úvěr ve výši 38 mil. korun byl sjednán jako dlouhodobý úvěr bez zajištění. Úroková sazba činí 0,89 % p.a. s fixací
na dobu 15 let s měsíční splátkou ve výši 239 000 Kč. První
splátka ve výši 239 000 Kč je splatná dne 20. 10. 2022 a poslední splátka ve výši 238 000 Kč je splatná dne 20. 12. 2035:
Výše úvěru:

38 000 000,- Kč

Typ úvěru:

dlouhodobý na 15 let

Čerpání:

měsíční na základě faktury

Období čerpání:

do 20. 9. 2022

Splácení:

měsíční splátka jistiny s úroky

Zahájení splácení:

od 20. 10. 2022

Úroková sazba fixní:

0,89 % p. a. (fix 15 let)

Zajištění:

bez zajištění (bez zástavy obecního
majetku)

Také na základě posunutí termínu dokončení výstavby dochází k prodloužení termínu čerpání investičního úvěru s opakovaným čerpáním do 20. 9. 2022 (původní termín čerpání
úvěru byl do 03/2022). Investiční úvěr s opakovaným čerpáním

ve výši 20 mil. korun slouží pro předfinancování dotace. Při
úhradě faktur za provedené práce a dodávky z něj hradíme
podíl finančních dotačních prostředků. K jeho splácení dojde
vždy po obdržení dotačních prostředků. Byl sjednán jako investiční úvěr bez zajištění:
Výše úvěru:

20 000 000,- Kč

Typ úvěru:

opakovaný

Čerpání:

měsíční na základě faktury

Období čerpání: do 20. 9. 2022
Splácení:

vždy po obdržení dotačních prostředků.

Úrok:

Pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR +
0,1 % p. a.

Zajištění:

bez zajištění (bez zástavy obecního 		
majetku)

Pro financování dostavby základní školy bylo nutno v roce
2020 zajistit finanční prostředky prostřednictvím bankovních
úvěrů. Jednak investičního úvěru ve výši 38 mil. korun na dofinancování obecní investice a také úvěru s opakovaným čerpáním ve výši 20 mil. korun pro předfinancování dotace, která

činí 32 305 600 korun. Oba úvěry byly vybrány (z několika
nabídek různých bankovních domů) u banky ČSOB, která podala nabídku s nejlepšími podmínkami.
V průběhu stavby se musely řešit nepředvídatelné vícepráce, které nebylo možno z tohoto důvodu zahrnout do projektové dokumentace. Tyto vícepráce vyvstaly až při samotné realizaci stavby, a to především ve staré budově ZŠ. Byly řádně
popsány, naceněny, vysoutěženy a v zastupitelstvu obce postupně schváleny. Z těch největších víceprací to byla výměna již
nevyhovující elektroinstalace, osvětlení, odpadů, rozvodů vody,
celoplošné zhotovení omítek na chodbách, výměna stávajících zárubní a dveří, vybudování nového podlahového topení
ve dvou třídách školní družiny v suterénu staré budovy a další
drobné vícepráce. V nové přístavbě to byly vícepráce při založení základové desky na vrtaných pilotách a vybudování rozvodů
vnitřní kanalizace nově plánované školní kuchyně a jídelny.
V současné době se připravuje výběrové řízení na vybavení učeben nábytkem a technickými prostředky včetně počítačového serveru. Zahájení provozu ZŠ se předpokládá 1. září
letošního roku.

Vybudování nové školní kuchyně a jídelny v suterénu nové
přístavby ZŠ aneb jak získat dotaci na jejich financování
Souběžně s dostavbou budovy ZŠ je snahou mít vybudovanou a plně funkční novou školní kuchyň a jídelnu. Na jaře
roku 2021 byla podaná žádost o dotaci u projektu „Vybudování školní kuchyně a jídelny a rekonstrukce sociálního zařízení
Boršice“. Obec měla možnost získat finanční prostředky mimo
rozpočet obce z národních zdrojů v rámci výzvy Ministerstva
financí ČR. Tato dotace je určena i pro výstavbu chybějících
kapacit základních a mateřských škol v působnosti obcí a jejich vybavení. Při získání dotace ve výši 90 % bychom novým
investičním projektem vybudovali novou školní kuchyni a jídelnu včetně vybavení v části budovy základní školy, která
se právě přistavuje, a dále bychom zrekonstruovali sociální
zázemí ve stávající staré budově „dolní školy“. Celkové výdaje
projektu činily před výběrovým řízením 22 147 085 Kč, dotace
činí 19 932 376 Kč (90 %), vlastní zdroje 2 214 709 Kč. Bohužel náš projekt nebyl v této výzvě finančně podpořen (podáno
670 žádostí a finančně podpořeno 67, tj. 10 %). Proto na podzim loňského roku byla podána žádost o dotaci na investiční
projekt pod názvem „Přestavba suterénu ZŠ Boršice na školní kuchyni a jídelnu“ s možností získání dotace z národních
zdrojů v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předložení žádostí o dotaci pro rok 2022 z podprogramu 117D8210
– Podpora obnovy a rozvoje venkova. Při získání dotace ve
výši 80 % bychom přestavbou suterénu ZŠ vybudovali novou

školní kuchyni a jídelnu v suterénu nové části budovy základní
školy (suterén byl přistavěn neuznatelným nákladem v rámci projektu vybudování specializovaných učeben) a dále bychom zrekonstruovali sociální zázemí ve stávající staré budově „dolní školy“. Vzhledem k tomu, že větší část kuchyňského
vybavení není v tomto podprogramu MMR uznatelnou částí,
není toto zařízení součástí podané žádosti o dotaci. Finanční
výše žádosti o dotaci (projektu) činí 13 628 148,39 Kč vč. DPH.
Dotace by v tomto případě činila 10 000 000 Kč (73 %), vlastní zdroje by činily 3 628 148,39 Kč (27 %). Kompletní žádost
o dotaci byla podána na MMR dne 3. 12. 2021.
Projekt přestavby suterénu ZŠ na školní kuchyň a jídelnu
se skládá ze dvou částí. V první části byla provedena instalace
přívodních potrubí, elektroinstalací, přívody ústředního topení,
úpravy sociálních zařízení v 1. PP a 1. NP včetně stavebních
úprav a dále příprava rozvodů vnitřní kanalizace nově plánované
kuchyně a jídelny. Cena těchto stavebních prací činí 2 812 491
Kč vč. DPH a byla již schválena zastupitelstvem obce. Po provedení a úhradě těchto prací se čeká na vyhodnocení naší žádosti
o dotaci podané na MMR. V případě získání dotace bychom
projekt dokončili v částce 10 815 657,39 Kč vč. DPH a část kuchyňského gastrozařízení a vybavení jídelny v hodnotě 6 218
000 bychom museli pořídit za vlastní finanční prostředky, neboť
na toto zařízení není možno v současné době získat dotace.

Jak je na tom naše obec s dodavateli energií?
Řada občanů si vzpomene, jak naše obec také „naletěla“
dodavateli energií. Psal se rok 2012 a obec přešla od původního stabilního dodavatele, který začal navyšovat ceny, ke
společnosti Energie pod kontrolou. V této společnosti, která
se měla stát vzorovou firmou pro dodávku energií městům
a obcím, byli angažováni starostové, starostky a místostarostové celé řady obcí a měst ČR. Ti všichni měli být garantem
„rozumných“ cen dodávaných energií. Jednatel společnosti však začal konat ve svůj prospěch. Vybral peníze z účtu,
které byly určené k nákupu a k vyúčtování spotřeby energií,
a neočekávaně převedl města a obce k jinému dodavateli, a to k Energii Pro, bez jejich souhlasu. Tím jsme všichni
přišli o přeplatky záloh za nespotřebovanou energii a souběžně jsme se ocitli u jiného dodavatele energie. Naše obec

odmítla neoprávněný přechod k jinému dodavateli energie,
přešla k dodavateli (dnes pod názvem poslední instance),
a to tehdy ke společnosti Ampérmarket. Ta začala obci stabilně dodávat energie. Následně se obec sdružila s dalšími
obcemi, které byly stejně podvedeny ze strany Energie pod
kontrolou a převedeny k Energii Pro, a také se přihlásila
k insolvenčnímu řízení společnosti Energie pod kontrolou.
Tato insolvence obcím nepřinesla požadovaný výsledek.
Jednateli společnosti u soudních řízení nebylo dokázáno, že
zpronevěřil peníze obcí a měst určených na nákup a vyúčtování energií. A společnost Energie Pro začala po obcích
a městech, které byly k této společnosti převedeny z již zkrachovalé Energie pod kontrolou, vymáhat penále za neodebranou energii, kterou tato společnost měla údajně pro nás
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nakoupenou. Některé obce a města se začaly proti tomuto vymáhání penále za neodebranou energii bránit soudní
cestou. Naše obec několikrát tento požadavek od společnosti Energie Pro odmítla a nešla cestou soudního sporu,
protože jsme byli přesvědčeni, že jsme se ničeho nedopustili
a že podvedeni jsme byli my. V soudních přích obcí a měst
s Energií Pro bylo soudy rozhodováno různě. Jednou se dalo
za pravdu obci či městu, podruhé společnosti Energie Pro.
A stalo se, že většina obcí a měst po několikátém (několik
roků trvajícím soudním sporu) odvolání protistrany se zase
dostala na začátek soudního sporu. Abychom zamezili zbytečnému plýtvání finančními prostředky obce a časově náročným tahanicím v soudním sporu se společností Energie
Pro, přistoupili jsme na mimosoudní vyrovnání. Energie Pro
začala obcím, které se s ní nesoudily, postupně oznamovat,
že svoji pohledávku za neodebranou energii přeprodá jiné
společnosti, která začne tuto pohledávku po obcích vymáhat. Vše by se ještě více zkomplikovalo a obec by se nakonec musela bránit soudní cestou. Výlohy na soudní jednání
a advokáty by několikanásobně přesáhly částku uhrazenou
za dohodu o narovnání. Obec proto přistoupila na jaře 2021

k podpisu dohody o narovnání a uhradila Energii Pro méně
než 10 % (39 500 korun) z vymáhané částky, která činila přes
450 000 korun!!! Tímto krokem byla ukončena dlouholetá tahanice se společností Energie Pro.
(Pozn. Jednatel společnosti Energie pod kontrolou, kterou
zcela vykradl, dál úspěšně podniká v Praze.)
Mezitím naše obec přešla k novému dodavateli, a to k německé státní společnosti EO.N, od které jsme získali zajímavou cenovou nabídku. Začátkem minulého roku již zástupci
velkých dodavatelů energií měli zprávy o tom, že dojde k zásadnímu zdražování cen energií a že drobní distributoři (překupníci) budou mít velké finanční problémy. Překupníci energií
totiž nakupovali energie až na poslední chvíli a to se jim v loňském roce nevyplatilo, protože při nedostatku levné energie
na trhu (burze) začaly ceny prudce narůstat. Naše obec dostala v měsíci únoru 2021 nabídku na zafixování ceny jak dodávek elektřiny, tak dodávek plynu. Tehdy jsem ani minutu neváhal a dodatky smluv s fixací energií na dva následující roky
(2022–2023) jsem podepsal. Sami v tabulce můžete posoudit,
zda to bylo rozhodnutí pro obec výhodné, či nikoliv:

Porovnávací tabulka cen
E.ON Energie - dodávka elektřiny a plynu pro období 2022 a 2023 sjednaná 18.2.2021
Sazba

Spotřeba MWh

Cena za MWh

Platba celkem

Standard

3,224

1861,5

6 001 Kč

Accu VT

58,239

2087

121 545 Kč

Accu NT

35,762

1333

47 671 Kč

Direct VT

7,617

2196,5

16 731 Kč

Direct NT

39,222

1778

69 737 Kč

78,38

1616,5

126 701 Kč

0

0 Kč

Light
Stálý plat:
Celkem EE:
Plyn

388 386 Kč
121,417

Stálý plat

711,5

86 388 Kč

0

0 Kč

Celkem energie:

474 774 Kč

Aktuální cena dodávky pro období 2022 a 2023
Sazba

Spotřeba MWh

Cena za MWh

Platba celkem

3,224

3471,9

11 193 Kč

Accu VT

58,239

3553,71

206 964 Kč

Accu NT

35,762

3092,56

110 596 Kč

Direct VT

7,617

3553,71

27 069 Kč

Direct NT

39,222

3092,56

121 296 Kč

3209,91

251 593 Kč

63,64x12x23

17 565 Kč

Aktuální cena dodávky pro období 2022 a 2023

Light

78,38

Stálý plat:
Celkem EE:
Plyn
Stálý plat
Celkem energie:

746 276 Kč
121,417

1458,67

177 107 Kč

48,76x12x6

3 511 Kč
926 894 Kč

Roční úspora za dodávku elektřiny a plynu představuje částku 452 120Kč bez DPH, za dva roky tedy 904 240Kč bez DPH.
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Poplatek za odpady v obcích Mikroregionu Buchlov
Obec:

Výše poplatku za rok 2021:

výše poplatku pro rok 2022:

Boršice

480

650

Břestek

600

600

Buchlovice

550

650

Hostějov

600,-Kč/ nemovitost/ rok

600,-Kč/osobu/rok

Medlovice

600

800

Modrá

500

700

Salaš

550

650

Staré Hutě

480

500

Tupesy

600

650

Velehrad

700

700

Odpady
PŘÍJMY
ROK

poplatky

EKO-KOM

Sběrné suroviny

Elektrowin

Příjem celkem

2019

1 003 200 Kč

310 247 Kč

46 336 Kč

- Kč

1 359 783 Kč

2020

1 011 100 Kč

327 707 Kč

42 835 Kč

- Kč

1 381 642 Kč

2021

1 048 120 Kč

355 577 Kč

97 324 Kč

2 501 Kč

1 503 522 Kč

VÝDAJE
OTR

BIOKOMP

Sběrné suroviny

EKOR

1 040 932 Kč

296 080 Kč

146 527 Kč

27 193 Kč

1 510 732 Kč

-150 949 Kč

991 678 Kč

588 073 Kč

328 117 Kč

47 952 Kč

1 955 820 Kč

-574 178 Kč

1 099 705 Kč

497 757 Kč

220 602 Kč

46 932 Kč

1 864 996 Kč

-361 474 Kč

Slovo k odpadům a k výhledu
odpadového hospodářství obce
Vážení spoluobčané,
během loňského roku začal platit nový zákon o odpadech, který si mimo jiné vyžádal u obcí a měst revizi příjmů
a výdajů v oblasti odpadového hospodářství. Navyšování
cen za skládkování nevytříděného směsného komunálního
odpadu, nesmyslné skokové navýšení cen energií, státem
nezajištěné další zpracování vytříděných odpadů, hlavně
všudypřítomných plastů, vedlo obce a města k navýšení
místních poplatků za odpady. Naše obec dlouho držela výši
poplatku na 480 korunách za jednoho obyvatele. Byl předpoklad, že zajištěním vhodných podmínek pro třídění odpadů
v naší obci a po zavedení sběru bioodpadů do kompostérů
a velkých kontejnerů budou příjmy a výdaje vyrovnané. Růst
výše uvedených cen naše předpoklady zhatil.
Po analýze financování odpadového hospodářství a porovnáním očekávaného navýšení poplatků v okolních obcích
od roku 2022 se zastupitelé rozhodli místní poplatek za odpady navýšit o 170 korun na 650 korun. Předpokládá se, že
navýšením místního poplatku se přiblížíme k vyrovnanému financování v odpadovém hospodářství obce. Obec bude dále

Výdaje celkem

BILANCE ROKU

vylepšovat technické zázemí pro třídění odpadů a v rámci sdružení obcí mikroregionu Buchlov hledat cestu lepšího zhodnocení jak vytříděných odpadů, tak i odpadu komunálního.
Tímto bych chtěl apelovat na naše občany, tam, kde ještě odpady netřídí, aby tak začali činit. Budete se podílet na
snižování nákladů na odpady stejně tak jako Vaši sousedé,
kteří odpady třídí. Po provedeném průzkumu sběrných nádob na odpad se zjistilo, že v současné době tvoří největší
množství nevytříděného odpadu bioodpad. Je to vlastně
objemný odpad, který tvoří z 98 % voda a za který zbytečně
platíme poplatky za skládkovné. Proto ukládejte bioodpad
do svých kompostérů a do veřejně přístupných velkoobjemových kontejnerů na bioodpad.
V současné době se řeší vybudování kompostárny
a zpevněné plochy pro zpracování a ukládání bioodpadu,
který vzniká na území obce. Cílem je, aby bioodpad, který
vznikne na našem území, tady zůstal v podobě organické
hmoty, která bude buď zapravena, nebo uložena na zemědělsky využívanou půdu.
Dále bych chtěl vyzvat všechny podnikatele, OSVČ nevyjímaje, k nápravě nakládání s Vaším odpadem vzniklým
při podnikání. Ti z Vás, kteří nemáte uzavřenou smlouvu se
svozovou firmou na odpad vzniklý při Vašem podnikání, si
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takovou smlouvu na likvidaci vytříditelných odpadů můžete
uzavřít s naší obcí (mimo netříděný komunální a nebezpečný odpad, u těchto kategorií musíte mít ze zákona uzavřenou smlouvu se společností k tomu určenou, např. Mesit
Ekologie, Marius Pedersen, Sběrné suroviny, Kovosteel).

Dle výše uvedeného má každá podnikající osoba jistotu, že
se nedostane do střetu se zákonem a následně k placení
pokut a dalších sankcí ze strany kontrolních orgánů. A v neposlední řadě svým přístupem pomůžete obci snižovat náklady vynaložené na likvidaci odpadů.

Jarní úklid obce a jejího okolí
Úklid na katastru naší obce ke Dni Země nebo pod hlavičkou celostátní akce „Ukliďme Česko“ se stal každoročně
pro řadu našich občanů již samozřejmostí. I v letošním roce

bude úklid v naší obci probíhat a to v předpokládaném termínu v sobotu 2. dubna 2022. Vše bude záležet na aktuální
situaci……

Svoz odpadů a zajištění průjezdnosti na místních
komunikacích pro svozová vozidla
Opětovně žádáme naše občany, aby v době svozu komunálního odpadu umožnili průjezd svozovým vozidlům po
místních komunikací. V letošním roce se stalo několik případů, kdy svozové vozidlo nemohlo projet po komunikaci

kvůli nevhodně zaparkovaným autům. Následkem toho popelnice na neprůjezdných komunikací nebyly vyprázdněny
a odpad v nich zůstal dalších 14 dnů. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Jak reagovat, když nefunguje kabelová televize
či veřejné osvětlení
Při poruše jak kabelové televize, tak veřejného osvětlení
prosím volejte na podatelnu obecního úřadu: tel.: 572 501 121.

Zde pracovnice úřadu Vaše nahlášené poruchy nejen zapíší,
ale i přímo zajistí jejich opravu.

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,
našeho bohatství děděného s pokolení na pokolení. Někteří
naši občané, kteří se rozhodli své pozemky v minulosti 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 ve finančních možnostech, tak
obec pozemky přednostně vykupuje pro další využití těchto
pozemků nebo zajistí „odpovědného“ kupce a budoucího
vlastníka.

Proč obec nakupuje pozemky
Obec nakupuje pozemky převážně z důvodu potřeby
pozemků pro směnu s jinými vlastníky a z důvodu nutnosti
vlastnictví pozemků pod komunikacemi a polními cestami.
V neposlední řadě i pro případnou komplexní pozemkovou
úpravu, kde obec bude potřebovat velké množství pozemků
pro zajištění plánu společných zařízení, který tvoří budoucí

kostru uspořádání zemědělské krajiny uvnitř pozemkové
úpravy. Jde zejména o opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků, tedy polní nebo lesní cesty, dále protierozní
a vodohospodářská opatření k tvorbě a ochraně životního
prostředí jako jsou rybníky, mokřady a vodní nádrže, plochy
pro výsadbu zeleně apod.

DROBNÁ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Vážení občané, nevypouštějte výpalky do kanalizační
sítě. Své výpalky likvidujte ekologicky buď zarytím na své
zahradě, nebo vysypáním v obecních kontejnerech určených pro měkký bioodpad. Předejdete tak ucpání kanalizace a jejímu následnému pracnému čištění. V případě zjištění viníka bude po něm požadována úhrada nákladů na
vyčištění kanalizace. Děkujeme za pochopení.
V zimním období parkujte svá motorová vozidla mimo
komunikace tak, aby při odklízení sněhu obecní technikou
nedošlo k jejich poškození.
Připravujeme pronájem prostor pro podnikatele a živnostníky v právě odkoupené budově bývalé pekárny. Jestli
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máte o pronájem zájem, obraťte se na starostu obce na
tel.: 602 789 907 nebo e-mailové adrese: starosta@borsice.cz
V poslední době dochází k častému útěků psů ze dvorů
a zahrad. Proto upozorňujeme chovatele psů, aby si řádně
zabezpečili jejich výběhy. Takto nalezení psi jsou odchyceni obecními zaměstnanci a umístěni do obecního kotce
u domu služeb (ve sběrném dvoře) nebo na samotku v areálu kynologického klubu. Napomůžete tím ke snížení stresu
svých psích miláčků.
Děkujeme za pochopení.

Informace pro občany
KOTLÍKOVÁ DOTACE PRO ROK 2022
Vážení spoluobčané,
Dovoluji si Vám touto cestou nabídnout možnost výměny starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. nebo
2. emisní třídy s využitím čerpání dotace. Veškeré podrobné
údaje k nové „Kotlíkové dotaci“ máte uvedeny níže.
Starosta obce

S přípravou dotazníkového formuláře (tzv.
předžádosti) Vám může pomoci na Vašem
území místní akční skupina: MAS Buchlov,
tel.: 775 340 349,
e-mail: gregorova@buchlov.cz.
Dotazníkový formulář neboli tzv. „Předžádost“:
Dotazník je možné vyplnit na stránkách Zlínského kraje –
www.kr-zlinsky.cz/kotliky.
Jedná se o základní informace o žadateli, nemovitosti
a požadovaném zdroji. Nedokládají se žádné přílohy. Vyplněním „Předžádosti“ budete bonifikováni při předložení samotné
žádosti.
Dotace je určena pro ty zájemce, kteří realizovali výměnu
od 1. 1. 2021 nebo se chystají výměnu učinit, a je určena na
výměnu starého kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním
1. nebo 2. emisní třídy, a to až 95 % ze způsobilých výdajů do
maximální výše dotace:
• kotel na biomasu AUTOMATICKÝ (na pelety) max.
130.000,- Kč,
• kotel na biomasu RUČNÍ (na dřevo s povinností akumulační nádoby) max. 130.000,- Kč,
• tepelné čerpadlo max. 130.000,- Kč,
• plynový kondenzační kotel max. 100.000,- Kč.
V případě, že potřebujete poradit s novým typem zdroje
vytápění, obraťte se na Energetickou agenturu Zlínského kraje
o.p.s., kontaktní e-mail: info@eazk.cz, telefon: 577 043 940.
Pracovníci energetické agentury Vám poskytnou bezplatné
poradenství.
Příjemci dotace
• Vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém domě, který v nemovitosti trvale bydlí,
nebo trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci (v případě stavby pro rodinnou rekreaci se dokládá trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající 24 měsíců
nebo více před podáním žádosti o podporu).
• Průměrný čistý příjem na osobu žijící v domácnosti žadatele nesmí překročit v roce 2020 částku 170.900,- Kč.
Seznam sledovaných příjmů:
• Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob
podle zákona o dani z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny - DPP/DPČ podléhají dani z příjmů (daňové přiznání/potvrzení o příjmech od zaměstnavatele),
• důchody - starobní, invalidní, sirotčí, vdovské a vdovecké
(potvrzení o důchodu),
• dávky nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství (potvrzení
ČSSZ),
• dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné
(potvrzení Úřadu práce ČR),

• dávky v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc (potvrzení Úřadu
práce ČR),
• podpora v nezaměstnanosti (potvrzení Úřadu práce ČR).
Výjimky z povinnosti prokázat výši příjmů
• Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně.
• Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let
a je jediným vlastníkem rodinného domu (domácnost musí
být složena z nezletilých nebo studentů), trvale obývané
stavby pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě.
• Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti
o podporu pobíral dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek
na bydlení (není nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral
po celou dobu).
U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijících ve společné
domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotaci nárok automaticky
Žádost o kotlíkovou dotaci - Elektronický příjem žádostí
v prvním čtvrtletí 2022
Seznam předpokládaných povinných příloh:
• doklad o kontrole technického stavu a provozu původního
zdroje tepla,
• fotodokumentace původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu,
• prokázání příjmů domácnosti,
• písemný souhlas spoluvlastníků nemovitosti nebo souhlas
druhého z manželů v rámci SJM.
Způsobilé výdaje od 1. 1. 2021:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle
na biomasu včetně nákladů na úpravu spalinových cest,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací plynového kondenzačního kotle včetně nákladů na úpravu
spalinových cest,
• stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační
nádoby nebo kombinovaného bojleru, pokud je toto
doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem,
vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro
vytápění,
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění
technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace
(uvedení do trvalého provozu) a náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů na zpracování žádosti o podporu.
Realizace výměny:
• Před výměnou kotle je důležité vyfotit odpojený starý
zdroj tepla a v registrované sběrně nechat potvrdil Doklad o likvidaci kotlového tělesa (formulář naleznete na:
www.kr-zlinsky.cz/kotliky).
• Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ pod¬porovaných pro kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technolo¬gií (https://svt.sfzp.cz).
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• V případě nákupu nového kotle na biomasu s ručním přikládáním je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody
na 1 kW výkonu kotle.

Kontaktní údaje Státního fondu životního prostředí – NZÚ

Předpokládané doklady k vyúčtování projektu:

Projektoví manažeři:

Vyplněný formulář Závěrečné zprávy a vyúčtování, fotodokumentace odpojeného původního zdroje tepla, potvrzený Doklad o likvidaci kotlového tělesa, faktury, kopie
úhrady (výpis z bankovního účtu/potvrzení platby), fotodokumentace nově instalovaného zdroje tepla, protokol uvedení nového zdroje do provozu, zpráva o montáži (plynový
kotel), revize spalinové cesty u nového spalovacího zdroje,
Osvědčení osoby oprávněné k instalaci obnovitelných zdrojů energie.

Pokud nespadáte podmínkami do kotlíkových dotací administrovaných Zlínským krajem, tak se obraťte na: Zelená linka
pro zájemce o dotace - 800 260 500; e-mail: dotazy@sfzp.cz
Dana Blažková:

tel.: 577 522 272, 724 593 113
e-mail: dana.blazkova@sfzp.cz

Lubomír Čech:

tel.: 577 522 274, 725 047 401
e-mail: lubomir.cech@sfzp.cz

Libor Martinák:

tel.: 577 522 277, 725 789 698
e-mail: libor.martinak@sfzp.cz

Jarmila Stískalová:

tel.: 577 522 279, 724 885 683;
e-mail: jarmila.stiskalova@sfzp.cz

Adresa: Budova 51, J. A. Bati 5645, 760 01 Zlín

Co je třeba ke zřízení vlastní studny?
Vlastní zdroj pitné či užitkové vody přináší řadu výhod
– vodu můžete využívat ke všem běžným potřebám, neobsahuje chlór, nejste závislí na dodávkách vody z veřejného
vodovodu atd.
Na druhou stranu je nutné vzít v potaz, že pokud se rozhodnete pro odebírání vody z vlastní studny, budete muset
na začátku poměrně hodně zainvestovat. Současně je nutné nainstalovat domovní vodárnu, provést údržbu, zkontrolovat jakost vody, čistit okolí studny…

Co je potřeba na
úřadech
Před tím, než začnete studnu budovat, se provádí hydrogeologický
průzkum, ke kterému potřebujete souhlas vodoprávního úřadu. Průzkumem
zjistíte řadu důležitých informací – zda
je vhodná studna kopaná, nebo vrtaná,
zda je na pozemku podzemní voda,
jak silný je její pramen, případně jakou
hloubku by vrt měl mít, a náklady na
realizaci. V případě, že se nacházíte
v lokalitě, kde jsou hydrogeologické poměry známy, není průzkumný vrt nutný.
Dle stavebního zákona se na studnu pohlíží jako na stavbu, což znamená, že před realizací studny budete potřebovat územní rozhodnutí o umístění
studny a stavební povolení. Zároveň
je studna i vodním dílem a pro odběr
vody z vodního díla rovněž musíte mít
povolení, která má na starosti vodoprávní úřad. Ten vykonává působnost
speciálního stavebního úřadu a vše potřebné vyřídí v rámci společného řízení.
Zmíněný posudek se odevzdá jako
součást dokumentace na vodoprávním
úřadu. Pakliže je vrt hluboký více než
30 metrů, potřebujete navíc povolení
Báňského úřadu a studna je v tomto
případě zároveň báňským dílem. Mějte
na paměti, že do doby, než oznámíte
vodoprávnímu úřadu užívání studny,
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případně než požádáte o vydání kolaudačního souhlasu,
nesmíte vodu ze studny čerpat. Pokud byste tak učinili, vodoprávní úřad by mohl zahájit řízení o uložení provedení

nápravných opatření nebo zahájit sankční řízení o uložení
pokuty.

300 kubíků ročně. Pokud je odběr měsíčně nad 500 kubíků,
studna musí mít vodoměr.

Vrtané studny se od kopaných liší i v postupu vyřizování
povolení. U vrtané studny se provádí zkušební vrt, který musíte oznámit obci, a to 15 dní před zahájením prací. Naproti
tomu u kopané studny se zkušební vrt nedělá. S hloubením
můžete začít po vydání stavebního povolení vodoprávním úřadem a obci nic neoznamujete.

U nemovitosti s vlastní studnou, kterou jste zakoupili, je
třeba zkontrolovat, zda vám byly předány i podklady, které
se týkají povolení studny a nakládání s vodami upřesňující
množství odběru. Pokud je nemáte, je možné, že studna
byla postavena „načerno“, čili bez potřebných povolení.
O stavební povolení můžete v takovém případě požádat
zpětně.

Studna a dům
Pakliže stavíte studnu a společně s ní i rodinný dům, můžete pro obě stavby vyřídit jedno společné stavební povolení od
stavebního úřadu. V takovém případě vydá vodoprávní úřad
závazné stanovisko, povolení stavby vodního díla, a povolí nakládání s vodou. Vodoprávní úřad stanoví i to, jak vysoká bude
horní hranice odběru. U rodinného domku to bývá kolem

Zpětně stavební povolení ani povolení k odběru vody
nepotřebují studny, které vznikly před rokem 1955. Pokud
slouží potřebám jednotlivých domácností, nikoliv pro podnikání, jsou považovány za povolené. Stačí předložit prohlášení osoby, která vodu odebírá. K prokázání stáří studny můžete využít například stavební dokumentaci k domu,
výpovědi pamětníků, záznamy z obecní kroniky, znalecké
posudky atd.

Vlastníte nemovitost, ve které nebydlíte?
A ohlásili jste to úřadu?
Vlastníků rodinných domů, bytů a chat, ve kterých není nikdo přihlášený k pobytu, se týká ohlašovací povinnost k poplatku za odpady. Od ledna 2022 tato povinnost dopadá i na
právnické osoby.
Koho se ohlašovací a poplatková povinnost týká?
Zpozornět by měli vlastníci bytů, rodinných domů a objektů
určených k rekreaci (dále nemovitost), ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Vznik, zánik nebo změnu
bylo nutné ohlásit do 30 dní ode dne, kdy došlo ke změně vlastnických práv nebo ke splnění podmínky, že se jedná o nemovitost bez přihlášené osoby.
Již poplatek v obci/městě platím, neboť zde mám trvalé
bydliště. Vztahuje se na mě tato povinnost také? Mám na
území obce/města více prázdných nemovitostí.
V takovém případě vzniká povinnost uhradit poplatek
vícekrát. Jednou z titulu svého přihlášení v obci a podruhé
z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není přihlášena žádná
fyzická osoba. Pokud takových objektů vlastní fyzická osoba

v obci více, pak bude platit poplatek vícekrát podle počtu takovýchto objektů. Zákon o místních poplatcích vychází z nevyvratitelné domněnky, že i v případě nemovitostí, v nichž
není nikdo přihlášen k pobytu, dochází k využívání obecního
systému nakládání s komunálním odpadem v obci uživateli
těchto objektů, a to minimálně v rozsahu, v jakém jej zatěžuje
jeden poplatník.
Nájemníci žijící v mém bytě mají pobyt v obci, ale ne v mé
nemovitosti. Mám ohlašovací a poplatkovou povinnost?
Ano. Pro vznik poplatkové povinnosti je rozhodující, zda
je hlášený pobyt v konkrétní nemovitosti (byt, dům, chata),
nikoliv to, že v ní žije někdo, kdo již v obci poplatek platí z titulu trvalého pobytu.
Nemovitost vlastním pouze po část roku. Musím poplatek
zaplatit v plné výši?
Roční sazby poplatku se sníží o jednu dvanáctinu za každý měsíc, na jehož konci osoba nevlastní nemovitost nebo je
v nemovitosti někdo přihlášen k pobytu.
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ KOUTEK
Poslední roky trápí pěstitele vlašských ořešáků nové choroby, které zcela znehodnotí jádra vlašských ořechů a také
poškozují zdravý růst samotných stromů:

Houbové onemocnění
ANTRAKNÓZA – černání ořechů
Původcem onemocnění je houba Gnomonia leptostyla,
která žije a rozmnožuje se na listech ořešáků. Způsobuje na
nich zdánlivě suché, později stále tmavší skvrny. Ty mohou
postupně růst a spojit se, takže hnědnou, až černají celé
listy, kroutí se a předčasně opadávají. Skvrny se dále šíří
i na plody, které černají a někdy rovněž opadají ještě nezralé. Podobné černání plodů způsobují i bakterie (bakteriální
skvrnitost).
JAK SE HOUBA ŠÍŘÍ?
Pokud napadne mladou násadu plodů, pronikne skořápkou ořechu a znehodnotí úrodu. Kvůli zničeným listům a jejich předčasnému opadu strom nestihne nabrat dostatek sil
před zimou a je pak náchylnější k poškození mrazem. Antraknóza jej celkově oslabuje. Základem ochrany je prevence.
Spory houby přezimují v napadeném listí a oplodí. Proto je
důležité je důkladně shrabat a zlikvidovat spadané listí již na
podzim, ale účinné je toto opatření, i pokud jej stihnete brzy
na jaře. Houba se ze starých listů šíří až v průběhu května,
většinou od druhé poloviny. Potřebuje k tomu teploty kolem
20 °C a vlhko. Houbě se totiž daří ve vlhku; deštivá jara, jako
to letošní, jsou proto nejvíce nebezpečná. Ořešáku můžete
i v tomto případě pomoci alespoň prosvětlením koruny. Pozor ale, prořezávat se ořešák může pouze v letních měsících,
nejlépe v srpnu. V jiném období silně roní, což může vést až
ke vzniku hlubokých kavern do kmene a odumření i vzrostlých stromů. Vyplatí se také pěstovat odrůdy odolné vůči této
chorobě (nejodolnější jsou obvykle neroubované sazenice)
a nesázet je na podmáčené půdy ani do uzavřených kotlin,
kde dostatečně neproudí vzduch a kde se udržuje vlhkost.
Pokud ořešáky rostou v kyselé či neutrální půdě, vyplatí se
vápnit.
CHEMICKÁ OCHRANA
Při aplikaci chemické ochrany je nezbytné dodržovat preventivní opatření. Fungicidy s obsahem mědi se aplikují na
jaře, dříve, než strom rozkvete. Postřik je možné zopakovat
po odkvětu.
• Kuprikol 50
• Kupricol 250 SC
• Flowbrix
• Cuprocaffaro
Důkladné ošetření starší, vysoké a rozložité koruny bývá
problematičtější, ovšem pokud je ořešák silně napadený
a chcete jej léčit, lze jej postříkat celý s pomocí výkonného
tlakového postřikovače a teleskopické tyče, která může mít
délku až kolem 3 metrů. Jedná se však o poměrně komplikovaný a nákladný proces. Nouzovým řešením je postřik
alespoň spodní části stromů, kam se lehce dosáhne. Pravdou je, že právě tato spodní část bývá nejvíce zastíněná
a déle ovlhčená, tedy i nejvíce napadená antraknózou.
Stejný způsob ošetření je vhodný i u bakteriální skvrnitosti. Někdy ji pěstitelé jen těžko odliší od antraknózy; jejím
charakteristickým znakem bývá tvorba bakteriálního slizu
na povrchu plodů.
Převzato z časopisu Recepty prima nápadů , autor Jan Burkáček
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Vrtule ořechová
Intenzivní mezinárodní přeprava zboží zvyšuje riziko
zavlečení nepůvodních, invazních škůdců do nových oblastí. Nejvyšší riziko představují druhy pocházející z obdobných klimatických oblastí, které v našich podmínkách
dokáží vytvořit životaschopné populace ve venkovním
prostředí.
Ze Severní Ameriky pochází vrtule ořechová (Rhagoletis completa), která byla na přelomu 80. a 90. let 20. století zjištěna ve Švýcarsku a Itálii a od té doby se šíří Evropou.
U nás byla prvně zjištěna v roce 2017 na jižní Moravě u hranic
s Rakouskem.
Popis a biologie
Dospělci vrtule ořechové mají nápadnou tmavou kresbu
na křídlech, podobně jako jiné škodlivé druhy vrtulí. Délka
těla je 4–7 mm, zbarvení žlutooranžové až světle hnědé, Vrtule ořechová má jednu generaci v roce. V Evropě se dospělci
vyskytují od druhé poloviny června do začátku října, nejvyšší
početnost dosahují v polovině srpna.
Samice klade snůšky vajíček těsně pod slupku plodu. Asi
za týden se líhnou bíle až žlutě zbarvené beznohé, bezhlavé,
válcovité larvy, které prochází třemi vývojovými stadii. Larvy
posledního instaru vypadávají z plodů a zalézají mělce do
země, kde se kuklí.
Škodlivost
V počátcích invaze je napadení ořechů nízké a může být
zaměněno s chorobami, jejichž výskyt larvy vrtule podporují. Po namnožení může škodlivost dosáhnout až 90 %, ale
nejčastěji se pohybuje mezi 50–70 %. Napadené ořechy
předčasně opadávají nebo jsou zakrslé, pozdější napadení
v srpnu působí většinou pouze poškození oplodí a tmavnutí
skořápky.
Ochrana
Monitoring výskytu dospělců se provádí v červenci a srpnu
pomocí žlutých lepových desek natřených lepem nebo pozorováním výskytu dospělců na listech a plodech. Žluté lepové
desky rozvěšené ve velkém počtu na vnější, osluněné straně koruny a svinuté rohy k sobě nebo ve tvaru kříže slouží
částečně k přímé ochraně – zahubí samice před vykladením
vajíček. Účinnost desek se zvýší přidáním návnady – octanu
amonného.
Napadené ořechy je možné spálit nebo zakopat hluboko
do půdy, aby dospělci nemohli proniknout na povrch.
K ošetření stromů proti vrtuli ořechové jsou účinné přípravky registrované proti vrtuli třešňové (Calypso, Danadim
Progress, Movento, Reldan, Spintor). Při zjištění prvních dospělců na lepové desce nebo na plodech se provede první ošetření, další ošetření provedeme za 7–14 dní. Nejvyšší
účinek má ošetření na začátku období kladení (cca konec
července až polovina srpna), které omezí předčasný opad
ořechů.
Vrtule ořechová u nás zdomácněla a patrně je pouze otázkou času, než osídlí zbytek vhodného území státu. Pokud
naleznete poškození ořechů vrtulí mimo oblast současného
známého výskytu, prosíme zašlete údaje o lokalitě na e-mail:
holy@vurv.cz (GPS, případně foto larev a poškození) autorům
tohoto příspěvku.
Ing. Kamil Holý, Ph.D. a kolektiv Výzkumný ústav rostlinné
výroby, Praha-Ruzyně

Tříkrálová sbírka 2022 po roční přestávce opět kontaktní
Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. V minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely
požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří ve formě písmen K+M+B, za což byly obdarovány. A tuto tradici obnovila
v roce 2000 Charita Česká republika ve formě Tříkrálové sbírky, která se záhy stala největší sbírkou v České republice.
Dnes opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, křídou označují naše obydlí a přináší poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. V roce 2022 k nám přišli
v období 1. - 16. ledna, přičemž konkrétní termíny si města
a obce našeho regionu stanovily samy. Požehnání Tří králů
mělo v minulosti ochraňovat stavení i ty, kteří v něm přebývali, a v nelehkém období, které v posledních letech zažíváme
z důvodu pandemie, možná ještě více rezonuje to, že znamení na dveřích vymezovala také prostor pravdy a spravedlnosti

uprostřed ne vždy přívětivého světa. Proto děkujeme vám
všem, že jste svým darem přinesli trochu té „sociální spravedlnosti“ těm, kteří ji potřebují přece jen více než my. A doufáme,
že výtěžek z koledování bude u nás na Slovácku opět jeden
z nejvyšších v celé republice.
„Projekty, které chceme podpořit ze sbírky v roce 2022, jsou
Domácí hospic Antonínek, přímá pomoc občanům Uherskohradišťska, obnova vozového parku pro terénní služby a samozřejmě jsme schopni reagovat na jakoukoliv další potřebu,
která se vyskytne,“ uvedl Dalibor Jirásek, projektový manažer
Charity Uherské Hradiště. A Marcela Kokoliová, koordinátorka
Tříkrálové sbírky, dodala, že je potěšující, že po roční odmlce,
kdy z důvodu covidu bylo možné koledovat pouze virtuálně,
případně u obchodních center, mohli letos koledníci navštívit
dárce osobně.

ČÍSLO POKLADNIČKY

VEDOUCÍ SKUPINKY

7031292

Obecní úřad

1.315,-

7031293

Petr Výstup

9.721,-

7031295

Barbora Zahrádková

12.970,-

7031296

Pavlína Výstupová

2.740,-

7031297

Alžběta Dostálová

15.630,-

7031298

Cyril Zach

13.420,-

7031299

Božena Vinklárková

17.645,-

7031300

Martina Kuncová

8.420,-

7031301

Eliška Rokytová

3.898,-

7031302

Jana Bartošová

15.160,-

7031303

Adéla Brzicová

11.521,-

CELKEM V ROCE 2022

CELKOVÝ VÝNOS

112 440,- KČ

Poděkování
dobrovolníkům i dárcům
Vedení Charity Uherské Hradiště děkuje všem dobrovolníkům z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří se letos obětavě zapojili do Tříkrálové sbírky. Všichni jste naprosto úžasní
a máte náš obdiv. Plně si uvědomujeme, že by se bez Vaší
pomoci a nasazení sbírka vůbec nemohla uskutečnit. Letos
se ve Vaší obci podařila tříkrálovým koledníčkům vybrat rekordní částka ve výši 112 440 Kč. Všem dobrovolníkům i těm,
kdo do sbírky přispěli, patří obrovské poděkování! Moc si
toho vážíme! Mnohé jistě zajímá, jak bude letošní výtěžek
Tříkrálové sbírky v působnosti Charity Uherské Hradiště využit. Ve všech 46 obcích, které pod Charitu Uherské Hradiště
se podařilo vybrat celkovou částku 3 307 642 KČ. Obrátili
jsme se proto s několika dotazy na projektového manažera
Charity Dalibora Jiráska.
Už před zahájením sbírky se vědělo, že bude letos
část výnosu věnována na podporu Domácího hospice
Antonínek. Můžete prozradit, co bude konkrétně v hospici
podpořeno?
Náš tým domácího hospice ve složení lékařů, zdravotních
sester, sociálního pracovníka a dalších odborníků pracuje

24 hodin denně po celý rok v celém okrese Uherské Hradiště. Pracovníci této služby najezdí za volantem aut více než
50 000 km ročně. Není proto jednoduché zajistit financování
mzdových a provozních nákladů tohoto tak důležitého projektu. Zvláště pak s přihlédnutím k tomu, že je hospicová péče ze
strany zdravotních pojišťoven stále podhodnocena. Potřebujeme ale také specializovanou zdravotní techniku, kterou u většiny nemocných, o něž pečujeme, používáme. Jedná se například o koncentrátory kyslíku, dávkovače léčiv, odsávačky,
pulsní oxymetry, elektrická polohovací lůžka, antidekubitní
pomůcky a řadu dalších věcí. Budeme se proto alespoň něco
z této činnosti a pomůcek zajistit a podpořit.
V tiskové zprávě zaznělo, že část peněz půjde i na
podporu vozového parku. Co si pod tím máme
představit?
K tomu, abychom mohli sloužit nemocným a různě
hendikepovaným spoluobčanům, potřebujeme automobily. Vzhledem k tomu, že naše terénní sociální a zdravotní
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služby zajíždí do 48 obcí našeho regionu a patří svým rozsahem s více než tisícovkou klientů ročně mezi největší
v republice, potřebují ke své práci nezbytně vozový park.
Dnes musíme myslet také na ekologii. Možná to každý neví,
ale některé naše pečovatelky používají ve velké míře jízdní
kola. Vzhledem k přejezdům mezi obcemi to ale bez aut
opravdu nejde. Proto chceme postupně přejít na elektromobilitu. Jsme rádi, že se nám podařilo získat dotaci z Evropské unie. Chceme proto našich deset nejstarších automobilů s větší spotřebou, a tím také s vyšším podílem na
znečišťování prostředí, nahradit elektromobily, případně
hybridy s emisním limitem 95 g CO2/km. Vzhledem k tomu,
že tuto dotaci musíme spolufinancovat ve výši pěti procent
z vlastních zdrojů, chceme k tomu využít část výtěžku Tříkrálové sbírky.
Stejně jako v minulých letech má sbírka pomoci během
celého roku také lidem, kteří se ne vlastní vinou ocitli
v nouzi. Kdo na ni může dosáhnout?
Přímá pomoc je cílená na lidi, kteří se ocitli v nouzi či krizi, a není v jejich silách, aby tuto situaci sami vyřešili. Těmto lidem pomáháme překlenout toto náročné období mimo
jiné finanční pomocí. Nejčastěji se jedná o osoby v sociální
nouzi, která je spojená s dlouhodobou nezaměstnaností,
nemocí či rozpadem manželství. Samotná pomoc může být
různá, může proběhnout úhradou částky například dlužného nájmu či školného, můžeme koupit nutné vybavení
do domácnosti, často je to také nákup potravin či školních
potřeb.
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Jsou nějaká pravidla pro poskytování přímé pomoci?
Základním pravidlem je, že naše pomoc musí situaci
restartovat, aby měl konkrétní člověk snahu podílet se na
zlepšení své nelehké situace. Není proto možné, že bychom
například za někoho uhradili dlužnou částku za energie a dotyčný potom dál nebude platit a za půl roku přijde znovu pro
finanční pomoc. Pomáháme proto lidem, kteří se svou situaci
snaží dlouhodobě řešit s nějakou naší službou. Může to být
například s Centrem svaté Sáry, které je zaměřené na rodiny
či osamělé rodiče s dětmi.
Peněz se vybralo přece jen více, než se očekávalo.
Máte ještě nějaké projekty, které byste z výtěžku mohli
podpořit?
Od spočítání výsledků uběhla přece jen krátká doba, takže nebyl čas na nějaké velké plánování. Možná se ale vrátíme
k některým požadavkům na vybavení našich domovů, které
jsme nebyli zatím schopni realizovat. Dlouhodobě chystáme
investiční projekt směřující k sestěhování terénních služeb
do jednoho objektu. Zde potom bude určitě potřeba spolufinancování. V průběhu celého roku se ale může objevit cokoliv, co bude nutné řešit. Přece jen nabízíme více než dvacet
služeb, takže dopředu člověk nikdy nemůže vědět, co se
stane. Věřte, že ať získané prostředky využijeme na ten či
onen záměr, vždy půjde o smysluplné využití k prospěchu
potřebných a zajištění plynulého chodu našich služeb, které celoročně pomáhají nemocným či jakýmkoliv způsobem
hendikepovaným lidem.
Lenka Fojtíková, pracovnice Charity Uherské Hradiště
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Základní škola
Podzim v roce 2021 na naší
základní škole
Samotný školní rok začíná většinou až 1. září, ale tomuto dni
předchází velké množství příprav. Kromě těch, které řešíme každý rok, se letos přidala i další starost v podobě povinného testování (screeningu) všech žáků i zaměstnanců. Po zkušenostech
s využíváním antigenního testování v minulém školním roce jsme
si vybrali neinvazivní PCR testy. Ve spolupráci s externí firmou
tuto možnost nabízíme rodičům našich žáků i nadále a běžně jí
využívá asi 75 % z celkového počtu. Různá omezení, která nás
opět provází i tento školní rok, vzbuzují u zákonných zástupců,
žáků i zaměstnanců školy rozdílné reakce. Naším hlavním cílem
je, abychom chod naší základní školy udrželi co nejdéle v prezenčním režimu. Po zkušenostech z loňské distanční výuky si velmi dobře uvědomujeme, že právě osobní kontakt učitele a žáka
je pro jeho vzdělávání to nejdůležitější. Většina problémů, které
jsme ve školním roce 2020/2021 zaznamenali, souvisela právě
s odloučením dětí a obtížnou zpětnou vazbou od některých žáků
naší školy. Jsem rád, že naši snahu někteří ocenili, a v souvislosti
se zavíráním tříd nebo i celých škol v okolí ji možná docení i ti,
kterým připadala jako naprosto zbytečná.
Uvědomujeme si, že cílem každé základní školy je v první
řadě vzdělávání a výchova mladých lidí, kteří umí kriticky posoudit
okolnosti nebo rozumně sdělit svůj názor, ale vzhledem k podmínkám se i my musíme přizpůsobit dané situaci. Samozřejmě
i my pedagogové se nejvíce těšíme na období, kdy se budeme
moci plně bez různých omezení věnovat naší práci, ale do té doby
vynaložíme veškeré úsilí, abychom ponechali našim žákům jejich
základní právo na vzdělávání.
Stavební úpravy naší „nové“ školy jsou v plném proudu a my
už se velmi těšíme, jak se v příštím školním roce budeme stěhovat do rekonstruovaných prostor. Některá úskalí z loňska zůstala,
a proto i letos musí třeťáci využívat prostory firmy M Plus Elektro
a i ostatní žáci 1. stupně se podělili o učebny na kaplance a kulturním domě. Naši základní školu navštěvuje celkem 205 žáků,
z toho 93 žáků na 2. stupni a při rozdělení některých tříd během
výuky cizích jazyků nebo informatiky, případně i předmětů speciální pedagogické péče, nám dochází prostory i na naší horní
škole. Tyto obtíže se dají s vidinou naší nové školy překonat a já
věřím, že je společně zvládneme.
Jsem moc rád, že kolegové se těmito nesnázemi nenechali
odradit a každý měsíc připravili mnoho třídních i školních akcí
nad rámec svých povinností. Neustále mě překvapují svým zápalem během jejich každodenní činnosti. Popis všech proběhlých akcí najdete na našich webových stránkách a o některé se
s Vámi podělíme i ve vydání Boršického zpravodaje. Po loňském
nekonání se naši nejstarší žáci (9. a 8. třídy) připravují na svoje předtančení během Rodičovského plesu a já doufám, že nás
nějaká nová opatření vlády o tento kulturní zážitek opět nepřipraví. Věřím, že se nám konečně po 2 letech podaří zorganizovat
lyžařský výcvikový kurz nebo i povinný plavecký výcvik našich
2. a 3. tříd. Výjimečně se plánovaných 20 hodin zúčastní i naši
čtvrťáci, kteří kvůli restrikcím nemohli plavání absolvovat v minulém roce. Stejně jako v letech před covidem-19 chceme našim
budoucím absolventům pomoci s výběrem jejich další školy na
základě jejich zálib a zájmů. Společně s firmou VISC vyhodnotíme jejich případnou volbu a doporučíme následný postup. Součástí kariérového poradenství jsou i návštěvy veletrhů vzdělávání,
konkrétních firem nebo škol.
Od září tohoto školního roku pracuje naše škola podle nového školního vzdělávacího programu, který jsme upravili podle
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aktuálních změn. Kromě navýšení počtu hodin v některých oblastech se snažíme i o inovativní způsoby výuky související např.
s výukou pomocí 3D tisku nebo robotiky. Naše škola plánuje
i pořízení nových sensorů do všech přírodovědných předmětů. V případě úspěchu našeho projektu v celkové hodnotě přes
600 000 Kč budou mít žáci možnost ověřit si svoje domněnky ve
výuce fyziky, chemie, přírodopisu nebo tělesné výchovy prakticky
na vlastní kůži. Upřímně, kolik z nás si dnes dokáže představit, jak
funguje fotosyntéza, jaká je rychlost hozeného předmětu, nebo
kdo zná svoji kapacitu plic bez potřebných měřičů. Nejen já, ale
i ostatní kolegové se těšíme na společné bádání během výuky
přírodovědných předmětů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na chodu naší organizace, žákům, zaměstnancům, zřizovateli obci
Boršice, spolku rodičů, mateřské škole v Boršicích, ale i všem
rodičům a příznivcům naší Základní školy Františka Horenského
v Boršicích.
Hodně zdraví a spoustu jedinečných zážitků v novém roce
2022 přeje
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel základní školy

Co se dělo na podzim
v základní škole
Jízda zručnosti
Slunečný zářijový pátek a zmrzlé ráno jsme si obohatili o jízdu na kole a koloběžce. Velké poděkování patří týmu parlamenťáků, který uspořádal pro prvostupňové spolužáky soutěž
v jízdě na kole a koloběžce. S velkou radostí nám všichni dojeli do cíle bez zranění. Jsme moc rádi, že závodění proběhlo
v rámci vyučování, a tudíž se opravdu zúčastnili všichni žáci,
kteří ve škole byli. Každý se mohl rozhodnout, zda bude závodit
na kole, nebo bude dráhu s různými překážkami překonávat na
koloběžce. A vítězové? Jsou jimi všichni, protože se zúčastnili.
Mgr. Zuzana Kotačková a pořádající parlament

Sběrný dvůr Boršice
Odpad do sběrného dvora mohou ukládat pouze fyzické
osoby – občané obce Boršice a Tučapy.

ELEKROZAŘÍZENÍ (neomezené množství)

Sběrný dvůr se nachází v areálu technických služeb obce
v ulici Dlouhá.

DŘEVO (neomezené množství)

Otevírací doba v roce 2022:
Sobota:

8:00 – 11:00

V letních měsících – ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN:
Středa:

15:00 – 17:00

Sobota:

8:00 – 11:00

Sběrný dvůr Boršice přijímá:
PLAST (jakékoliv množství)
PAPÍR (jakékoliv množství)
SKLO (jakékoliv množství)
NÁPOJOVÉ KARTONY (jakékoliv množství)
OBJEMNÝ ODPAD (omezené množství, max. 3 malé automobilové vozíky)
PNEUMATIKY (omezené množství, max. 4 kusy / osoba / rok)
STAVEBNÍ ODPAD (omezené množství 200 kg / rok / číslo
popisné)

BIO ODPAD (neomezené množství)
ŽELEZO, KOVY (neomezené množství)
ZEMINA – není přijímána
• je potřeba si objednat kontejner
NEBEZPEČNÝ ODPAD (omezené množství)
• Barvy, ředidla, oleje, rozpouštědla, kyseliny, zásady,
autobaterie, lepidla, pryskyřice, akumulátory, zářivky,
znečištěný textil – sorbent aj. musí být dodávány v uzavřených nádobách
• Sběrný dvůr nepřijímá tyto nebezpečné odpady: eternit,
azbest, lepenka, asfalt, živice a veškerý materiál obsahující tyto látky
Podrobný rozpis odpadů, které sběrný dvůr přijímá, včetně
těch, které nejsou vhodné pro přijetí, naleznete na stránkách
obce Boršice.
Součástí nabídky sběrného dvora pro občany je také:
• Kontejnerová doprava
• Manipulace nakladačem
• Mulčování traktorem
Ceník služeb je dostupný na webových stránkách obce,
nebo na obecním úřadě.
Kontakt:
Bc. Josef Soustružník, tel.: 724 413 144,
e-mail: soustruznik@borsice.cz

TEXTIL (neomezené množství)

Odpadové hospodářství
Jedlé tuky a oleje
Povinnost obcí zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků platí již od roku 2020. Tuky dříve končily povětšinou v kanalizacích, což způsobovalo vodohospodářům značné problémy.
Tuky vylité do kanalizace poškozují vodohospodářskou
infrastrukturu
Tuk se totiž usazuje na stěnách kanalizace, což způsobuje
omezený průtok potrubí až jeho ucpání. Může dojít i na ucpání
čerpadla. Tuky mají rovněž negativní vliv na biologické čištění
vod, kde se kvůli nim snižuje kvalita vyčištěné vody, a v přímé
úměře zvyšují náklady na provoz čistírny.
Vylévání olejů znamená plýtvání cenným zdrojem pro
další využití
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou, která
se po zpracování dále využívá např. v chemickém, energetickém nebo gumárenském průmyslu.
Kam s použitými jedlými tuky a oleji
Obce mohou zajistit sběr použitých jedlých tuků a olejů
různými způsoby. Ukládat tento druh odpadu je možné do:
• speciálně určených kontejnerů v ulicích – občané do
těchto kontejnerů ukládají olej v plastových nádobách
(PET láhve atd.);
• speciálně určených nádob distribuovaných obcí občanům
– po naplnění je nádoba odevzdána na určeném místě
a občan obdrží další nádobu
• sběrných dvorů – občané odevzdávají olej v plastových
nádobách ve sběrném dvoře obce podle instrukcí obce.

Kompostování
• Kompostování je biologická metoda využívání bioodpadu
(BRO), kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních
procesů (tj. za přístupu vzduchu) a činností mikroorganismů přeměňuje bioodpad (BRO) na kompost.
• Důležitou roli při kompostování hraje surovinová skladba, především poměr uhlíku a dusíku. Zatímco měkký
a vlhký zelený odpad (například tráva, zbytky ovoce
a zeleniny) je bohatý na dusík (N), suchý hnědý odpad
(nadrobno nasekané větve ze stromů a keřů, dřevní
štěpka, hobliny, dřevnaté stonky květin apod.) obsahuje
hodně uhlíku (C).
• Dospodu kompostu patří hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušnění kompostu a odtok přebytečné
vody. Pak přidáme vlhký zelený odpad a vrstvy dále střídáme.
Co patří na kompost?
• zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů)
• kávové a čajové zbytky
• zbytky pečiva
• skořápky z vajíček a ořechů
• lepenka, papírové kapesníky, ubrousky, na malé kousky
rozstříhané kartonové krabice – jedná se o skvělý suchý
hnědý odpad bohatý na uhlík
• podestýlka domácích býložravých zvířat
• posekaná tráva, listí, větvičky
• plevele, zbytky zeleniny
• piliny, hobliny, kůra
• popel ze dřeva
• trus býložravých hospodářských zvířat
• peří, chlupy, vlasy
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Důležité informace pro kompostování:
Přibližně jednou za měsíc se vyplatí kompost kvůli provzdušnění promíchat.
Pravidelně kontrolujeme správnou vlhkost.
Čerstvý kompost získáme za 2–6 měsíců, vyzrálý kompost
za 6–12 měsíců
Vyzrálý kompost má hnědou až tmavohnědou barvu, co
nejjemnější strukturu, nezapáchá, naopak voní jako lesní
půda.
Nelze kompostovat pouze jednu složku materiálu –
např. jen větve nebo jen samotnou trávu.
Neoprávněné odkládání odpadů podnikající osobou
Pokud bude mít obecní úřad podezření, že určitá právnická nebo podnikající fyzická osoba užívá jeho obecní systém,
i když nemá uzavřenou smlouvu s obcí na využívání obecního
systému nebo v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebo že tato
osoba nemá uzavřenou smlouvu s oprávněnou osobou k převzetí odpadu, může zahájit kontrolu dodržování těchto povinností u této osoby. Při kontrole pak postupuje v souladu se
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
Obecní úřad každé obce v České republice má dle § 147
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (zákon o odpadech)
oprávnění kontrolovat, zda právnické a podnikající fyzické
osoby
a) využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu s ní, a
b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují
v souladu se zákonem o odpadech, osobou oprávněnou
k převzetí daného druhu a kategorie odpadu podle zákona
o odpadech.
Přestupky
Přestupku dle zákona o odpadech se právnická nebo podnikající fyzická osoba dopustí mimo jiné tím, že
• neprokáže, že předala odpady, které produkuje, v odpovídajícím množství a stanoveným způsobem nebo
• nemá stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství
písemnou smlouvou zajištěno předání komunálního odpadu, který běžně produkuje, nebo stavebního a demoličního odpadu, které sama nezpracuje.
Za tyto přestupky lze uložit pokutu až do výše 1.000.000 Kč.

Časté chyby při třídění odpadu
Třídění odpadů má většina Čechů v malíčku. Třídíme hodně, třídíme rádi, bohužel však někdy špatně. Na co si dát pozor?
Polystyren
Čistý polystyren, jako je například výplň krabic od elektrospotřebičů, patří do plastů. Velké kusy je lepší odvézt do
sběrného dvora, aby nezabraly příliš místa v kontejneru.
Mastné polystyrenové obaly od hotových jídel naopak do
plastů nepatří. Tyto příliš znečištěné obaly mohou znehodnotit
ostatní správně vytříděný odpad.
Stavební polystyren, který je znečištěný, také odvezte do
sběrného dvora.
Zrcadlo a autosklo
V obou případech se jedná o sklo s příměsemi. U zrcadla je
to kov, u autoskel je to navíc ještě folie či pryskyřice. V malých
kusech je lze ukládat do směsného odpadu, v případě většího
objemu je vhodné zavést je do sběrného dvora.
Papírové krabice nejsou totéž co nápojové kartony
Není karton jako karton. Lidé často nerozlišují krabice
z papíru od nápojových kartonů. Obalové krabice od výrobků
z papíru nebo lepenky patří do modrého kontejneru.
Papírové kapesníčky nepatří do tříděného papíru
Z hygienických důvodů patří použité papírové kapesníčky
pouze do směsného odpadu.
Obaly ze směsných materiálů patří do směsného odpadu
Pozor na obaly z tzv. kompozitních materiálů - jedná se
třeba o směs kovu a plastu. Například některé tyčinky nebo
chipsy jsou baleny do plastových obalů, které mají vnitřní hliníkovou folii. Na první pohled se jedná o jeden kus obalu, ale
z pohledu třídění jsou to dva rozdílné materiály, které nelze
jednoduše oddělit. Proto patří do směsného odpadu.
Nebezpečné odpady
Důležité také je, abychom v návalu třídicího nadšení nedávali do tříděného, a v tomto případě ani do směsného odpadu,
nebezpečné odpady. Poznáte je podle symbolu přeškrtnuté
popelnice. Nebezpečné odpady je třeba odevzdat ve sběrném dvoře nebo v zařízení určeném pro nakládání s odpady.
Patří sem například obaly a zbytky od barev, ředidel, hnojiv,
repelenty, nemrznoucí směsi, ale třeba i eternitové střechy
a jejich části apod.

OBEC BORŠICE – Zastupitelstvo obce Boršice

Obecně závazná vyhláška obce Boršice č. 1/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce Boršice se na svém zasedání dne 13. 12. 2021 usnesením č. 11 usneslo vydat na
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Obec Boršice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen
„poplatek“).
Správcem poplatku je obecní úřad.1
1
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§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

Čl. 2
Poplatník

má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9

Poplatníkem poplatku je2:

Čl. 5
Sazba poplatku

a) fyzická osoba přihlášená v obci3 nebo
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4

Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

Sazba poplatku činí 650 Kč.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla
z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na
území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní
měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická
osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
V ohlášení poplatník uvede6 jméno, popřípadě jména,
a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen,
místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,
které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových
věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že
předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka, další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této
vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku
pro doručování.7

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30. 6.
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po uplynutí lhůty splatnosti jednorázové platby podle odstavce 1, je poplatek splatný
jednorázově do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve
kterém poplatková povinnost vznikla.
Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro
podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7
Osvobození
Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy
nastala.8

b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu
se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž
2

§

3

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích
považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) o
 hlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České
republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li
o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. k
 terý na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3
měsíce,
3. k
 terý je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou
strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí
dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. k
 terému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince
požívajícího dočasné ochrany cizinců.

c) u
 místěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení, nebo

10e zákona o místních poplatcích

d) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která dlouhodobě
pobývá mimo území obce, tj. nepřetržitě nejméně po dobu
6 měsíců v daném kalendářním roce, a má poplatkovou povinnost jinde, je přihlášena v sídle ohlašovny Obecního úřadu
Boršice, č. p. 7, nezdržuje se trvale v obci a má poplatkovou
povinnost jinde.

10p zákona o místních poplatcích

4

§

5

§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích

9

6

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

7

§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

8

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

12 § 10g zákona o místních poplatcích

§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
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(3)V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj
rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto
vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo
úlevu zaniká.1

Čl. 8
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.2
Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je
příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.3

Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku4
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke
dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který
je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné
procesní postavení jako poplatník.
V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně
a nerozdílně.

Čl. 10
Společná ustanovení
Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu
s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech
domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak
i spolu s podílem na tomto pozemku.5
Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá
věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na
vlastníka této nemovité věci.6

Čl. 11
Přechodná ustanovení
Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu
dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Část III. o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obecně závazné vyhlášky obce
Boršice č. 1/2018, o místních poplatcích ze dne 14. 12. 2018.

Čl. 13
Účinnost

1

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

2

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

5

§ 10q zákona o místních poplatcích

4

§ 12 zákona o místních poplatcích

6

§ 10r zákona o místních poplatcích

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

		

...................................

..........................................

místostarosta

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14. 12. 2021
Sejmuto z úřední desky dne:
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Dotazníkové šetření pro tvorbu
PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2022-2027 Boršice
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat aktualizaci svého programu rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové
činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní
lépe využít naše finanční prostředky, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to,
jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme
udělat.

1) Jak se Vám v obci žije?
velmi dobře
spíše dobře
ani dobře, ani špatně
spíše špatně
velmi špatně
nevím

2) Co vnímáte jako největší přednost
Vaší obce, čeho si na své obci nejvíce
považujete, co se Vám na obci nejvíce líbí?

Proto se na Vás obracím s žádostí o vyjádření názoru
na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování aktualizace programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou
pečlivě vyhodnoceny.
O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu a na vývěsce.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
za obec Boršice
Ing. Roman Jílek, starosta

5) Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
klidný život
dobré mezilidské vztahy
příznivé životní prostředí
blízkost přírody
dostupnost pracovních příležitostí
dobrá dopravní dostupnost
kulturní a společenský život
sportovní vyžití
vzhled obce
historická a kulturní tradice
malebná místa
nevím

6) Co naopak považujete za hlavní problémy
obce?
3) Co považujete za největší nedostatek
Vaší obce, co se Vám na Vaší obci nejvíce
nelíbí?

4) Chtěl(a) byste, pokud nenastane nějaká
nepředvídatelná situace, zůstat v naší obci
natrvalo?
určitě ano
asi ano
asi ne
určitě ne
nevím

špatné mezilidské vztahy
nezájem lidí o obec
málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatečný kulturní a společenský život
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
provoz a parkování automobilů v obci
sběr, třídění a odvoz odpadů
nevyužití potenciálu obce
nevyhovující dopravní obslužnost
kriminalita v obci
nevím

7) Co Vám v obci nejvíce chybí?
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8) Jak hodnotíte následující oblasti v obci?
velmi spokojen/á

spokojen/á

dobrý

nespokojen/á

velmi nespokojen/á

nevím/nedovedu posoudit

Celkový vzhled obce
Třídění a nakládání s odpady
Bezpečnost obci
Množství zeleně
Mezilidské vztahy
Úroveň kulturního vyžití
Úroveň sportovního vyžití
Podpora zájmových organizací a spolků
Spoje hromadné dopravy
Kvalita mateřské školy
Kvalita základní školy
Kvalita internetového připojení
Kvalita mobilních sítí
Informovanost o dění v obci
Podmínky pro podnikání

9) Jaký zdroj informací využíváte, abyste se
dozvěděli o aktuálním dění v obci?
místní zpravodaj
hlášení místního rozhlasu
výlepové plochy
webové stránky obce
úřední deska
obecní facebook
účast na jednání zastupitelstva obce
obecní kalendář
kabelová televize
nevím

11) Jste spokojen/a se spoluprací
a komunikací obce?
velmi spokojená
spíše spokojená
spíše nespokojená
velmi nespokojená
neumím posoudit

12) Jste ochoten/ochotna udělat něco pro
rozvoj své obce?
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne

10) Co by vás přimělo účastnit se jednání
zastupitelstev obce?
změna času konání
lepší informovanost o konání
lepší informovanost o programu jednání
nechci se účastnit
sleduji na kabelové televizi

nevím, nedovedu posoudit

13) Jaký by měl být další vývoj počtu
obyvatelstva v obci?
počet obyvatel by měl zůstat přibližně stejný
počet obyvatel by se měl postupně zvyšovat zhruba do
hranice 2.500 obyvatel
počet obyvatel by se měl postupně zvyšovat, a to i přes
hranici 2.500 obyvatel
nevím, nedokážu posoudit
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14) Napište podle pořadí důležitosti
3 konkrétní investiční akce obce, které by
měla co nejdříve realizovat a které patří
podle Vašeho názoru k nejdůležitějším:

investice do vysokorychlostního internetového připojení
zpevnění cesty do Stoprounů
rekonstrukce cesty k přehradě
rekonstrukce cesty Raškoun – Pivní
rekonstrukce komunikace a mostu k základní škole
rekonstrukce místních komunikací, mostů a propustků

15) Které možnosti likvidace komunálního
odpadu využíváte?
(zatrhněte maximálně 2 možnosti)
veškerý odpad odhazuji do popelnice jako směsný
odpad

rekonstrukce kostelních schodů
rekonstrukce chodníků
realizace bezbariérových chodníků
vybudování nového parkoviště u kostela
(u farské zahrady)

třídím jednotlivé složky odpadu (plast, sklo, papír aj.),

obnova obecního zahrádkářského domu

zbytek odhazuji jako směsný odpad

revitalizace letního kina

využívám pytlový sběr plastů a papírů

vybudování nové knihovny

využívám služeb sběrného dvora

výstavba obecního sklepa se zázemím Radovany
výstavba nové hasičské zbrojnice

16) Představte si, že můžete rozhodnout
o využití obecních finančních prostředků.
Na co byste je přednostně využil/a?
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)
zlepšení podmínek pro podnikání
podpora bytové výstavby (dobudování technické infra-

výstavba nebo rekonstrukce budovy šaten ve sportovním areálu
oprava sakrálních památek a hřbitova
vybudování soustavy rybníků směrem na Stříbrnice
vybudování nové cyklostezky do Kostelan nad Moravou
a Nedakonic

struktury a místních komunikací)

vybudování soustavy rybníků směrem na Nedakonice

častější spoje veřejné dopravy

vybudování protipovodňových valů, suchých poldrů,

o zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

mokřadů

rekonstrukce místních komunikací

rekonstrukce splavu na Haldě

podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
peče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
oprava památek
nevím

vybudování přírodního koupacího biotopu směrem na
Stříbrnice
vybudování mokřadů a malé vodní nádrže
Pod sv. Janem
výsadba zeleně

17) Vyberte z návrhů investičních akcí na
období 2022-2027 ty, které podporujete.
(vyberte max. 8 možností)

nevím

18) Napadají Vás některé další projekty, které
vybudování školní kuchyně s jídelnou

by se v obci měly realizovat?

rekonstrukce čistírny odpadních vod
rekonstrukce horní budovy školy na byty
vybudování OÚ, knihovny a komunitního centra pro
spolky z bývalé pekárny
zajištění nových lokalit pro výstavbu RD – Podevsí II,
Podhorky, Slunečné
vybudování dětského hřiště v areálu hřiště
vybudování a rekonstrukce kanalizace a vodovodu ke
stávajícím a novým rodinným domům

19) Jste:
muž
žena
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20) Váš věk je:

26) Jak jezdíte do zaměstnání?

18 - 24 let

na kole

25 - 29 let

veřejnou dopravou

30 - 39 let

autem, motocyklem

40 - 49 let
50 - 59 let
60 - 69 let
70 až více let

27) Prostor pro Vaše další náměty, připomínky,
komentáře, vzkazy:

21) Vaše vzdělání je:
základní
střední odborné, vyučen (bez maturity)
úplné střední vzdělání (s maturitou)
vyšší odborné nebo bakalářské
vysokoškolské (magisterské, inženýrské)

22) Jaké je Vaše sociální postavení?
soukromý/á podnikatel/ka
zaměstnanec v soukromé firmě
zaměstnanec ve státním sektoru

28) Návrhy na budoucí využití obecního majetku – budova horní školy a Varmužova
pekárna. Zde je prostor pro Vaše nápady
a podněty, jakým způsobem by se daly
v budoucnu tyto prostory využívat.

nezaměstnaný
ekonomicky neaktivní (student, důchodce, mateřská
dovolená atd.)

23) Jaké je složení Vaší domácnosti?
jednotlivec
1 rodič + 1 dítě
manželé (partneři) s 1 nebo více dětmi
manželé (partneři) bez dětí
vícegenerační domácnost

24) Jak dlouho v obci žijete?
méně než 5 let
5 - 9 let
10 - 24 let
25 a více let

25) Jak daleko od místa bydliště pracujete?
pracuji v Boršicích
do 10 km
do 20 km
více než 20 km
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VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK MŮŽETE ODEVZDAT NA
PODATELNĚ OBECNÍHO ÚŘADU, NEBO V KNIHOVNĚ,
DO PŘIPRAVENÝCH SCHRÁNEK DO KONCE ÚNORA

T-MOBILE BĚH 2021

Atletický čtyřboj Velehrad – 1. stupeň

Dne 8. září 2021 se celá naše základní škola zúčastnila
T-Mobile olympijského běhu. V 8:30 startovaly první a druhá
třída, jejichž trať měřila 300 metrů. Poté třetí, čtvrtá a pátá třída
běžely vzdálenost 500 metrů. Žáci druhého stupně zakončili
sportovní dopoledne během na 1 000 metrů. V letošním roce
byla opět vidět snaha většiny zúčastněných žáků a tomu taky
odpovídaly jejich časy. Z každé třídy jsme vyhlásili tři nejrychlejší, kteří byli náležitě oceněni. V nejlepším čase na druhém
stupni doběhl žák deváté třídy – Štěpán Halámek (3:40). Medaili, diplom a sladkost však obdrželi všichni účastnící T-Mobile běhu, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

V pondělí 11. 10. 2021 se žáci prvního stupně zúčastnili atletického čtyřboje na Velehradě. Z naší školy bylo vysláno celkem
16 žáků napříč ročníky. Chladné ráno se brzy změnilo ve velmi
příjemné slunečné dopoledne a tomu odpovídala i úžasná atmosféra, která na Velehradě panovala. Všichni žáci absolvovali
čtyři disciplíny (běh na 60 metrů, běh na 300 metrů, skok do
dálky a hod medicinbalem) a na závěr dne si zaběhli štafetu,
a to ve své kategorii. Z toho sportovního dopoledne jsme si odvezli hned několik ocenění. V kategorii mladších dívek získala 2.
místo Gabriela Nečasová a 3. místo Zuzana Jurčíková. V kategorii starších chlapců se na 2. příčce umístil Tomáš Hrobař. Štafeta mladších dívek získala 2. místo stejně jako štafeta starších
chlapců. Všem děkuji za snahu a předvedené výkony.

Děkuji všem za snahu a těším se na další ročníky.
Mgr. Veronika Sedlářová

Mgr. Veronika Sedlářová

Den bílé hole
Adaptační dopoledne šesťáků
Čtvrtek 21. října šestá třída zahájila příjemnou vycházkou nádhernou podzimní přírodou směr Bažantnice. Zde
jsme se celé dopoledne věnovali aktivitám na utužení kolektivu a bližší poznání našich nových spolužáků, ale i nové
třídní učitelky. S paní učitelkou Mgr. Lenkou Vavrušovou,
která s organizací akce pomáhala, si děti zahrály míčovou
hru zvanou pavučina, na jejímž konci předaly pomyslné
vlákno nové třídní učitelce. Silné emoce vyvolala aktivita
zvaná „deštník“, při níž šesťáci otevřeně vyjádřili své pocity,
svá trápení i své radosti, které tento věk provázejí. V rušném dopoledni plném poznávacích a komunikačních her se
nakonec našel i čas na krátkou relaxaci. Celý den panovala
přátelská tvořivá atmosféra podnícená příjemným prostředím nově zrekonstruovaných prostor Bažantnice. Moc jsme
si to užili. Šesťáci byli báječní!

Ve čtvrté třídě kromě společných aktivit I. stupně a výuky na
dopravním hřišti proběhl také projektový „Den bílé hole“, který si
celosvětově připomínáme 15. října. Poprvé byl vyhlášen v roce
1964 v New Yorku s cílem přiblížit život a svět nevidomých a slabozrakých široké veřejnosti. Čtvrťáci si během výuky vyzkoušeli
pár běžných činností bez tak důležitého smyslu, jakým je zrak.
Mnozí zjistili, že například jen chůze z lavice k tabuli či ke dveřím
je velmi obtížná, natož další běžné činnosti, sebeobsluha, kreslení, psaní. Pomáhající doprovod si vyzkoušel, jak je nutné přesně
formulovat pokyny a zadávat instrukce. Důležitá byla nejen spolupráce, ale hlavně důvěra ve dvojici. Závěrem všichni uznali, že
je opravdu nutné si svůj zrak chránit a pečovat o něj.
Mgr. Lenka Janíková

Mgr. Jiřina Grebíková
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Drakiáda
Drakiáda 1. stupně, která se konala 26. října, se povedla na
jedničku. Vymodlené větrné a zároveň slunečné počasí nás
zavedlo na kopečky na kraji Boršic. Všechny třídy se potkaly
za vrcholkem „čumáku“ a směr pivní stezka do Boršic byl náš
cíl. Parťáci páťáci pomohli prvňáčkům s pouštěním draků, paní
učitelky rozmotaly nespočet zamotaných šňůr a ocásků, také
nůžky nás občas vysvobodily. Žádný drak, ani žádný žáček
neuletěl.  Prostě nádhera! V každé třídě paní učitelky vyhodnotily draka KRÁSŇÁKA – v této kategorii jsme zohlednili domácí draky, DLOUHÁKA – ten, co se na obloze udržel nejdéle,
VYSOČÁKA – ten, co létal nejvýše. Moc děkujeme za přípravu
draků a úžasné dopoledne strávené na čerstvém vzduchu.

V historickém bádání pokračovali hned v následujícím týdnu. Dne 5. 10. 2021 na ně čekal projektový den nazvaný „Po
stopách lovců mamutů“. Šesťáci se vydali na místo původní
pravěké osady v Boršicích, kde si prošli Mamutí stezku a dozvěděli se spoustu zajímavostí o nejstarším období našich
dějin, o době kamenné a o životě tehdejších lidí. Na chvíli se
také stali lovci a sběrači a vyráběli si vlastní oštěp, pokusili
se rozdělat oheň, nebo namlít mouku pomocí dvou kamenů
a závěrem také mamuta ulovit. Po práci v terénu se vrátili do
školy, kde zhlédli dokument o nejvýznamnějším nálezu z pravěku na našem území a pokusili se také Věstonickou venuši
vymodelovat z hlíny.
Mgr. Kamila Šebestová

Mgr. Zuzana Kotačková a pořádající parlament

Exkurze na archeologickém nalezišti
u Polešovic

Dějepis v 6. třídě
Šestá třída postupně objevuje tajemství historie. Poté, co
se šesťáci seznámili s dějepisem, jeho významem a prvním
rozdělením historických epoch, vyzkoušeli si práci archeologů. Co se skrývá v hlíně, jak pracuje archeolog a co udělat
s nálezem - na tyto otázky vám jistě každý z nich již odpoví.
Nejprve se společně s paní uč. Šebestovou pobavili o tom,
jaké nástroje archeolog ke své práci potřebuje, poté zhlédli
krátké video, v němž se dozvěděli, co archeologie je a jak každý z archeologů musí postupovat, a nakonec ve třech různých
krabicích sami hledali historické předměty. Své nálezy pečlivě
zdokumentovali do záznamového archu a odnesli si také jedničku za svou práci.
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V pondělí 11. října navštívili žáci šesté třídy archeologické vykopávky
u obce Polešovice, které
byly odkryty při stavbě
dálnice D55. Žáci si prohlédli naleziště základů
obydlí, mohli si promluvit s archeology a ostatními pracovníky přímo
při jejich práci. Od pana
Lečbycha, který je nalezištěm provázel, jsme
se dověděli spoustu zajímavostí, v rukou drželi
nádoby staré 8 tisíc let,
kostěný hřeben a keltské
mince, které byly na tomto místě nalezeny. Na závěr exkurze mohli žáci sami kopat a odhalovat nálezy. Povedlo
se jim najít keramické střepy i úlomky kostí zvířat. Nejcennějším
nálezem se stal přeslen, který byl kdysi součástí textilního vřetene. Tento nález, který se povedl Vaškovi Mikulovi a Adrianě
Balíčkové, poputuje do muzea.
Mgr. Lenka Daníčková

Český den proti rakovině
Letošní 25. ročník byl z jara přesunutý na podzim a zcela
netradičně rozšířený na 3 dny. I to zřejmě přispělo ke zdaru dobré věci a společně se nám podařilo vybrat a odeslat
krásných 9 294 Kč. Dobrovolníci z řad žáků II. stupně vyrazili
jeden den do ulic obce, přesněji před obchod Jednota, kde
ve žlutých tričkách a s úsměvem na tváři nabízeli odznaky ve

tvaru kvítků měsíčku lékařského. Minimální cena byla 20 Kč.
Mezi své spolužáky do lavic II. stupně se vydali naši nováčci,
šesťáci, a velmi statečně se s touto výzvou poprali. Na I. stupni
prodej kvítků vedly třídní paní učitelky.
Za vstřícnost a možnost umístění sběrných vaků děkujeme
obecnímu úřadu a mateřské škole a všem štědrým dárcům,
kteří do nich přispěli.
Mgr. Michala Zapletalová

školního prostředí. Zatím jsme společně podnikli několik příjemných akcí. 1. září byli prvňáčci přivítáni páťáky při slavnostním zahájení školního roku, od svých patronů dostali klíčenku
se symbolickým papírovým klíčem. Na začátku září proběhla
za slunného počasí společná vycházka na Smraďavku. Žáci
si zahráli hry, nakrmili kačenky a zašli si na malé občerstvení.
V říjnu přišli prvňáčkům pomoci jejich patroni se zdobením
dýní na Světlušky. Měli tak jedinečnou možnost ještě více se
poznat a popovídat si. Na holičkách nás páťáci nenechali ani
při Drakiádě 1. stupně. Při pouštění nádherných draků prvňáčkům skvěle pomáhali. Za to jim patří velké poděkování.
Už se moc těšíme na další společnou akci!
Mgr. Lenka Vavrušová (1. třída)

„Parlamenťáci“ základní školy
Co nás ještě čeká? Členové parlamentu, což jsou žáci
z jednotlivých tříd od 4. do 9. třídy, na jednotlivých setkáních
plánují akce a činnosti pro ostatní kamarády. Většinou pro
žáky I. stupně. Letos nás ještě čeká Den stromů a také pečení
perníčků od Mikuláše, kterým se v letošním roce rozloučíme.
Na Dni stromů budou skupinky z jednotlivých tříd plnit
úkoly na 7 stanovištích. Ze všech splněných otázek o přírodě,
ovoci, zelenině, stromech, plodech, ale i rybách a také třídění odpadu a ekologii získají různý počet bodů. Nejúspěšnější
skupinky obdrží sladkou odměnu.
Mgr. Zuzana Kotačková

Orientační běh
Kdo hledá, najde! I tak by se dalo shrnout datum 8. 10. a jedno slunné páteční podzimní dopoledne. Pro žáky 2. stupně byl
připraven orientační běh v okolí budovy Bažantnice. Úkolem
dvojic bylo co nejrychleji nalézt a označit 10 kontrol vyznačených
v mapě. V rámci dopoledne byly připraveny doplňkové disciplíny,
jako například skládání mapy, azimutový pochod atd.
Nutno říct, že si žáci poradili s terénem i závodem na výbornou
a byly k vidění velmi kvalitní výkony. Celé dopoledne provázela

Patronát 1. a 5. třídy
Již několik let na naší škole probíhá v rámci podpory rozvoje vztahů mezi žáky akce „Patronát“. Jedná se o celoroční projekt mezi 1. a 5. třídou. Jeho podstatou je uvedení prvňáčků do
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příjemná soutěživá atmosféra. Dopoledne v přírodě bylo zakončeno zaslouženým opékáním špekáčků. Věřím, že si žáci odnesli
z této akce nové zajímavé poznatky a praktické dovednosti do
přírody.
Mgr. Veronika Sedlářová

Školní kolo Pythagoriády 2021
V úterý 2. 11. 2021 proběhlo ve škole školní kolo matematické soutěže. Žáci všech ročníků se snažili vypočítat jakýmkoliv způsobem 15 logických úloh. Museli zapojit především svůj
mozek, logiku a selský rozum. Každá kategorie měla i svého
vítěze. Některým se dařilo velmi dobře, jiným méně. U šesťáků
na prvním místě skončila Klára Pernicová, hned za ní Gábina
Novotná s Ondrou Hrušákem. Sedmákům se moc nevedlo,
nejvíc bodů získala Petra Kmentová. Zbývající žáci obou tříd
byli hluboko za ní. Mezi osmáky vyhrála Tereza Pernicová před
Petrem Buršou, o třetí příčku se dělili Honza Kostka, Honza
Dvouletý a Martin Železník. V deváté třídě obsadil první místo
Vašek Frýbort, na druhém místě byli Daniela Jarošová a David
Dvouletý. Všem účastníkům gratuluji a děkuji za snahu o co nejlepší výsledky.
Mgr. Alena Vlčková

Zlatý list – náhradní krajské kolo Zlínského
kraje 2021
V loňském roce se naše škola rozhodla pro pořádání krajského kola přírodovědné soutěže Zlatý list. Nicméně jej stejně jako
většinu naplánovaných akcí v loňském školním roce překazila
pandemie covidu-19. Proto jsme na začátku letošního školního
roku dostali nabídku na uspořádání náhradního krajského čili nepostupového kola. Datum uskutečnění soutěže bylo stanoveno
na 15. října 2021.
Soutěž Zlatý list jsme již zvyklí v Boršicích pořádat v okolí
vodní nádrže Sovín. Letos jsme se přesunuli kousek blíž k Boršicím, a to i z důvodu poskytnutí zázemí na nedaleké chatě
Bažantnici, která je pro pořádání hromadných akcí ideálním
místem. Na naši pozvánku nám odpovědělo celkem osm základních škol. Avšak jak už to na podzim bývá, nemocnost žáků
přibývá, a tak se jedna škola musela na poslední chvíli odhlásit.
Kompletní sestava byla tedy 7 škol, které do soutěže vyslaly 12
družstev. Soutěž tradičně probíhá ve dvou věkových kategoriích. Kategorie mladší sdružuje žáky 4. – 6. tříd a kategorii starší
tvoří žáci 7. – 9. tříd. Družstvo je tvořeno šesti členy, kteří se rozdělí do dvou hlídek po 3 jedincích. Bodový zisk obou hlídek se
sčítá. Proto bylo pro vedoucí družstev trochu oříškem sestavit
2 rovnocenné hlídky, aby celkový bodový zisk za družstvo byl
co nejvyšší.
Soutěž probíhá formou soutěžní stezky s připravenými
přírodovědnými otázkami a navíc její součástí jsou stanoviště
s odborníky. Každé stanoviště je zaměřeno na určitou přírodovědnou oblast. V letošním roce to bylo stanoviště zaměřené
na živočichy u vody, které zahrnovalo různé druhy úkolů pro
mladší i starší kategorii. Úkoly typu: Kdo to tady mluví?, Poznáš
orgány ryb?, Výbava rybáře a jiné byly pro žáky první rychlou
prověrkou. Další stanoviště bylo v duchu včelařství, chopil se
ho absolvent naší školy Vojtěch Grebeň. Vojta se tomuto oboru aktivně věnuje a pro účastníky soutěže si připravil zajímavé otázky. Také si s sebou přinesl důležité pomůcky a náčiní
včelaře, čímž své stanoviště krásně ozvláštnil. Mezi naše již
tradiční pomocníky patří Ing. Pavel Zůbek z Lesní správy Buchlovice, který si společně se svou kolegyní připravil stanoviště
zaměřené na poznávání lesních dřevin. Soutěžící měli za úkol
především poznat přiložené přírodniny a správně je pojmenovat. Také ze vzdělávacího informačního střediska Bílé Karpaty
k nám byl vyslán odborník, a to konkrétně pan Roman Maňák,
který si pro účastníky připravil mykologické stanoviště. Hlavní
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náplní stanoviště bylo podle obrázku poznat, o jaký druh houby
se jedná, jak se správně nazývají části těla hub, či odpovědět
na zvídavé otázky ze světa mykologie. Poslední stanoviště bylo
pod vedením pana ředitele Tomáše Korduly, který žáky prověřil
ze znalostí nižších rostlin. Součástí úkolů na stanovišti bylo například pojmenovat části jednobuněčné řasy zrněnky pod mikroskopem, poznat přírodniny, ať již živé či na obrázku, a v neposlední řadě určit vstupní a výstupní látky biochemického
procesu fotosyntézy. Tímto všem odborníkům na stanovištích
mnohokrát děkujeme za pomoc i poskytnuté dary pro účastníky soutěže. Velmi si vaší pomoci ceníme a doufáme v budoucí
spolupráci při pořádání soutěže.
Jelikož v tomto podzimním dnu panovalo poměrně pochmurné a chladné počasí, byl v průběhu dne pro všechny účastníky
připraven teplý čaj. Po dokončení soutěžní stezky si účastníci
měli možnost opéct špekáček na ohni. Také na doprovod žáků
jsme mysleli a připravili jsme pro něj drobné občerstvení.
Jakmile všechna družstva dokončila soutěžní stezku, mohlo dojít na vyhlášení výsledků. První příčku v obou kategoriích
ovládla Základní škola Staré Město. Také obě družstva vyslaná
z naší školy se umístila, a to shodně v obou kategoriích na třetí
příčce. Druhé místo v mladší kategorii patřilo Základní škole Polešovice a ve starší kategorii Základní škole Uherský Ostroh. Výherci obdrželi diplom a tašky s logem i odměnami. Každopádně si
velmi ceníme i ostatních škol, které se soutěže zúčastnily, a proto
jsme pro každého účastníka přichystali drobnou odměnu. Děkujeme tedy i Základní škole Zlechov, Základní škole Suchá Loz
a Základní škole Kunovice U Pálenice za účast.
Taktéž bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se společně se mnou podíleli na přípravách a organizaci letošního
krajského kola. Poděkování patří i pedagogickému dohledu
zúčastněných škol za doprovod a dohled svých žáků na soutěži. Věřím, že si všichni tento den užili, dozvěděli se spoustu
nových a zajímavých informací ze světa biologie, strávili čas
se svými kamarády a zažili jeden z krásných dnů v přírodě.
Bc. Kateřina Sedlářová

NOVÁČCI NA II. STUPNI
Jsme na druhém stupni sice jen tři měsíce, ale zážitků už
máme kopu.
Jako každý rok jsme začali slavnostním zahájením v kulturním domě. Setkali jsme se s novými učiteli, které jsme doposud neznali, a také s naší novou paní třídní učitelkou jménem
Jiřina Grebíková. Abychom se lépe poznali, hráli jsme celý
den seznamovací hry.
Naší první akcí byl T-mobile běh. Hodně jsme se zapotili,
ale trasu 1 000 m jsme nakonec uběhli. Následovala Mamutí
stezka, hodina dějepisu v terénu. Vypravili jsme se na Stezku
lovců mamutů, vyprávěli si o pravěkých lidech a jejich způsobu života. Vyzkoušeli jsme si vyrobit oštěp, z obilí umlít pomocí
kamenů mouku, dokonce jsme modelovali sošku Věstonické
venuše. Na řadu přišel orientační běh, kde jsme si vyzkoušeli
práci s buzolou, mapou a řešili různé rébusy. Běhali jsme ve
dvojicích v okolí Bažantnice a po výkonu se odměnili voňavým
špekáčkem.
Exkurze na archeologické vykopávky u Polešovic nás
nadchla. Stali jsme se archeology a dva žáci z naší třídy,

konkrétně Václav Mikula a Adriana Balíčková, našli předměty,
které nejspíš poputují do muzea. Následující akce nesla název
Zlatý list. Je to přírodovědná soutěž, na kterou se sjíždí soutěžící i z jiných škol. Tuto soutěž pořádala naše škola.
V listopadu nás překvapil kamion VISC s 3D tiskárnami.
Mohli jsme si vytisknout různé předměty, např. klíčenku, kačenku, šneka a další různé věci.
Prozatím poslední akcí je zážitková výuka Učíme se jinak.
Putovali jsme po třídách, jednotlivých stanovištích a plnili různé úkoly a aktivity. Fyzika, chemie a přírodopis byly jedněmi
z nich a díky pokusům jsme se dozvěděli, proč se na podzim
barví listí, proč se vodoměrka udrží na vodě a spoustu jiného.
Naše nejoblíbenější zážitky přímo ve výuce:
1. Hledání historických předmětů v krabicích s hlínou
v dějepise.
2. Tisk na 3D tiskárnách.
3. Vytváření keramických výrobků v rámci výtvarné
výchovy.
Za šestou třídu Gabriela Novotná, Klára Pernicová a Beáta
Martináková

Hola – hola, les nás na pomoc volá!
Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace, zrealizovala v rámci školního klubu a školní
družiny v partnerství s obcí Boršice a Mateřskou školou Boršice, příspěvkovou organizací, projekt letní environmentální výchovy s názvem „Hola – hola, les nás na pomoc volá!“. Tento
projekt byl spolufinancován z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
45 000 Kč a rozpočtu obce Boršice ve výši 19 463 Kč.
Environmentální výchova je chápána naší školou nejen
jako výchova k řešení problémů týkajících se životního prostředí, ale zejména jako výchova dětí a žáků k trvale udržitelnému rozvoji, porozumění vztahů člověka a životního prostředí
v lokálním i globálním rozměru, získání znalostí a dovedností
týkajících se zákonitostí biosféry a vytváření možností konkrétních situací a příkladů, v nichž děti a žáci projevují svůj vztah
k přírodě a učí se zodpovědnému jednání.

Prostřednictvím poslíčka zadával Stromovous dětem jednotlivé úkoly, které plnily, aby se mohly stát správnými lesními
skřítky. Stromovous děti učil také o životě v lese. Prověřoval
si jejich schopnost komunikace, spolupráce a tvořivosti. Postupně také děti nabádal, aby změnily své návyky, které by
poškozovaly lesní království. Děti po celou dobu programu
doprovázel Lexikon lesních skřítků (pracovní list), kam si své
poznatky zaznamenávaly, aby mohly na závěr Mecháčkovi
a Stromovousovi dokázat, že vše potřebné už znají, a mohly
tak být pasovány do řad lesních skřítků.
Na závěr bychom rádi poděkovali Zlínskému kraji a obci
Boršice za poskytnuté finance, provozní prostory a možnost
užít si krásné letní počasí na chatě Bažantnice.

Proto jsme se letos rozhodli uspořádat pilotní projekt zážitkového environmentálního vzdělávání dětí mateřské školy
a žáků základní školy, který nabídl dětem možnost dozvědět se zábavnou formou o životním prostředí kolem nás,
konkrétně o lese. Jednalo se o opakující se týdenní projekt
(celkem 3x 1 týden) na obecní chatě Bažantnice č. p. 654,
která se nachází mimo obec v blízkosti vodní nádrže Sovín
a v těsném sousedství Přírodního parku Chřiby a Chráněné
krajinné oblasti Chřiby. Program proběhl ve
třech termínech, a to 19. 7. – 23. 7. 2021, 26.
7. – 30. 7. 2021 a 2. 8. – 6. 8. 2021, vždy od
pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00. Děti
byly ráno přiváženy rodičem přímo na chatu Bažantnice, kde byla zajištěna celodenní
péče včetně stravy. O provoz, stravu a péči
o děti se postarali členové občanského sdružení Pro Boršice, z. s.
Průvodní postavou každého týdne byl lesní poslíček Mecháček, který přinesl dětem dopis od krále lesa Stromovouse. Stromovous
byl velmi nešťastný. Jeho lesních skřítků neustále ubývá, a tak není těch, kteří by naše lesy
chránili. Stromovous se proto obrátil na děti
s žádostí, zda by se chtěly stát lesními skřítky
a napomoci tak les také chránit, aby tu s námi
mohl ještě dlouho být.
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„OKÝNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“
Nový školní rok byl zahájen 1. 9. 2021 a naše děti přišli
navštívit i představitelé obce.

Pracovala jako kuchařka v naší mateřské škole neuvěřitelných
38 let. Během té doby se stala součástí nás všech a při jejím loučení nejedné z nás ukápla slzička. Touto cestou bych jí
chtěla poděkovat za její skvělou práci a popřát jí hodně zdraví
a spokojenosti v dalším životě.
Dagmar Cilečková – ředitelka MŠ

Voda na Zemi a život kolem ní
S přicházejícím létem a parnými dny je nejlepším ochlazením zajít někam k vodě. Není to ale jen o radovánkách u vody,
je také velice podstatné uvědomit si, jak je voda nesmírně důležitá pro život, nejenom náš, ale i ten zvířecí. Proto jsme vzdělávací týden pojali v tématu „Voda na Zemi a život kolem ní“.
Cílem tohoto týdne bylo hravou a nenásilnou formou dovést děti k uvědomění a pochopení koloběhu vody v přírodě
a jak je voda vzácná a nezbytná pro život na Zemi.

Předškolní vzdělávání ve školním roce 2021–2022 v naší
mateřské škole navštěvuje 84 dětí, které jsou rozděleny
do čtyř tříd.
1. třída – oranžová jablíčka – 14 dětí – paní učitelka Jitka
Třísková a Lucie Navrátilová – zástup za paní učitelku Eriku
Kapitánovou, která odešla na mateřskou dovolenou. Společně s nimi zde pracuje chůva Magdalena Šnajdrová. Ta je financována z prostředků EU v rámci projektu Šablony III.
2. třída – červená jablíčka – 16 dětí – paní ředitelka Dagmar
Cilečková a paní učitelka Vladimíra Mlčková
3. třída – žlutá jablíčka – 26 dětí – paní učitelka Gabriela
Hejtmánková a Bc. Tereza Segeťová
4. třída – zelená jablíčka – 28 dětí – paní učitelka Lenka
Filipi a Šárka Horňáková
Nepedagogičtí zaměstnanci – paní uklízečky – Zuzana
Sedláková, Eva Kubíčková, pan školník Antonín Bánovský,
vedoucí školní jídelny Jarmila Zástavová, hlavní kuchařka –
Marcela Šestáková, kuchařky – Jana Bánovská, Eva Foglová,
Helena Kamarádová.
Ve školní jídelně se stravují i žáci a zaměstnanci Základní
školy Františka Horenského Boršice.
Mnozí z Vás jste jistě postřehli velké změny ve složení zaměstnanců ve školní jídelně. Paní Dana Kempová odešla do
starobního důchodu, a tak došlo samozřejmě ke změnám.
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Celým týdnem ve znamení vody děti provázela „kapička
Karlička“. Děti se seznámily s koloběhem vody v přírodě, života u vody i ve vodě. Povídali jsme si, proč je voda tak důležitá,
jak pečovat a chránit naši přírodu, řeky a rybníky, kteří živočichové žijí u vody a pod vodou.
O vodě jsme si jen nepovídali, ale zkusili jsme také pár pokusů s vodou, které nám měly objasnit, co na vodě plave a co
ne. Děti byly z pokusů nadšené a moc je to bavilo.
Tím jsme ale určitě neskončili, čekalo nás „putování“ za
vodou. Na vlastní oči jsme se chtěli podívat, jak to u vody

doopravdy vypadá a co tam žije, proto jsme se vydali na výlet.
Děti z oranžových a červených jablíček se vydaly podívat na
biotop pana starosty, který se nachází na jeho zahradě. Pan
starosta nám pověděl příběh o svém biotopu, jak vznikl a co
to biotop vlastně je. Zaposlouchali jsme se do zvuků hmyzu
poletujícího v blízkosti biotopu. Sladkou tečkou na závěr byl
nanuk od pana starosty. Třídu žlutých a zelených jablíček zavedlo putování za vodou k přehradě Smraďavce. Zde děti strávily den pozorováním zdejší přírody a živočichů.
Voda byla všude kolem nás, děti získaly spoustu důležitých
informací a zážitků, ze kterých měly radost. Všichni jsme se
toho, zábavnou formou, spoustu naučili.
Bc. Tereza Segeťová – učitelka MŠ

Využili jsme ke své práci spoustu výtvarných technik a materiálů. Důležitým základem pro zhotovení obydlí zvířátek byly
krabice různých velikostí. Inspirací k našemu tvoření nám byly
obrázky z knih, časopisů a další obrázkový materiál. Další inspirací nám byla taktéž tematická vycházka na statek na Haldě
a na dvorek u Hulínů.
Každý domeček – obydlí bylo jedinečné a zajímavé. Proto
jsme se chtěli se svojí prací pochlubit rodičům, prarodičům
i ostatní veřejnosti. Naše výtvory jsme společně s dětmi vystavili, nainstalovali před budovou mateřské školy. Měli jsme velikou radost, jak se nám práce podařila, a líbila se i ostatním,
kteří se na naše zvířátka a jejich obydlí přišli podívat.
A co bylo naším cílem? Nadále u dětí prohlubovat kladný
vztah ke zvířátkům, vzbuzovat u nich zájem o péči o ně, jejich
život a rozvíjet povědomí a znalosti o místech, která zvířátka
obývají.
Gabriela Hejtmánková – učitelka MŠ

Náš statek aneb Domečku,
kdo v tobě bydlí?
Jaro už je sice dávno za námi, ale chtěli bychom se ohlédnout zpět za tímto krásným ročním obdobím. Na jaře, když
se celá příroda probouzí ze zimního spánku, začínají kvést
stromy a keře, rostou květiny, začínáme pracovat na svých
zahrádkách a polích. Jaro je však také ve znamení narození
nových zvířátek – mláďátek.
Tak jako každý z nás má svůj domov, tak i zvířátka potřebují
mít svůj domeček, své obydlí.
Proto jsme se v naší mateřské škole rozhodli, že si takové
domečky pro zvířátka zhotovíme. Celé období, které jsme zvířátkům a jejich mláďátkům věnovali, bylo pro děti i pro nás dospělé velice zajímavé a tvořivé. A život zvířátek se nám celou
tu dobu prolínal do mnoha různých činností a aktivit.
Ve výtvarných a pracovních činnostech jsme se zaměřili na
výrobu domečků – obydlí pro zvířátka na farmě či na statku.

Rozloučení s předškoláky
Přišel konec školního roku, prázdniny se blíží a s nimi
spousta zážitků, dobré nálady a teplého počasí. Přestože se
i my paní učitelky těšíme na prázdninové dny, nikdy se moc
netěšíme na den, kdy se musíme rozloučit s našimi předškoláky a pustit je do života. Ať chceme, nebo ne, za ty roky, které
společně prožijeme spolu v mateřské škole, kdy se snažíme
společně překonat nejednu překážku, kdy se společně smějeme, kdy utřeme i nějakou slzičku, kdy se na sebe těšíme,
jednou víc, jednou méně, vzniká mezi námi přátelství. Je to
přátelství dospělého člověka a dítěte, kdy dítě začne věřit nám
dospělým a nechá nás, abychom mu pomohli poznávat svět
a vše kolem něho. Jsme-li jen trochu vnímaví, za oplátku nás
ten malý človíček vrátí do pohádkově voňavého dětství, kdy
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jsme lezli po stromech, běhali bosi a hodně jsme se smáli, kdy
nám nevadilo, že nám na triko ukápl kečup, kdy nás bavilo
do nekonečna jezdit na kole a běhat, kdy jsme skoro vůbec
nebyli unavení.
I letošní rok přišel den, kdy jsme se loučili s dětmi ze 4. třídy
zelených jablíček a otevřeli jsme jim dveře dokořán, aby mohly jít zas o kousek dál za novými zážitky a novými přátelstvími.
Do Základní školy Františka Horenského Boršice odešlo 17
dětí a 1 dítě z důvodu stěhování do jiné ZŠ.
Slavnost se odehrávala na zahradě mateřské školy. Děti
zazpívaly rodičům a všem hostům písničku složenou pro tento
den a odnesly si dárek a vysvědčení. Mnoho úspěchů na další
cestě vzděláváním popřáli dětem společně s paními učitelkami pan starosta, pan místostarosta, pan ředitel základní školy,
paní zástupkyně a paní učitelka budoucích prvňáčků.
Milé děti, ať se vám ve škole daří a nezapomeňte na svoji školku, neboť všechno důležité pro život jste se naučily právě tam.
Jitka Třísková – učitelka MŠ

Celé Česko čte dětem
V měsíci říjnu jsme zavítali s našimi předškoláky do místní knihovny. V knihovně nás už čekala paní knihovnice Petra,
která pro nás má vždy mnoho zajímavých informací a čtenářských tipů.
Zapojení do programu na podporu čtení v rodině s názvem
„Celé Česko čte dětem“ jsme s nadšením uvítali a jsme rádi, že
alespoň touto formou můžeme přispět k osvětě čtení dětem.
Každé dítě dostalo v knihovně čtenářský deníček, který je
hlavní součástí programu „ŠKOLA NARUBY“ a který vybízí ke
společnému čtení rodičů a dětí. Do deníčku zapisují rodiče
s dětmi, co společně četli, děti je známkují a na volných listech
si můžou vyzkoušet, jaké je to být ilustrátorem. A co vlastně
přináší pravidelné čtení dítěti?
Především vytváří pouto mezi rodičem a dítětem. Posiluje
jeho sebevědomí a uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte. Také rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve
vyjadřování a učí děti samostatnému myšlení. Přináší dětem
všeobecné znalosti a trénink paměti nenásilnou a přirozenou formou. Četba u dětí zlepšuje soustředění a celkově děti
zklidňuje. Takto bychom mohli pokračovat dál a dál. Čím dříve
s četbou u dětí začnete, tím je cesta ke knize snazší a lepší.
Čtěte tak často, jak máte vy a dítě čas. Mějte na paměti: Umění naslouchat si osvojujeme, je zapotřebí se mu naučit a postupně je kultivovat, a to se nestane přes noc. Veďte
děti příkladem. Dejte dětem šanci vás vidět, jak si čtete pro
potěšení.
Pro méně ochotné čtenáře, nebo velmi aktivní děti je často
obtížné jen sedět a poslouchat. Papír, křídy a tužky jim dovolují
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zaměstnat ruce, když poslouchají. Když dítě položí otázku,
která se týká textu, využijte to a hledejte společnou odpověď.
Omezte množství času, které dítě tráví před televizí, ale nesnažte se s televizí soutěžit. Řeknete-li: Chceš raději povídku,
nebo televizi?, obyčejně si vyberou to druhé. Nastavte společně pravidla. Například – až skončí tento pořad, televize se
vypíná. Jestli potom, než půjdete spát, chcete přečíst příběh,
je to možné. Jestli nechcete, také je to v pořádku.
Nedopusťte, aby to vypadalo, že jsou knihy zodpovědné za
to, že se děti nemohou dívat na televizi.
Jak už jednou řekl Albert Einstein: „Fantazie je důležitější
než vědění“, tak pojďme ruku v ruce ukázat našim dětem svět
fantazie.
Šárka Horňáková – učitelka MŠ

Projektový den s Viscem
Projektové dny jsou ve školách stále častější a oblíbenější, protože žáci získávají nové znalosti jinak, sami, svým
vlastním zkoumáním a osvojují si také nové dovednosti
a kompetence. V rámci spolupráce se Základní školou Františka Horenského Boršice měly možnost předškolní děti
z mateřské školy navštívit pojízdnou učebnu zlínské firmy
VISC, která působí na celém území České republiky a věnuje
se výukovým programům v oblasti moderních technologií,
3D tisku, programování robotů a také poradenství. Děti si
s nadšením prohlédly technické vybavení vozu, měly možnost sledovat práci na 3D tiskárně a samy si zkusily sestavit
pneumatické obvody a pomocí vzduchu a spojených hadiček rozhýbaly písty. Za odměnu si každý odnesl píšťalku vyrobenou na 3D tiskárně a s velkým nadšením pak sdílely své
první technické zážitky.
Lenka Filipi – učitelka MŠ

Malý vodohospodář
Mateřská škola Boršice je zapojena do projektu Šablony
III, který je realizován na základě výzvy MŠMT. Cílem výzvy je
rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených
projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální
podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo
zahraniční stáže učitelů. Jednou ze šablon, kterou jsme si vybrali z daných možností, je Projektový den ve výuce.
Projektový den v rámci polytechnické výchovy pro děti
navštěvující povinný ročník předškolního vzdělávání proběhl
v mateřské škole začátkem října. Byl veden lektorkou Mgr. Janou Hošákovou, která pracuje pod Malou technickou univerzitou více než rok. Děti byly v rámci projektového dne seznámeny pomocí říkadel, rozhovorů, her a pokusů s důležitostí vody
v přírodě, šetřením vodou a procesem jejího čištění a návratu
zpět do přírody.

Pomocí listů si zopakovaly barvy i předmatematické dovednosti. Dále si procvičily dýchání, když sfoukávaly lísteček
z dlaně. Svou představivost a fantazii ukázaly při skládání
obrázku z kaštanů. Trefováním šišky do obruče děti rozvíjely
pohybové schopnosti. Taky své znalosti prokázaly vyjmenováním zvířat žijících v lese a na venkově.
Veškeré činnosti byly přizpůsobeny věku dětí. Jakmile úkoly splnily, objaly strom a popřály mu něco pěkného k svátku.
Nakonec všichni dostali velkou pochvalu a diplom za účast na
Dni stromů.
Lucie Navrátilová – učitelka MŠ

Lektorka vedla projekt formou rozhovoru, otázek a odpovědí typu „Co je voda? K čemu je voda? Kde můžeme vidět
vodu? Kam odtéká špinavá voda?“ apod. Použila také obrazový materiál se znázorněním čističky vody v reálu a obrázky
čisticích filtrů. Následně pracovala ve skupinách, kde podle
plánku děti stavěly z kostek lega čističku odpadních vod a následně prováděly pokusy a experimenty s vodou – filtrace
znečištěné vody přes různé druhy filtrů. Formou názorných
ukázek vysvětlila úlohu vodohospodáře. Průběžně byly děti
zapojovány do všech aktivit, získaly nové a přínosné znalosti
ohledně čištění vody a šetřením s vodou a dostaly certifikát
za úspěšné absolvování projektového dne s titulem „Malý
vodohospodář“.
Lenka Filipi – učitelka MŠ

Den stromů
Den stromů je svátek, který oslavuje stromy prostřednictvím jejich společného sázení. V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. Většinou se slaví na jaře
nebo na podzim, ale datum není celosvětově jednotné a liší se
podle klimatických podmínek a doby vhodné k sázení stromů
v jednotlivých zemích. V České republice připadá Den stromů
na 20. října. Proto i my jsme jej oslavili v tento den společně
s dětmi v Mateřské škole Boršice. Do environmentální výchovy
se zapojily děti ze všech tříd, od těch nejmenších až po předškoláky. Paní učitelky seznámily děti s tímto dnem prostřednictvím různých činností.
Děti dostaly kartičky se stanovišti, které následně plnily na
školní zahradě. Za každý splněný úkol dostaly razítko. Plněním aktivit se děti naučily rozpoznávat větvičky jehličnatých
i listnatých stromů, stromy rostoucí na zahradě a v lese. Básničkou nebo říkankou o jablíčku si rozvíjely řečové schopnosti.
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Zamykání zahrady se skřítkem
Podzimníčkem
V 1. týdnu měsíce listopadu byly všechny naše děti připraveny podílet se na zazimování naší zahrady se skřítkem Podzimníčkem. Tento projekt přispívá k environmentální výchově,
umožňuje nám sledovat proměny přírody a rozvíjet všechny
kompetence dané Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání, a to formou zkušenostního učení.
Děti jsou vedeny k odpovědnému chování k přírodě,
cílem je dojít k pochopení, že lidskou činností můžeme
prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit.
Před samotnou realizací bylo umožněno dětem v jednotlivých
třídách získávat v této oblasti hravou formou znalosti, dovednosti, byla rozvíjena jejich fantazie při kooperativních a pracovních činnostech s přírodním materiálem.
Dne 4. listopadu přicházely děti z domova se svým nářadím potřebným k úklidu zahrady – spadlého listí. Tentokrát
nám počasí nepřálo, již od ranních hodin kropil naši zahradu
podzimní deštík. Ale to se zlepšilo následující den, a tak se
skřítek Podzimníček mohl před budovou MŠ se všemi dětmi
přivítat a sdělit jim, co je všechno čeká.
Zpočátku v rámci spolupráce s obcí proběhla v objektu naší
MŠ výsadba nových stromů – dvou jabloní a tří habrů. Projekt
nové výsadby „Zasaď si svůj strom“ v katastru obce byl spolufinancovaný Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra ŽP. Děti s velkým zaujetím sledovaly

komplexní průběh výsadby stromů odbornými pracovníky. Samozřejmě se i naši malí pomocníci částečně do sázení zapojili.
Poděkování patří všem, nejen za to, že nám umožnili získat nové
zkušenosti, ale především za obohacení našeho prostředí o další
zeleň.
Ale ještě nás čekal další úkol tohoto dne, úklid listí. Že jsou
naše děti šikovné, to my všichni dobře víme. Brzy bylo hotovo
a společně jsme tak mohli s velkým klíčem při říkance uzamknout zahradu.
Následovala velká pochvala od „skřítka“ za snahu a píli
a při rozloučení dětem připomněl, že se s nimi opět setká v začínajícím jarním období při odemykání zahrady.
Vladimíra Mlčková – učitelka MŠ

Psychická odolnost předškolního dítěte
Hra je jednou z nejběžnějších aktivit v lidském životě.
Uplatňuje se v rámci celého života člověka, má různé formy
a různou intenzitu. Nejvýznamněji se však projevuje v dětství.
Je jednou z nejdůležitějších činností, které mají vliv na vývoj
dítěte.

Základ pro budování psychické odolnosti
Pokud chceme vychovávat psychicky odolné dítě, existují tři základní kameny, na kterých se dá psychická odolnost
dobře stavět. V první řadě záleží na tom, jak maminka prožila
těhotenství, jestli v radosti, nebo ve stresu. Dále je důležité
přijímat vrozený temperament dítěte a v neposlední řadě mít
s dítětem kvalitní vztah založený na pocitu bezpečí.

Co můžeme udělat pro posilování
psychické odolnosti u dětí?
1. Začněte u sebe
Období od narození do předškolního věku je pro rozvoj
psychické odolnosti klíčové. Rodiče, ale i pedagogové
a jiní lidé jsou pro dítě vzorem a modelem chování. Podle
svých vzorů si dítě vštěpuje strategie, jak se chovat v krizových situacích.
2. Dejte dítěti prostor pro řešení úkolů
Dejte dětem dostatek prostoru pro samostatnou činnost. Nejen toho fyzického, ale i psychologického. Není
potřeba neustále dětem stát za zády, pomáhat, nabízet
pomoc, ale je potřeba být k dispozici, aby o pomoc v případě potřeby měly koho požádat.
3. Pomozte mu naučit se ocenit svůj úspěch a zvládat
neúspěch
Způsob, jakým reagujeme na úspěch a neúspěch dítěte,
ovlivní jeho sebevědomí a sebedůvěru a také styl, jakým
bude o svém úspěchu a neúspěchu přemýšlet. Je důležité vést dítě k tomu, aby dokázalo ocenit samo sebe
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a vědělo, jaké jsou jeho přednosti, tím se rozvíjí jeho sebevědomí a sebedůvěra. Někteří odborníci tvrdí, že jedna
kritika smaže čtyři pochvaly.
4. Povinnosti – práce a samostatnost
Pravá chvíle pro učení povinnostem je na přelomu předškolního a školního věku. Určitě je ale ku prospěchu vést
děti k povinnostem již dříve. Hranice mezi prací a hrou se
prolíná, tak toho můžeme velmi dobře využít a nenásilně
děti zapojit do denní rutiny a domácích prací. Postupujeme od jednoduchých úkolů ke složitějším, dítě nezatěžujeme přehnaným množstvím pokynů a instrukcí.
5. Hry a techniky pro posílení psychické odolnosti
Nezapomínejte si s dětmi hrát. Existuje mnoho her, které
mají v rozvoji psychické odolnosti dítěte největší využití. Socializační a rolové hry – kdy si může dítě osvojovat různé
sociální role, kooperovat s ostatními, a přitom si zpracovávat své niterné obavy a konflikty nebo uspokojovat jinak
nesplněná přání. Kooperativní hry – děti se učí spolupracovat s ostatními, učí se požádat o pomoc, může pomoc
druhému. V těchto hrách nejde o výkon, ale o dosaženou
úroveň spolupráce. Komunikativní hry – napomáhají rozvíjení slovní zásoby, souvislého vyjadřování. Učíme děti naslouchat, vyjadřovat své potřeby, přání, požádat o pomoc.
Vhodné je děti upozornit i na neverbální stránku komunikace, například, aby se se druhému dívaly při rozhovoru do
očí, nebyly otočené bokem apod. Příběhy – příběh můžete
vyprávět, přehrát skrze loutky, nebo si sami zahrát. Příběhy a pohádky naznačují řešení problému, ale neomezují se
jen na jedno konkrétní řešení nebo jediný správný postup.
Hrdinky a hrdinové překonávají různé nástrahy, strach, prožívají i radost nebo smutek. Ukazují dětem, jak čelit výzvám,
jak komunikovat, a zároveň rozvíjí jejich tvořivost a fantazii.
Na základě odborného článku z časopisu Informatorium
zpracovala Dagmar Cilečková – ředitelka MŠ

Zprávy ze Základní umělecké školy
• V říjnu vystoupili žáci z boršické pobočky ZUŠ Uherské
Hradiště v DPS Boršice. Děti i senioři byli nadšeni a obě
strany se těší na další hudební setkání.
• Hradišťská zuška zakoupila nové koncertní křídlo, na kterém své umění předvádí přední čeští umělci. Nyní bude
k dispozici našim žákům. Díky tomu se osvětimanská pobočka může těšit na staronový nástroj.
• V Tupesích se děti představily na módní přehlídce, kterou
obohatily klavírními skladbami.
• 9. 11. 2021 poctilo ZUŠ Uherské Hradiště svou návštěvou
Janáčkovo kvarteto spolu s Michaelou Fukačovou. Proběhla veřejná výuka našich žáků a celý den hosté završili
veřejným koncertem v sále zušky.
• Předvánoční čas byl zasažen další covidovou vlnou, což
se podepsalo na tom, že většina vánočních koncertů byla
natáčena, nebo živě vysílána z koncertních sálů. Naši žáčci
se pečlivě připravovali, tak jim bylo umožněno vystoupit
alespoň touto formou.
• V současné době se žáci pilně připravují na spoustu soutěží, z nich část pořádá naše zuška. Jsou v plánu mimo jiné
soutěže pěvecké, dechové a také soutěž lidových nástrojů.
• Rádi bychom vás pozvali na houslový koncert Jiřího Pospíchala s komorním orchestrem Czech Virtuosi, který se
bude konat 18. 3. 2022 v uherskohradišťské Redutě. Zazní
zde skladby J. Brahmse.

Vzpomínka na Jarmilu Hanákovou - Saxanu
Životopis paní Jarmily Hanákové
Narodila se 6. 8. 1937 ve Zlíně. Po
ukončení školní docházky pracovala
jako kreslička u ČD Traťová distance Staré Město. Po narození dcery
Magdalény v roce 1962 nastoupila do
místního JZD jako pracovnice živočišné výroby. Za nějakou dobu se vrátila
zpět k práci u ČD, a to jako samostatná skladnice u Budovního okrsku
Staré Město. U ČD pracovala až do
odchodu do starobního důchodu.

kamarádkou Miladou Daníčkovou si v tu dobu vyjely až do Vysokých Tater. V roce 1961 se provdala za Vladimíra Hanáka, který
hrával fotbal za sportovní oddíl Tupesy. V roce 1962 se jim narodila
dcera Magdaléna a tím museli řešit bydlení. Nějakou dobu bydleli

Jejím koníčkem byla turistika
a tím začala její práce s dětmi. Založila TOM Kamzík, kde se
snažila vést děti k poznávání přírody. Zúčastňovali se různých
soutěží (poznávání turistických značek, vázání uzlů, orientační běh). Pořádala letní tábory za pomoci rodičů jak u nás, tak
i v zahraničí (Jugoslávie). Byla také zakladatelkou Boršické 15
a později 30. Práci s mládeží se věnovala bezmála čtyřicet let.
V době, kdy předala vedení turisťáku paní Heleně Doubravové, založila tzv. Babinec, kde se scházely místní ženy na
pokec a také pořádaly výlety do okolí.

Moje sestra Jarmila
Moje sestra Jarmila měla dva sourozence – staršího Lolu
(Alois) a nejmladší jsem byla já Marie. Vždy vzpomínala, jak na ni
žalovali, že mě v kočárku nechala stát na mezi a hrála si s ostatními dětmi. Já z pozice mladší sestry jsem ji vždy obdivovala, že se
nebála zapřáhnout krávy do vozu a jet na pole. Ráda vzpomínám,
jak jsem s ní byla v Brně a ona mi za svoji první výplatu koupila
mrkací panenku. Ve svém volném čase se věnovala gymnastice,
hrála v ochotnickém divadle a ráda jezdila na motorce. Se svojí
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v nájmu u pana Maráška a protože měli možnost získat byt, tak
se rozhodla pracovat v místním JZD. Po dostavění RD odešla pracovat zpět k ČD. Její manžel pracoval celý týden mimo domov,
a tak začala svůj volný čas vyplňovat prací s dětmi. Měla ráda zpěv,
který uplatnila i v pěveckém souboru BUDU v Buchlovicích.
Její vytouženým cílem byla cesta do Nepálu a Svatojakubská
cesta do Santiaga de Compostela ve Španělsku a zdolání vrcholu Mount Everestu (8 848 m). Toto si vše splnila a Everest zdolávala již v pokročilejším věku, a to tak, že tolikrát vyšla na Buchlov
(509 m), až byla výška splněna. Celý svůj život věnovala rodině,
vnukovi a turistice.
Marie Hůlková

Saxana
Když se řekne Saxana, většinou si všichni představí Saxanu z filmu Dívka na koštěti.
Ale v Boršicích je Saxana, nebo byla, naše Jarmila Hanáková. Byla především vedoucí a zakladatelkou turistického oddílu Kamzík. Založila ho pro děti již před více než 40 lety. Spolek
se pro ni stal posláním.
Byla učitelkou, kamarádkou, rádkyní, přítelem, ale hlavně
Velkým člověkem.
Učila nejednu generaci dětí. Učila je lásce k přírodě, ke
zvířatům. Ukázala jim, jak krásné je pomáhat, že nic není zadarmo a že bez práce nejsou koláče. Ona sama vždy byla
ochotna podat pomocnou ruku, obejmout je.
Více jak učitelkou byla pro ně kamarádkou. Poradila, když
bylo třeba. Povzbuzovala je.
Ona sama urazila dlouhou cestu, navštívila mnoho měst,
přebrodila spousty řek, překonala nejednu překážku. Nikdy se
nevzdávala. Milovala svět a milovala lidi. Věděla, co je v životě
důležité. Rozdávala radost vlastnoručně vyráběnými dárečky.
Vždycky měla pochopení a našla dobré slovo. Ráda povídala
o svých cestách, o zážitcích a my ji rádi poslouchali.
Už teď nám chybí. Ale víme, že je tam, kde je jí nejlépe. Je na
své další cestě, na pouti… Je dál, než si my umíme představit. Ale
stačí vzhlédnout k nebi…
Helena Doubravová
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Poděkování
Saxana naučila mě i moje děti milovat přírodu a vnímat její krásu. Za moc jsem jí vděčná a vzpomínky jsou krásné. Tato fotografie je z jejího posledního výletu na milovaný Buchlov a Barborku.
Zdenka Chudíková

„Chovej se tak, jak chceš, aby se
k tobě chovali druzí“

Vzpomínka
Datum 5. 3. 2009 je den, kdy Jarka Hanáková svolala schůzku žen ke Gretě a nazvala ji BABINEC. První výšlap byl 12. 3.
2009 ke kapličce do Tučap a od té doby se scházíme. Její srdeční záležitostí byly Chřiby a jen díky ní jsme poznaly Klimentek, skálu Kozel, Kazatelnu, Cimburk, Pilu a jiné. Po čase jsme
navštěvovaly vzdálenější místa a projely Čechy i Moravu.
Pak přišel den 4. 10. 2021 a Jarka ukončila životní pouť
a nám zůstávají už jen vzpomínky.
Na závěr její slova: „Komu učarovala příroda, má pocit, že
nic lepšího už nemůže být.“
vzpomíná BABINEC

Nelze zapomenout na úsloví vyjadřující životní zkušenost
naší Saxany. Dodnes nás tato její slova provázejí různými životními situacemi. Je to právě tato rada, kterou Saxana s oblibou říkala všem svým oddílovým členům. S pokorou se snažila
dětem předat své životní zkušenosti, rady a základy slušného
chování, i když jsme jako děti tyto rady braly mnohdy jako
nevyžádané. Přesto věřím, že nám to v dospělosti usnadnilo
naše rozhodování v tom, kterým směrem se v životě vydáme.
Saxana, jakožto velká milovnice přírody, oddíl založila
v roce 1975 a od té doby začala tvořit turistický kroužek pro
děti, mládež a někdy i dospělé. S velkou energií a nadšením organizovala výlety, tábory, soutěže a nejrůznější hry. Vedla nás
k tomu, abychom měli rádi přírodu, své bližní, učila nás samostatnosti, ale také abychom si navzájem pomáhali. I přesto, že
v začátcích oddílu vládl na našem území komunistický režim,
tak byla ochotná pro děti obětovat vše. Procestovala s námi
celou republiku, navštívili jsme Šumavu, Krkonoše, Jeseníky,
na Slovensku Malou a Velkou Fatru, Roháče, Slovenský ráj
a Saxaniny milované Vysoké Tatry. Navštěvovala je každý rok
až do doby, kdy jí přestalo sloužit zdraví. Ovšem nejlepší vzpomínky měla na letní tábor u moře v tehdejší Jugoslávii. Spousta z nás tam poprvé vycestovala za hranice naší země, poprvé
plavala v moři a přivezla si s sebou spoustu zážitků. Z každého
společného výletu nebo tábora Saxana vytvořila záznam v podobě oddílové kroniky s fotkami a popisky. Nedílnou součástí
oddílu byla klubovna a později se k tomu přidal vagón neboli
Vosí hnízdo na Smraďavce. S radostí o tato místa pečovala
a snažila se je zachovat dalším generacím. Však kolik jsme si
tam zažili legrace, zpívání u ohně a strašidelných stezek odvahy! V průběhu roku tato energická žena organizovala oddílové
akce jako např. Vánoční juchandu, akci Kapr anebo novoroční
výstup na Buchlov. S nadšením jsme chodili na schůzky, výlety a tábory se Saxanou, a když jsme vyrostli, pokračovaly
v Kamzíku i naše děti. Neměli bychom opomenout i to, že se
stala zakladatelkou úspěšného turistického pochodu pro děti
i dospělé s názvem Boršická třicítka. Pořádání této akce věnovala mnoho času a neustále přicházela s novými nápady.
V mnohých účastnících probudila lásku a zalíbení k poznávání
nejen chřibských lesů a hor. Lásku k horám měla celý život,
však si také splnila sen, když vycestovala do asijského Nepálu. Na tuto její životní událost velmi hezky a ráda vzpomínala.
Saxanu jsme znali jako milovnici hor, milovnici přírody, milovnici dětí. Byla zcela oddaná oddílové činnosti. Byla asociaci TOM dlouhá desetiletí věrná. Ve všech členech oddílu se
snažila vybudovat pozitivní vztah k přírodě a turistice. Podařilo
se jí to. Na její výjimečnou osobnost budeme vždy v dobrém
vzpomínat.
Radek Malina a Tereza Malinová
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KNIHOVNA BORŠICE
Vážení čtenáři boršické knihovny,
s koncem roku se s knihovnou rozloučila její dlouholetá knihovnice paní Petra Víchová. Na podzim loňského roku paní Víchová
uspěla v konkurzu na obsazení místa ředitelky MŠ ve Stříbrnicích.
Obec Boršice by tímto paní Víchové chtěla poděkovat za spolupráci, za její práci pro knihovnu, stejně tak i za práci na obecním zpravodaji a v neposlední řadě i za práci kronikářky obce.
Do budoucna přejeme mnoho zdraví a úspěchů jak v osobním, tak i profesním životě.
Starosta obce

Touto cestou si dovolujeme uveřejnit rozloučení bývalé knihovnice paní Petry Víchové s čtenáři naší obecní knihovny:
„Po několika letech opouštím post knihovnice, a jelikož
jsem původní profesí učitelka mateřské školy, bylo mou touhou vrátit se k dětem. Moje touha se mně splnila.
Většina čtenářů knihovny se postupem času stala mými
přáteli a toho si velmi vážím. Snažila jsem se posunout knihovnu tak, aby čtenáři mohli využívat nejnovější trendy při půjčování knih, ale na druhou stranu bylo mou snahou zachovat
téměř rodinnou atmosféru.
Díky spolupráci s mateřskou a základní školou jsme vychovali spoustu nových čtenářů.
Nové knihovnici přeji, aby se jí práce dařila a líbila.
Všem přeji hodně zdraví a odpočinku stráveného při dobré
knize.“
Petra Víchová

Novou paní knihovnicí byla určena paní Ing. Pavlína Papayová, která uspěla v druhém kole výběrového řízení jakožto nejvhodnější kandidátka na uvolněné místo po paní Petře Víchové.
Nová knihovnice má kladný vztah nejen ke knihám, ale především k lidem. Je velice komunikativní, naši občané ji znají
jako aktivního člověka při společenských a kulturních akcích.
Má také dlouholeté zkušenosti s vedením kroniky Folklórního souboru Pentla. Věřím, že naše knihovna si díky její osobě udrží vysoký knihovnický standard, dále udrží nastavenou

kvalitu obecních zpravodajů a zkvalitní vnímání historie naší
obce novými přístupy.
Starosta obce

V letošním roce bude pro Vás knihovna otevřena v běžnou
půjčovní dobu tak, jak jste zvyklí:

Výpůjční doba:
Pondělí

09.00 - 11.30

12.30 - 18.00

Úterý

09.00 - 11.30

12.30 - 15.30

Pátek

09.00 - 11.30

12.30 - 18.00

Knihovna Boršice Vám nabízí především
tyto služby:

• Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická.
• Ve spolupráci s portálem eReading.cz nabízíme pro své
čtenáře možnost půjčování e-knih.
• Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že se k Vám dostane
cokoliv, co zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás,
objednáme odjinud!
• Přístup k internetu je zdarma.
• WIFI - bezdrátové připojení k internetu. Síť je zdarma a nabízí
časově neomezené připojení všem návštěvníkům knihovny.
Více informaci v knihovně nebo na stránkách knihovny:
https://borsice.knihovna.cz
Kniha byla vždy součástí mého osobního života, nyní se
stala součástí i mého profesního života. A já jsem se s novým
rokem stala součástí místní knihovny.
Byla bych velmi ráda, kdyby se mi podařilo navázat tam,
kde skončila práce paní Víchové.
Těším se na spolupráci s mateřskou i základní školou, která zde již několik let funguje.
Stejně tak se těším na všechny čtenáře, jak ty stávající, tak
i na ty nové, že se v knihovně brzy poznáme osobně.
Pavlína Papayová

DFS Pentlička opět v tanečních střevících
Hurá! Jsme neskutečně rádi, že konečně můžeme opět
tančit, zpívat, hrát všemožné hry, ale hlavně být spolu. Po delší
pauze jsme opět obuli taneční střevíce a s velkou chutí se pustili do učení nových kroků, písniček či básniček. Samozřejmě
jsme oprášili i nějaké ty choreografie z naší premiéry, které jste
mohli vidět na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti, kde každý rok vystupujeme a účastníme se krojovaného
průvodu. Bylo naše vůbec první vystoupení v loňském roce

a my si konečně po dlouhé době užili tančení na jevišti. Po
Slavnostech vína jsme si zatančili i na Trhu v podhradí v Buchlovicích v dopoledním programu. Poté se naše zkoušky začaly zabývat tématem Vánoc. Bohužel koronavirová opatření
nedovolila, abychom Vám nacvičené vánoční koledy zazpívali
u Rozsvěcování vánočního stromu. A tak jsme si koledy zazpívali, alespoň na naší předvánoční zkoušce.
DFS Pentlička

Stoprounští vinaři
Otvírám počítač… nová zpráva, Petra Víchová: Připravuji
poslední číslo Boršického zpravodaje v tomto roce. Napište
prosím nějaký příspěvek o Vašem spolku.
Probírám se v paměti, ve složce, kde si zapisuji naše
akce… Že bych byl tak nepořádný? … a, konečně - Kosecké
slavnosti v Tučapech, bylo to moc fajn, krásné počasí, příjemná atmosféra, velmi milí lidé…
Dále otvírání cyklostezky, tato akce byla skvěle připravená
a moc se vydařila, byl to svátek pro všechny občany z Boršic
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i pro naše přátele ze slovenských Opatovic. Zpívání v Domě
pokojného stáří, abychom aspoň trochu potěšili naše babičky
a dědečky. A pak už jen pár zkoušek, nová písnička do repertoáru… a to je všechno.
Koronavirus a s ním spojená omezení, příkazy a nařízení,
no však to všichni známe. Nezbývá než vydržet.
Za Stoprounské vinaře Josef Franta

Babinec... putování za poznáním
Jakmile nám to situace s covidem-19 umožnila, vydaly
jsme se společně do Bukovan, kde se nachází rozhledna větrného mlýna. Rozhledna je 15 metrů vysoká, holandského typu
a ukrývá malou expozici muzea slovácké vesnice 19. století.
V současné době vzniká u Bukovanského mlýna Alej českých panovníků, kde bude po jejím dokončení 78 soch. Nyní
se zde nachází pouze malá část soch panovníků, např. praotec Čech, Krok, Libuše nebo Přemysl Oráč.
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Naše další cesta vedla do Štramberku neboli Valašského
betléma, jak se mu přezdívá pro jeho malebnost. K vidění jsou
zde valašské roubené chalupy z 18. a 19. století, které upoutají na první pohled. Městu vévodí 40 metrů vysoká věž, které se
přezdívá Trúba a z níž je nádherný výhled na město a do okolí.
Po zdolání věže jsme navštívily Pekárnu u Káči, kde jsme mohly zhlédnout výrobu štramberských uší, které se zde pečou
již po staletí jako připomínka vítězství štramberských křesťanů
nad tatarským vojskem. Pečivo svým tvarem připomíná uši,
které Tataři utínali ubitým křesťanům a v pytlích je posílali svému chánovi jako důkaz válečných úspěchů.

Přestože se rády vydáme i někam dál za poznáním, nezapomínáme i na náš kraj a naše nejbližší okolí. Každoročně
jezdíme ke Křížku, na Smraďavku k nově opravenému rybníku, navštívily jsme nově zrekonstruovanou budovu Bažantnice
anebo se jen tak vydáme po nové cyklostezce sv. Metoděje
směrem na Zlechov.

A naše putování pokračovalo dál, tentokrát do Moravského
Krumlova, kde je znovu přístupná Slovanská epopej. Jedná
se o cyklus dvaceti velkoformátových obrazů, na kterých malíř
Alfons Mucha zachytil historii Slovanstva a jejich cestu dějinami. Cyklus vznikal v letech 1912 až 1926 na zámku Zbiroh.
Výstava je dle našeho názoru zážitkem, který stojí určitě za
návštěvu.
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V období Dušiček nezapomínáme na naše známé, které
již nejsou mezi námi - Jarmila Ježíková, Jarmila Dvouletá, Růžena Kovařiková, Marie Ludvíčková, Marcela Hrabcová nebo
Marie Vandová z Tučap. Bohužel jsme se v letošním roce musely rozloučit s Jarmilou Hanákovou alias Saxanou, která spolek Babinec v roce 2009 zakládala.

To je vše z našeho putování v roce 2021, kam povedou
naše kroky v tomto roce, bude záležet na vývoji epidemiologické situace. Každopádně doufáme, že se v dalším roce sejdeme ve zdraví a v plném počtu.
Marie Lukůvková

Střípky z domova…
Rozloučení s prázdninami aneb
Hola, hola, škola volá!
Jak ten čas rychle letí, opět začal nový školní rok, a tak i naši
senioři zatoužili rozloučit se s prázdninami. Sice již školní léta
máme všichni úspěšně za sebou, ale i tak se musí využít krásného slunečného počasí, které přímo vybízelo k nějaké akci
venku pod pergolou. Naladit naše struny přišli fešní chlapci
a dáma od Stoprounských vinařů. My všichni jsme byli lační po
časech jako dřív, a tak jsme se moc těšili. Shromáždilo se nás
opravdu dost a užívali jsme si nejen paprsků letního sluníčka,
ale i tu krásnou atmosféru, která celé odpoledne provázela. Do
uší nám libě zněly tóny známých písní a do nosu se nám vkrádal závan čerstvě ugrilovaných špekáčků. K tomu pár kapek
dobrého moravského burčáku a nějakou sladkou tečku od našich výtečných kuchtiček z řad pracovníků domova. Společně
se „Stoprouňákama“ jsme si zapěli mnohé písně a musím říci,
že nám to vlilo spoustu energie do našich dalších dní…

u nás na domově. Taková nabídka se nedá odmítnout! Domluvili jsme se na pátek odpoledne. Žáci nám předvedli svůj
um, talent a píli, která je zapotřebí, aby vše krásně ladilo. Mohli
jsme uslyšet nejen hru na hudební nástroje, jako je klavír, flétna, harmonika, housle a kytara, ale i vyslechnout krásné přednesy humorných příběhů. No prostě humor je koření života
a snad každý se rád směje, protože s úsměvem jde všechno
líp. Děkujeme učitelskému sboru v ZUŠ, že svůj um předávají
dalším generacím a učí je lásce k hudbě.
Mgr. Julie Chovancová
vedoucí domova a odlehčovací služby

Den seniorů
Jistě už všichni vědí, že 1. říjen je den seniorů, a tak jsme
se rozhodli jim uspořádat opět nějaký mejdan. Pozvali jsme si
k této příležitosti charitní sbor Chrpa, který si do svého repertoáru
připravil české písně od známých interpretů z mládí našich babiček a dědečků. No, musím říci, že jim to neskutečně dobře ladí
a zpívá. A protože k dobré akci patří i dobré občerstvení, na stole nechyběly zabijačkové pochutiny v podobě jitrničky, tlačenky
a škvarků. To abychom se zásobili tukem na nadcházející zimní
období. K tomu krapet burčáku a dobrá nálada byla „cobydup“.

Vystoupení žáků ZUŠ Boršice
Ke konci října přišla nabídka od pana učitele Jakuba Špalka s možností uskutečnění koncertu žáků ZUŠ v Boršicích
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Řádové sestry v domově pokojného stáří
Mnozí z Vás jistě víte, že v našem Domově pokojného stáří
působí řádové sestry svatého Kříže. Co vlastně je úkolem sestry?
Doprovází nemocné v modlitbě, udělují svaté přijímání nemocným, starají se o kapli, pečují o nemocné kněze, kteří působí na
domově, a jiné.
Řádové sestry svatého Kříže jsou v naší obci již několik let.
Na současném místě Domova pokojného stáří stál v minulosti
klášter dané kongregace. Po vzájemné dohodě provozovatele
Domova a kongregace se do Boršic sestry vrátily a vykonávají
tady danou službu dále. Po otevření domova se zde vystřídalo
několik sester. Nyní zde působí:

Sestra Marisstella Anna Holbová (*1932)
Sestra pochází z Nedašova. Představená v Boršicích v letech 1989–2002 a od roku 2006 do 2020.
V roce 1946 vstoupila do kláštera v Kroměříži. Jako kandidátka studovala v ústavu Ludmila v Napajedlích. V letech 1950–1956
se zaučovala do ošetřovatelské praxe v nemocnici ve Vsetíně.
Dalším působištěm sestry Marisstelly byl domov pro seniory ve
Fryštáku a pak ÚSP pro duševně nemocné ženy v Nové Horce
u Studénky. V roce 1989 bylo sestře Marisstelle svěřeno vedení
řeholní rodiny v Boršicích, kde byla až do roku 2004. Potom byla
na krátkou dobu poslána na své bývalé působiště do Nové Horky u Studénky. Toužila se opět vrátit do Boršic a její přání se splnilo koncem roku 2005. Dne 15. února 2006 převzala opět službu
místní představené, kterou zastávala až do roku 2021.

Sestra Veronika Anežka Janíčková (*1965)
Sestra se narodila ve Šternberku. Po maturitě na střední
zdravotnické škole pracovala jako zdravotní sestra ve Fakultní
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nemocnici v Olomouci. V roce 1986 složila řeholní sliby. Od
roku 1989 působila jako zdravotní sestra v ÚSP pro ženy
v Nové Horce, v Charitním domově v Choryni, jako učitelka
a vychovatelka v oderské církevní střední škole, dále potom
od roku 1996 v Boršicích, v Kroměříži, na arcibiskupství v Olomouci a opět v Kroměříži. Od roku 2014 působí sestra Veronika jako pastorační asistentka v Domově pokojného stáří
v Boršicích. Od roku 2021 převzala službu představené po
sestře Marisstelle.

Sestra Martina Ludmila Tomečková (*1947)
Sestra se narodila v Odrách. Začala pracovat jako sanitárka
v ÚSP pro mentálně postižené ženy v Nové Horce u Studénky. Do Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže vstoupila v roce 1970 a v prosinci 1972 složila řeholní sliby. Působila
potom jako sanitárka v Charitním domově v Choryni, v ÚSP na
Hostýně, znovu v Choryni a potom v Domově důchodců v Radkově Lhotě. V roce 1994 přišla do provinčního domu v Kroměříži a dostala na starost kandidátky. Za pět let se přestěhovala
do Choryně, kde ošetřovala staré a nemocné sestry. Pak se
nakrátko vrátila do Kroměříže a od roku 2005 působila v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci při nejrůznějších
domácích pracích. V roce 2021 se přestěhovala do Domova
pokojného stáří v Boršicích.
Chtěl bych za nás všechny poděkovat všem sestrám, které
působily a působí u nás v Boršicích, za jejich odevzdání pro
naše blízké nemocné, o které se každý den starají.
Michal Výstup

Farní tábor 2021
Farní tábor se loni konečně uskutečnil v normálním režimu.
I přesto, že nějaké restrikce přetrvávaly, my jsme se rozhodli
je pokořit a vyrazili vstříc dobrodružství. Tábor se konal na naší
oblíbené a již několikrát vyzkoušené chatě Orlí hnízdo v Beskydech. Zároveň nás zde navštívil a odsloužil i mši svatou P.
Jan Gacík, který byl dříve správcem chaty. Počasí nám přálo,
celý týden jsme mohli trávit venku, v přírodě, které je kolem
osamocené chaty dostatek. Žádný výlet se neobejde bez nějakého zranění a neduhu, ale my jsme si s sebou vzali šikovnou a v oboru vzdělanou zdravušku, paní Petru Dostálovou.
A tímto jí srdečně děkujeme!
Vedoucí si připravili i letos program plný her a zábavy.
Tématem bylo 10 egyptských ran. Buďte bez obav. Žádnou

z nich jsme si na těle nezkoušeli, ale pouze jsme se biblickou
událostí inspirovali. Proto si děti mohly zkusit otrockou práci
při tahání polínek na primitivních vozíčcích. Zkusily si, jaké to
je, když nastane tma, a zahrát si v ní několik her, nebo si zahrát
hru bez svých nejstarších skupinových hráčů, když nastalo
pobití prvorozených.
O naše pohodlí se postarala výborná kuchařka Pavla Němcová, vařila a pekla, co jí síly stačily, a my jsme se z toho měli
moooc dobře. Děkujeme.
V poslední řadě děkujeme obci Boršice a farnosti Boršice
za zprostředkování a pomoc při organizaci tábora.
Za tým vedoucích Alžběta Dostálová

FESTIVAL POD HVĚZDAMI
Dne 7. 8. 2021 se uskutečnil v areálu letního kina již druhý
dobročinný Festival pod hvězdami. Zisk ze vstupného, které
bylo dobrovolné, jsme věnovali rodině v obci Hrušky, která
byla postižena tornádem.
Jedná se o mladou rodinu, která přišla při této živelní pohromě nejen o střechu nad hlavou, ale vlastně o většinu domu. Dva
týdny po této katastrofě se jim narodilo miminko. Nedostali příspěvek od státu, ani od pojišťovny. Momentálně bydlí v malém
bytě, za který musí platit nájem, takže jsou vděční za každou
korunu. Devastace obce byl pro nás nepopsatelně deprimující
a smutný zážitek. Člověk si uvědomí, kolik bolesti tito lidé prožili.
Chceme ze srdce poděkovat všem, kteří naši akci podpořili,
taky panu starostovi a všem zúčastněným kapelám za nádhernou atmosféru. Energie, která z vás všech šla, a výborný pocit, že
pomůžeme těm, kteří to potřebují, byly pro nás velkým zážitkem.
Za kapelu M&Men`s Lukáš Rada

- 57 -

Tábory PRO BORŠICE 2021

Občanské sdružení Pro Boršice, z. s., pro děti v letošním roce připravilo ve spolupráci s obcí Boršice, Základní školou Františka Horenského Boršice, p. o., Mateřskou
školou Boršice, p. o., a s Římskokatolickou farností Boršice
u Buchlovic čtyři turnusy táborů. První turnus byl pobytový
tábor, který proběhl v červenci v rekreačním středisku Orlí
hnízdo ve Pstruží. Zde byl připraven nenásilný vzdělávací
program se zaměřením na biblickou tematiku s názvem
„deset ran egyptských“. Celková naplněnost tohoto tábora
byla 41 dětí.

Další tři turnusy proběhly formou přívesnických táborů na
chatě Bažantnici. Zde byl připraven vzdělávací program s environmentální tematikou s názvem „Hola-hola, les nás na pomoc volá!“, který nabídl dětem možnost dovědět se zábavnou
formou o životním prostředí kolem nás. Celkem bylo do programu přívesnických táborů zapojeno 59 dětí.
Realizace pobytového i přívesnických táborů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy částkou
180 000 Kč. Celkové náklady táborů včetně vzdělávacích programů činily bezmála 300 000 Kč.

Ohlédnutí za přívesnickými tábory 2021
Přívesnické tábory, které pořádalo Občanské sdružení Pro
Boršice, z. s., ve spolupráci s obcí Boršice, Základní školou
Františka Horenského Boršice, p. o., a Mateřskou školou Boršice, p. o., proběhly jako obvykle na chatě Bažantnice ve třech
termínech, a to 19. 7. – 23. 7. 2021, 26. 7. – 30. 7. 2021 a 2.
8. – 6. 8. 2021, vždy od pondělí do pátku v čase 7:00 – 17:00.
První den děti obdržely dopis od lesního krále skřítků Stromovouse, který byl velmi nešťastný, protože lesních skřítků ubývá
a nemá se kdo o les starat. Stromovous se proto obrací na děti
s žádostí, zda by se chtěly stát lesními skřítky a napomoci tak les
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také chránit, aby tu s námi mohl ještě dlouho být. Děti takto byly
zasvěceny do programu celého tábora a po snídani následovalo
postupné plnění úkolů, aby mohly být poslední den pasovány
na lesního skřítka. Následovalo rozdělení do týmů, které si vymyslely své jméno, složily si svůj vlastní bojový pokřik a případně
vyrobily také vlajku svého týmu. Děti byly seznámeny s táborovou znělkou, která se nám nesmazatelně zapsala do našich
vzpomínek. Poslouchat tři týdny dvacetkrát denně „Skřítkové
tesaři…“ to chce pevné nervy. A protože už byl dost velký hlad
a manželé Veverkovi a Pavlínka Papayová nám navařili vynikající

rajskou polévku, uvítací řízek s bramborovou kaší a neodolatelný
okurkový salát, tak jsme se všichni do sytosti najedli a šli si odpočinout do společenské místnosti k pohádce. Po odpočinku si
každý vyrobil své vlastní tričko, na které si mohl cokoliv nakreslit
nebo použít techniku foukaných fixek. Tato aktivita byla prokládaná pobytem na skákacím hradu, který nám zapůjčila KDU-ČSL,
za což moc děkujeme (nebudeme bonzovat, ale celé to spískal Michal Výstup). Pro děti to byla super zábava a pro vedoucí
jistota, že tu energii z dětí dostaneme. Každé ráno jsme potom
začínali rozcvičkou „tři oříšky pro popelku – remix“, kterou pro
nás speciálně vytvořil tým našich nejmladších vedoucích, kteří
po celý tábor přímo sršeli aktivitou a vynikajícími nápady. To by
člověk nevěřil, že nacvičit takovou rozcvičku zabere tolik času,
až do dvou do rána. A to nemluvím o tom, že ostatní vedoucí
se vůbec nevyspali, protože při takové rozcvičce ve dvě ráno je
potřeba hlasitá hudba, jinak to pořádně nenacvičíte, že? Ještě že
je Bažantnice daleko za dědinou.
Když bylo teplo, následovaly vodní sporty. Když dáte dohromady zahradní hadici, studniční vodu o krásné teplotě 9 stupňů,
škodolibé vedoucí a bandu nic netušících dětí v plavkách na louce, tak se musí prostě něco stát. Ano, byla to fakt divočina. Bláto
jsme měli za ušima ještě v pátek. No a co taková bitva s vodními
balónky! Ani bazén jsme na chatě nepotřebovali. Po takových výkonech se někdy hodilo lehnout si do houpacích sítí, které visely
všude po stromech.

Poslední turnus nám jeden den pršelo, a tak se připravil soutěžní den na chatě. Děti plnily různé úkoly, ale to nejhorší je čekalo
v tajemném sklepě, který byl připraven jako strašidelná jeskyně.
Zde musely za hrozitánských zvuků v přítomnosti strašidelných
bytostí jenom za svitu baterky hledat diamanty, které byly na dně
kyblíků plných nechutností. Tento úkol byl jen pro otrlé.
Poslední den byly děti slavnostně pasované samotným
Stromovousem do řad lesních skřítků a následovala velká
párty s pizzou, šampaňským, brambůrky a diskotékou až do
doby, kdy si spokojené děti vyzvedli jejich rodiče. Zážitků bylo
víc než dost a už dnes se těšíme na příští rok.
Moc děkujeme všem, kdo se na letošním táboře podíleli.
V prvé řadě děkujeme obci Boršice, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Základní škole Františka Horenského Boršice,
p. o., a Mateřské škole Boršice za pomoc s financováním, poskytnutím prostor a pomoc s přípravou táborů. Dále děkujeme
všem, kdo se na táboře podíleli. Bylo to celkem 17 vedoucích,
kteří se prostřídali na jednotlivých turnusech a tábor úplně dokonale naplánovali a ještě dokonaleji provedli. Poděkování patří
také manželům Veverkovým a Pavlínce Papayové, kteří nás rozmazlovali jejich domácí stravou, a Martinu Ryšavému, který udělal, co nám na očích viděl, aby to všechno bezvadně fungovalo.
Moc díky taky všem rodičům za jejich pomoc s vařením, úklidem
a organizací tábora. Bez Vás všech by to nešlo.
Petr Dula
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Hasiči v roce 2021
V roce 2021 jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Boršice zasahovala do uzávěrky zpravodaje celkem devatenáctkrát. Poprvé vyjela naše Tatra 148 a Volkswagen Crafter 9. ledna k požáru garáže v Buchlovicích. 10. února jsme byli vysláni
krajským operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru do naší obce k požáru kotelny, kterou uhasil
před naším příjezdem majitel.
Naše třetí loňská událost postihla i naši jednotku. První březnový den jsme byli povoláni k vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla při dopravní nehodě, kdy osobní automobil narazil
do budovy naší hasičské zbrojnice. Členové boršické jednotky
byli na místě první a začali s předlékařskou první pomocí a vyskládáním materiálu z prostoru zdemolované dílny tak, aby bylo
možné zraněného řidiče vyprostit pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. Po příjezdu profesionální jednotky jsme asistovali při samotném vyprošťování řidiče a jeho předání zdravotnické
záchranné službě. Následně velitel zásahu povolal na místo odřad
z centrální požární stanice ve Zlíně s jednou cisternou, technickým
kontejnerem a velicím důstojníkem směny ke stabilizaci budovy.
Na místo byl také povolán statik, který konzultoval postup zajištění
objektu, aby se vyloučil možný kolaps budovy. Naštěstí zranění
pána z vedlejší vesnice nebyla nikterak zásadní. O to smutnější
je, že viník dopravní nehody, která nám přinesla a nadále přináší
obrovské množství komplikací, neměl dost slušnosti, aby se přišel
omluvit nebo projevil elementární lítost, natož tak se zeptal, jakým
způsobem by nám mohl v nelehké situaci, kterou způsobil, pomoci. Obrovský dík patří Ing. Martinu Ryšavému, který je členem naší
jednotky a vzal si opravu hasičské zbrojnice z pozice zaměstnance obce Boršice na starosti.
V minulém roce jsme hasili třikrát požáry osobních automobilů v katastru naší obce. Bohužel je více než pravděpodobné, že dva noční požáry u bytových domů směrem na

Nedakonice byly založeny úmyslně. V období letních prázdnin jsme pětkrát likvidovali bodavý hmyz. Jednou jsme byli
povoláni k popadaným stromům na komunikaci směrem na
Stříbrnice.
Na konci června se prohnalo Hodonínskem ničivé tornádo.
Boršičtí hasiči proto využili části výtěžku jarního sběru starého
železa. Nakoupili střešní latě, uspořádali v budově hasičské
zbrojnice sbírku materiální pomoci a veškerý materiál odvezli
do Mikulčic, kde rovnou pomohli provizorně zaplachtovat několik střech. Jen střešní latě, které jsme operativně distribuovali po Mikulčicích, vystačili na zakrytí více než 15 střech.
V parných červencových dnech jsme likvidovali požár seníku
v Koryčanech. U požáru jsme dohromady strávili 27 hodin. Podíleli
jsme se na kyvadlové dopravě vody, hasili jsme v dýchací technice, osvětlovali jsme místo události. Na místě se vystřídalo více než
dvacet hasičských jednotek. Nejvíce jsme pochopitelně spolupracovali s místní jednotkou, se kterou nás pojí dlouholeté kamarádství. O to více nás zasáhla smutná zpráva, kdy 15. září po výbuchu
plynu zemřeli v troskách domu dva koryčanští hasiči. Zúčastnili
jsme se obou pohřbů a přispěli do sbírky na pozůstalé rodiny.
V říjnu nás sirény dvakrát povolaly na požár několika balíků
sena na pivní stezce. Tatra vyjížděla, ostatně jako v drtivé většině událostí, do pěti minut od vyhlášení poplachu. V listopadu
jsme pak pomáhali s hašením střechy stolářské dílny v Buchlovicích. Na místo jsme dorazili jako druhá jednotka a zapojili
jsme se do hasebních prací v dýchací technice a doplňování
vody do ostatních cisternových automobilových stříkaček.
Obec Boršice v roce 2020 realizovala za pomocí dotace Zlínského kraje nákup nových zásahových oděvů. Díky tomu byla
větší část jednotky vystrojena do moderních zásahových oděvů
s membránou, které zvyšují bezpečnost a komfort našich hasičů.

SK Boršice z. s.
Po nějaké době má náš sportovní klub za sebou úspěšně
odehranou podzimní část. Následky pandemie si však neseme pořád – hlavně u mládeže. Je vidět určitý ročníkový propad, kdy máme nyní mezery hlavně u žáků a přípravek.
U našich nejmenších přípravek se v létě uskutečnil celkem
podařený nábor, kdy se zapojila spousta místních dětí. Je však
nyní bohužel vidět věkový rozdíl, kde tým tvoří pár starších dětí,
ale většina jsou menší, ale o to více bojovní hráči. Doufejme,
že tým vydrží a za nějaký čas bude vracet porážky soupeřům.
Loňský rok je vlivem ročníkového propadu po dlouhé době
první, kdy jsme žáky museli přesunout do sdruženého mužstva Stříbrnice-Boršice. Zde je patrný vliv pandemie, tak pár
našich fotbalistů tvoří tým ve Stříbrnicích, které tímto poprvé
složily jak přípravku, tak i žáky.
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Vaši HASIČI

Dorost převzal šéftrenér mládeže a kapitán A-mužstva Tomáš Ohnutek. Snaží se zapracovat své bývalé svěřence z řad
žáků. Začátek sezony měli kluci těžký, protože si větší část zvykala na velké hřiště. Pozitivní je, že v každém zápase dorostenci
dali spoustu golů – téměř shodně jako první tým tabulky Hluk.
Bohužel spoustu také obdrželi. Věřme, že v jarní části kluci zapracují na defenzivě a posunou se výš z nynějšího 9. místa.
Spousta událostí se odehrála také v A-mužstvu. Kádr se perfektně doplnil mladými kluky, ale také zkušenými borci jako navrátilcem Petrem Filipským a hlavně Pavlem Kučerou, který přišel
ze zahraničí. Po loňské nedohrané sezoně, kdy naše mužstvo
okupovalo sestupové příčky, vedení nechtělo nic nechat náhodě.
Začátek sezony nebyl špatný, dostavily se však smolné porážky.
V půli podzimní části se rozhodl rezignovat trenér Cigoš. Náhradu vedení našlo ve stále aktivním hráči Kučerovi, který tým pozvedl a čtyřmi výhrami v řadě a nerozhodnou partií v posledním
zápase s lídrem soutěže z Baťova jej vynesl na pěkné 6. místo,
kde nyní ztrácí pouhé 3 body na druhé Luhačovice.
Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří náš sportovní klub
podporují. Vedení stojí spoustu úsilí udržet takovou kvalitu fotbalu v naší obci. Velké díky patří také rodičům, kteří se aktivně
zapojují a vedou své ratolesti ke sportu.

Děkuji také všem sponzorům, kterých není málo a neustále
jich přibývá. Tím hlavním je samozřejmě obec Boršice.
Přeji všem poklidnou zimu a věřme, že se na jaře opět
potkáme v našem krásném sportovním areálu a dotáhneme
úspěšně sezonu do konce.
Dycky Boršice!!!
Stanislav Výstup, místopředseda SK Boršice

Boršické šachy opět ožívají!
Jarní covidová vlna pominula a šachy se pomalu začínaly
rozjíždět. Přes léto se zas začaly pořádat turnaje. Josef Ludvíček se tradičně účastnil FIDE Open Staré město, kde v turnaji B těsně získal první místo. Josef Skalka se zas již tradičně
účastnil JESENÍK OPEN, kde tentokrát předvedl velice slušný
výkon. Zúčastnili jsme se i dalších turnajů, ale největší boršická výprava se objevila na medlovickém turnaji „O pohár
starostky,“ na kterém z Boršic nejlépe dopadl Stanislav Volčík.

z druhé ligy. Díky covidu jsme se ale v druhé lize udrželi historicky nejdéle. „Béčko“ hraje Zlínskou krajskou soutěž – západ a zatím se mu daří tak nějak průměrně. „Céčko“ vyhrálo
všechna proběhlá kola a drží se na vrcholu tabulky regionálního přeboru Uherského Hradiště. „Déčko“ slouží k trénování
našich mladých adeptů, kterých chodí do našeho šachového
kroužku asi 10 každý týden.

I v roce 2021 jsme ve spolupráci se Starým Městem pořádali
Memoriál Vratislava Hory, kterého se celkově zúčastnilo skoro 90
hráčů. Hlavního turnaje se zúčastnilo 67 dětí a doprovodného turnaje 21 dospělých. Nejlépe si vedl Honza Kostka, který byl šestý
s pěti ze sedmi bodů. Stejně bodů měl i Martin Hlúšek, který skončil devátý. Za zmínku stojí i Matěj Krajíček, skončil třetí v kategorii
do 12 let. V turnaji dospělých se našim zástupcům moc nedařilo.
Se začátkem šachové sezóny nás zastihla velice smutná
zpráva. Odešel od nás náš dlouholetý spoluhráč a kamarád
František Šaňák. Bude nám velice chybět jak za šachovnicí, tak
i v každodenním životě.
Do této šachové sezóny jsme přihlásili 4 družstva. Boršické
„áčko“ první dvě kola těsně prohrálo a zatím nám hrozí sestup
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Slovácké divadlo představilo Předplatné 2022
S podtitulem „Slovácké divadlo umí!“ zveřejnila uherskohradišťská scéna předplatné
na rok 2022. „Jelikož se nám
daří postupně splácet všechny závazky vůči předplatitelům
i dalším divákům, které vznikly
v důsledku uzavření kultury, nastal čas dívat se i do budoucnosti a představit Předplatné
2022. Stalo se tak při Noci divadel 20. listopadu. Věříme, že
jsme se našim divákům strefili
do vkusu a výběr chystaných
inscenací ocení,“ přeje si manažerka Slováckého divadla
Jitka Honsová.
Mezi chystanými tituly nechybí skutečná divadelní klasika,
aktuální veleúspěšná londýnská
komedie ani světová premiéra.
„Snad mluvím hlasem celého našeho týmu, když prohlásím, že jsme tady pro Vás
– naši milí diváci a přátelé Slováckého divadla – a chceme se
s Vámi všemi zase co nejintenzivněji setkávat. Jsme tady pro
Vás, odhodláni vydat ze sebe to nejlepší. Svět se proměnil,
něco však přesto přetrvává. Je to fakt, že SLOVÁCKÉ DIVADLO UMÍ! Umí Vás rozesmát, umí Vás rozplakat, umí Vás nadchnout, možná i rozčílit. A není lepší způsob, jak se o věcech přesvědčit, než přijít a dozvědět se to osobně. Anebo ve
dvou. Anebo s přáteli, kamarády, známými a třeba i s úplně
neznámými. Věřím, že každý si v našem divadle najde to svoje. Z celého srdce se těším na viděnou ve Slováckém divadle,“
vzkazuje Lukáš Kopecký, umělecký šéf Slováckého divadla.

Předplatné 2022 Slováckého divadla:
Tři sestry (Anton Pavlovič Čechov)
Světová klasika jednoho z nejlepších dramatiků všech dob
Režie: Michal Zetel
Vzlet a pád Jurije Gagarina (kolektiv autorů, světová premiéra)

Jak to bylo opravdu s letem do vesmíru
prvního kosmonauta Jurije Gagarina?
Režie: Lukáš Kopecký
Kočka v oreganu (Torben Betts)
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Veleúspěšná komedie, která bourá Londýn,
dorazila i do Česka
Režie: Miroslav Lukačovič

Cyrano z Bergeracu (Martin Crimp, Edmond
Rostand)
Režisér slavného nastudování Jesus Christ Superstar se
vrací, aby do Hradiště přivedl legendární divadelní postavu Cyrana z Bergeracu
Režie: Dodo Gombár
Veškeré informace o Předplatném 2022 najdou diváci
na webových stránkách www.slovackedivadlo.cz.
Do Předplatného 2020, respektive 2021, které Slovácké
divadlo stále dohrává, patří tyto inscenace: Její pastorkyňa,
V žabím pyžamu, Prokletí nefritového škorpiona, Deskový statek a rocková opera Jesus Christ Superstar. „Mimo předplatné uvádíme drama Romeo a Julie, parodii Limonádový Joe
a taky gangsterku pro celou rodinu Lichožrouti,“ dodává Jitka
Honsová.
Autor fotek: Marek Malůšek.

All exclusive
Prostory Galerie Slováckého muzea
oživily dvě nové výstavy
Po delší časové odmlce opět oživily prostory Galerie Slováckého muzea dva nové výstavní projekty. Do 30. ledna
2022 můžete navštívit výstavu obrazů Jiřího Načeradského
(1939–2014). „Tato výstava je vzácnou příležitostí vidět na
jednom místě obsáhlou kolekci některých z jeho nejdůležitějších obrazů, za kterými by jinak divák musel cestovat po celé
republice. Návštěvníci by si tak tuto příležitost neměli nechat
ujít a měli by se přijít podívat na expresivní, energickou malbu založenou na kresbě. Využít možnosti srovnat jednotlivé
obrazy mezi sebou a vidět je
v dialogu, který právě takto obsáhlá expozice umožňuje,“ řekl
Lukáš Malina, kurátor Galerie
Slováckého muzea. Výstava
přináší výběr z malířské tvorby
především 60. a 70. let 20 stol.
jednoho z nejvýznamnějších
českých malířů. Obrazy z tohoto období, které často vznikaly na základě novinových
fotografií, jsou charakterizovány expresivitou a groteskností výrazu. Představují autorův
nejdůležitější přínos českému
i světovému malířství.

protiváhou Načeradského obrazů. Of The Elements, jak je
výstava nazvaná, ukazuje převážně kresby a objekty, které
jsou spíše kontemplativní a místo přímého útoku na divákovu
pozornost volí strategii postupného objevování a dešifrování.
„Výstava není zamýšlena jako společný prostor pro dva solitéry, ale jako prostor spolupráce a společné snahy toto teritorium nějak přetvořit a nově definovat. Práce obou autorů staví
na klasickém uměleckém vzdělání a oba tak vycházejí z dobře
zvládnutého budování hmoty, prostoru a jiných aspektů uměleckého řemesla. Přijďte sami posoudit. Jste srdečně zváni,“
uzavírá Malina.

V přízemním sále se vám
představují
prostřednictvím
svých děl Petr Včelka a Petr
Bulava, kteří se stanou určitou
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Umění kráčející po tenké linii, Saudek 86
Uherské Hradiště se stane místem, kde kromě největší výstavní kolekce posledních dob budou některé fotografie Jana
Saudka k vidění naposledy.
Nejvýznamnějším výstavním projektem Slováckého muzea
roku 2021 se bezesporu stala výstava fotografií Jana Saudka.
Ve velkém sále hlavní budovy bude do 6. února prezentována autorova kolekce průřezu celoživotní tvorbou. Sběratelé
a milovníci umění mohou všechny vystavené originály přímo
na místě zakoupit. V prodeji kromě fotografií budou i vybrané
knihy, sběratelské plakáty nebo pohlednice. „Jde o pečlivě
vybraný průřez od nejstarších témat spjatých se vzpomínkami
na dětství či známými figurálními motivy až po poslední díla,
v nichž Jan svým osobitým až provokativním způsobem zachycuje ženské tělo jako oslavu jeho krásy a přirozenosti. Vystaveny jsou i některé z ikonických fotografií, dobře známých
široké veřejnosti,“ prozradil Pavel Chmelík z Galerie Artrium,
která spolu se Slováckým muzeem výstavu pořádá.
Jan Saudek je označován za nejvýznamnějšího žijícího
českého fotografa a řadí se mezi desítku nejlepších žijících
světových fotografů. Osobně se s autorem většina návštěvníků nesetkala, ale vědí, že jsou pro něj ženy idolem. „Nejkrásnější na světě je ženská. Ženská je zázrak. Je to jediný důkaz
existence Boží, protože něco tak nádherného, voňavého a nebezpečného mohl stvořit jen Bůh,“ zavzpomínal Saudek na
vernisáž ve Zlíně, odkud na míru novému výstavnímu sálu vybrané fotografie zamířily do Uherského Hradiště. Stranou pozornosti zájemců této žhavé výstavy by neměla zůstat stylizovaná fotografie, kterou Jan Saudek fotil pro frontmana skupiny
Rammstein, což pro mnohé může být nečekaným zjištěním.
Výstava je otevřená denně od 9 do 17 hodin. Změny
v případě vládních nařízení jsou vyhrazeny a děkujeme za
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dodržování epidemických opatření, která jsou umístěna před
vstupem do budovy.

Společenská kronika
10. 07. 2021 – sňatek Iveta Kočišová a Pavel Lämlein
07. 08. 2021 – sňatek Blanka Trtková a Jan Zimák
28. 08. 2021 – 50 let společného života Ludmila a Antonín Hlůškovi
31. 08. 2021 – 55 let společného života Růžena a Josef Čagánkovi
31. 08. 2021 – sňatek Tereza Klučková a Patrik Kratina
01. 09. 2021

– přivítání žáků ZŠ a MŠ

10. 09. 2021 – 55 let společného života Marie a Svatopluk Burdovi
18. 09. 2021 – setkání ročníku 1951
25. 09. 2021 – 50 let společného života Zdenka a Antonín Kočendovi
30. 09. 2021 – 60 let společného života Ludmila a Josef Ševčíkovi
30. 09. 2021 – 60 let společného života Ludmila a František Kuncovi
02. 10. 2021 – vítání dětí
30. 10. 2021 – 50 let společného života Miroslava a Ing. Zdeněk Křivkovi
06. 11. 2021 – 50 let společného života Marie a Pavel Kovaříkovi
19. 11. 2021 – 55 let společného života Jana a Vít Bilíkovi

Životní jubilea
Vladimír K r á l í k

92 let

Marie V i n k l á r k o v á

94 let

Marie K a p i t á n o v á

80 let

Cyrilka H e l i o v á

92 let

Jiřina D a n í č k o v á

80 let

Václav R a d a

80 let

Josefa P o n d ě l k o v á

98 let

Helena S t a u f č í k o v á

80 let

Anastazie U l m o v á

94 let

Jarmila P o k o r n á

80 let

Ludmila P o l á š k o v á

92 let

Cecílie B r z i c o v á

80 let

Narození
Tomáš V y d r a
Jan M a r e č e k
František T o m a l a
Ondřej L u k á š
Daniel G a b r i e l
Natálie H o l u j o v á
Vojtěch C u k r
Štěpán G a b r i e l
Marie F r ý b o r t o v á
Marek D u l a
Antonie M o u l í k o v á
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Společenská kronika
Úmrtí
Božena D u s í k o v á – rozená Husičková
Josef M a l í k 	

zemřela

15. 07. 2021 ve věku 86 let

zemřel

18. 07. 2021 ve věku 69 let

Mária Hošťálková – rozená Straková

zemřela

05. 08. 2021 ve věku 86 let

Marie D v o u l e t á – rozená Čevelíková

zemřela

08. 08. 2021 ve věku 75 let

Marie G a b r i e l o v á – rozená Fryštáková

zemřela

08. 08. 2021 ve věku 80 let

Markéta J a n í k o v á

zemřela

24. 08. 2021 ve věku nedožitých 28 let

Jan M a r e č e k

zemřel

03. 09. 2021 ve věku 68 let

Marie K r u š i n o v á – rozená Maňásková

zemřela

29. 09. 2021 ve věku 87 let

Jarmila H a n á k o v á – rozená Hůlková

zemřela

04. 10. 2021 ve věku 84 let

zemřel

06. 10. 2021 ve věku 80 let

zemřel

26. 10. 2021 ve věku 75 let

zemřela

29. 10. 2021 ve věku 67 let

Josef B a r t o š í k
Josef T o m á š ů
Ludmila H a n á k o v á

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Jaroslav M a r t y k á n

zemřel

03. 09. 2021 ve věku nedožitých 79 let

Josef H a n á k

zemřel

17. 10. 2021 ve věku 74 let Doc.RNDr.CSc.

Zdeněk Š e d a

zemřel

20. 10. 2021 ve věku 91 let

Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová
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07. 08. 2021
sňatek Blanka Trtková a Jan Zimák

10. 07. 2021
sňatek Iveta Kočišová a Pavel Lämlein

31. 08. 2021
sňatek Tereza Klučková a Patrik Kratina

25. 09. 2021 - 50 let společného života
Zdenka a Antonín Kočendovi

28. 08. 2021 - 50 let společného života
Ludmila a Antonín Hlůškovi

18. 09. 2021
setkání ročníku 1951

30. 09. 2021 - 60 let společného života
Ludmila a Josef Ševčíkovi

02. 10. 2021
vítání dětí

06. 11. 2021 - 50 let společného života
Marie a Pavel Kovaříkovi

02. 10. 2021
vítání dětí

02. 10. 2021
vítání dětí

