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Příjemné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti Vám přeje obec Boršice.

BORŠICKÝ PŘÍVESNICKÝ TÁBOR
Honba za tajemným pokladem

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
druhá vlna epidemie zasáhla na podzim celou Evropu, naši
republiku nevyjímaje. Jak jsme byli na jaře dáváni celému světu za vzor příkladného zvládnutí koronaviru, tak tentokrát na
nás vir zaútočil mnohem silněji.
Všichni bychom si měli uvědomit, že nežijeme v normální
době. V tuto chvíli závisí další vývoj epidemie na zodpovědném přístupu každého z nás. Proto je důležité dodržovat základní pravidlo 3R: ruce, roušky, rozestupy. Nikdy toto pravidlo nebylo důležitější, než je právě nyní. Vzhledem k tomu, že
nejčastější cestou přenosu covidu-19 je stále přenos pomocí
kapének, je nošení roušek ve všech vnitřních prostorách klíčové. Kapénky se usazují na plochách a na rukou, proto je
třeba dezinfikovat sebe i předměty, kterých se dotýkáme. Důležitá je dezinfekce rukou před jídlem a pitím. Omezit bychom
měli taktéž účast na hromadných akcích. Dodržování odstupu
je klíčové. Není to o strachu z epidemie, ale o zodpovědném
a rozumném přístupu k nastaveným opatřením.
Koronavirus může mít lehký průběh, ale stejně tak Vás
může upoutat na lůžko, nebo hůře, k plicnímu ventilátoru.
Onemocnět může kdokoliv a nejzranitelnější skupinou jsou
naši prarodiče a rodiče. Společně můžeme rostoucí trend epidemie zpomalit a její šíření snížit. Prosím, buďme k sobě ohleduplní, dodržujme opatření. Pomáhejme těm, kteří to potřebují
a jsou nejvíc ohrožení nákazou.
Sledujte prosím všechny důvěryhodné informační zdroje, nařízení vlády se často mění a je potřeba na ně reagovat.
I obec Boršice musela zareagovat a omezila provoz úřadu.
Obecní a stavební úřad jsou vládním nařízením pro veřejnost
otevřeny pouze dva dny v týdnu. Chápu, že to Vám občanům
způsobuje komplikace, nicméně mimo tuto dobu se můžete
objednat na konkrétní hodinu i v jiný den. Podatelna i matrika se snaží vycházet občanům vstříc, jak jen to jde. Pokud
můžete, řešte své požadavky nejlépe e-mailovou cestou nebo
telefonicky.
Velké díky bych chtěl vyslovit našim lékařům, ordinujícím
v místních ordinacích. Denně podstupují riziko, že se mohou
nakazit od svých pacientů. Svoji práci opravdu zvládají na
hranicích vlastních fyzických sil. Chtěl bych také připomenout
práci pedagogů naší základní školy, kteří museli přejít na distanční výuku s vědomím toho, že není jisté, jak tato situace
dlouho potrvá, a také rodičům malých školáků, bez jejichž
spolupráce by výuka na dálku nemohla fungovat. Děkuji Vám
za Vaši trpělivost s žáky při výuce na dálku. Velké poděkování
patří i všem zaměstnancům naší mateřské školy, kteří i nadále
zajišťují její chod a starají se o děti rodičů. Ti by jinak chyběli
na svých pracovištích.
Špatná epidemická situace v druhé vlně pandemie koronaviru a nařízení vlády vedly ke zrušení našich tradičních akcí
pro veřejnost. Nejprve jsme zrušili císařské hody, průvod světlušek a setkání seniorů v prostorách kulturního domu. Také
svatomartinské ochutnávání mladého vína pořádané místními
zahrádkáři a vinaři se neuskutečnilo. Nekonala se Kateřinská
zábava, již pravidelně pořádá myslivecký spolek, ani mikulášský jarmark, který v loňském roce patřil k největším společenským a kulturním akcím. I takové tradiční vítání nových občánků neproběhlo, i když narozených miminek v obci letos opět
přibylo. Doufejme, že nám to situace dovolí a budeme moci
přivítat nejmenší občánky narozené v roce 2020 v roce příštím.
Přetrvávající nepříznivý stav nás vede k tomu, že rušíme
i veškeré následující akce, mimo jiné slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tento rok se nebude konat ani živý betlém.

I přesto jsme s členy kulturní komise před první adventní nedělí
rozsvítili obecní adventní věnec, kterému požehnal farář Anton
Kasan. Vánoční strom se jako obvykle rozsvítí 23. 12., avšak
neproběhne vystoupení souborů Pentličky a Pently, neuslyšíme naživo naši dechovou muziku Boršičanku. Nebudeme se
moci shromáždit tak, jak jsme doposud byli při slavnostním
rozsvěcení zvyklí. Betlémské světlo si však budete moci v naší
obci na pěti místech odpálit.
Nacházíme se na konci nezvyklého roku, jaký jsme si vloni
v tomto čase rozhodně neuměli představit. I přes všechno nečekané a špatné se zkusme ohlédnout a najít na letošním roce
to pozitivní. Na celkové hodnocení bude ještě času dost, ale
s potěšením mohu napsat, že všechny klíčové investice, které
jsme letos zahájili, jsme buď dokončili včas, nebo běží podle
harmonogramu. Největší investicí v historii obce je nová přístavba základní školy, která zajistí školní výuku našich žáků na
jednom místě. Stavbou dořešíme mnohaletou snahu našich
předchůdců mít v Boršicích jednu školu. Školu, která bude
sloužit další desítky let, která bude moderní, zajistí plnohodnotnou a třeba i nadstandardní výuku našich dětí i dětí z okolních obcí. Součástí nové přístavby by měla být i zcela nová,
moderní školní kuchyně s jídelnou. Ta by konečně vyřešila
dlouholeté nedostatečné stravování žáků základní školy, kteří
se dosud stravují v nevyhovujících podmínkách jídelny mateřské školy. Stavební společnost MANAG, a. s., která vysoutěžila zakázku na přístavbu a modernizaci naší školy, je nejen se
svými referencemi spolehlivým zhotovitelem, ale také se od
samého začátku výstavby snaží společně se zástupci obce
stavbu směřovat k jejímu zdárnému dokončení.
Úspěšně se podařilo rekonstruovat vnitřní prostory kulturního domu. Zde nám chybí pouze modernizace plynové
kotelny, kterou bychom chtěli realizovat v příštím roce. Dále
byla dokončena obnova místní komunikace u bytových domů
V Koutě s novou zpevněnou plochou pro 15 osobních vozidel. V těsném sousedství této komunikace byly dokončeny
4 nové obecní byty v bývalých prostorách potravin v suterénu 24bytovky. Další investicí, kterou zapříčinil nebývalý zájem
o naši Stezku lovců mamutů, se stala zpevněná plocha pro
parkování vozidel návštěvníků stezky mimo zastavěné území
obce směrem k Tučapům. Průběžně probíhá realizace výsadby zeleně pod sv. Jánem, která je součástí budoucí malé
vodní nádrže a soustavy mokřadů tamtéž. V tomto roce byly
ukončeny investice ve výši 19 985 000 korun. Výše čerpaných
dotací z ministerstva financí a ministerstva pro místní rozvoj
činí 12 971 896 korun. Vlastních finančních prostředků bylo
vynaloženo na tyto ukončené investice kolem 7 mil. korun (do
uvedených finančních částek nejsou zahrnuty cyklostezka,
přístavba školy, chata na bažantnici).
Velkou investicí, kterou dokončíme v příštím roce, je cyklistická Stezka sv. Metoděje realizovaná v přeshraničním projektu „Na kole za historií Velké Moravy“ společně s partnerskými obcemi Zlechovem a na slovenské straně obcí Opatovce
u Trenčína. Ze schválené dotace na tento projekt jsme v důsledku politických změn na Slovensku zatím neviděli ani korunu. Všechny platby dotací byly totiž po nástupu nové slovenské vlády pozastaveny, dochází k rozsáhlým protikorupčním
opatřením, veškeré evropské dotace přechází pod nově vzniklé ministerstvo investic, regionálního rozvoje a informatizace.
Začátkem příštího roku by nám měla být zaslána první část
dotace z našich podaných žádostí o platbu. Slavnostní otevření nové cyklostezky se předpokládá na jaře příštího roku.
Další investicí, která byla letos zahájena, je obnova klubovny pro spolky, chata u bažantnice. Po zahájení stavebních
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prací se zjistily velké nedostatky v zateplení střechy, stávající
okna a dveře jsou v nevyhovujícím technickém stavu a také je
potřeba vyřešit vytápění budovy. Tyto další investice do obecní
budovy si vyžadují uvolnit z rozpočtu finanční prostředky tak,
aby chata na bažantnici sloužila v následujících letech ke svému účelu bez dalších technických zásahů.
V rámci dotací vyhlášených pro příští rok byly podány dvě
žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj, a to „Obnova sociálního zázemí tělocvičny ZŠ Boršice“ (sportovní hala) a „Obnova místní komunikace Ulička Boršice“. Celkem se jedná
o projekty za 3,5 mil. korun, z toho dotace by měla činit 80 %,
tj. 2,8 mil. korun, vlastní finanční zdroje by měly činit 20 %, tj.
0,7 mil. korun.

Rozpočet obce Boršice na rok 2021 byl schválen v historicky nejvyšších hodnotách. V celkových příjmech ve výši
69 972 260 Kč a celkových výdajích ve výši 96 762 444 Kč
s dofinancováním ve výši 26 790 183 Kč prostřednictvím dlouhodobého úvěru na dostavbu základní školy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na rozvoji naší překrásné a prosperující obce, a také těm, kteří nám
pomáhají v dnešní době překonat nesnáze s pandemií koronaviru. Přeji Vám klidné prožití svátků vánočních, především
hodně zdraví a štěstí do nového roku 2021, který, jak doufáme, bude pro nás všechny lepší jak ten „zvláštní“ letošní.
Ing. Roman Jílek, starosta

OBECNÍ INVESTICE
Přístavba odborných a kmenových
učeben včetně zajištění
bezbariérového přístupu budovy ZŠ
F. Horenského v Boršicích
Výběrové řízení na stavební práce
Administrátorem výběrového řízení na realizační stavební
firmu byla vybrána společnost INVESTA UH, s.r.o., z Uherského Hradiště, která „na klíč“ zajistila VŘ. Jednalo se o veřejnou zakázku zadanou v užším řízení dle § 58 zákona. Výběrové řízení proběhlo dvoukolově. Nejprve proběhlo výběrové
Poř. číslo Účastník
1

MARHOLD a.s.

2

3V&H s.r.o.

3

BAK stavební společnost, a.s.

4

IMOS Brno, a.s.

5

HOCHTIEF CZ a.s.

6

MSO servis spol. s r.o.

7

METROSTAV a.s.

8

Zlínstav a.s.

9

POHL CZ, a.s.

10

VW WACHAL a.s.

11

PKS stavby a.s.

12

SYNER, s.r.o.

13

PSG CONTRUCTION a.s.

14

OHL ŽS, a.s.

15

PaPP, spol. s r.o.
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řízení na posouzení kvalifikace žadatelů o účast. Přihlásilo se
20 zájemců.
Dne 7. 04. 2020 hodnoticí komise provedla kontrolu splnění kvalifikace žadatelů o účast.
Žádná žádost o účast nebyla z kvalifikačního řízení vyřazena.
Rozhodnutím hodnoticí komise byl stanoven následující postup posouzení kvalifikace účastníků: byla posouzena kvalifikace
u všech účastníků. V případě nesplnění kvalifikačních požadavků
byl účastník vyloučen z dalšího řízení. Pokud účastník splnil kvalifikační předpoklady, ale bylo třeba vyjasnit některé podrobnosti,
byl účastník vyzván k doplnění žádosti o účast. V případě splnění
kvalifikace byl účastník vyzván k podání nabídky.

Sídlo
Motoristů 24
530 06 Pardubice-Svítkov
Prakšická 2495
688 01 Uherský Brod
Žitenická 871/1
190 00 Praha 9-Prosek
Olomoucká 704/174
627 00 Brno
Plzeňská 16/3217
15000 Praha 5
Svatoborská 591/87
697 01 Kyjov
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8-Libeň
Bartošova 5532
760 01 Zlín
Nádražní 25
252 63 Roztoky
Tylova 220/17
767 01 Kroměříž
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou 1
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec IV-Pernštýn
Napajedelská 1552
765 02 Otrokovice
Burešova 938/17
602 00 Brno-Veveří
Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště

IČ

Výsledek posouzení
kvalifikace

15050050

Vyloučen

46992715

V pořádku

28402758

Vyloučen

25322257

V pořádku

46678468

V pořádku

49971379

Vyloučen

00014915

V pořádku

28315669

V pořádku

25606468

V pořádku

25567225

Vyloučen

46980059

Vyloučen

48292516

Vyloučen

05042020

Vyloučen

46342796

V pořádku

00207608

V pořádku

Poř. číslo Účastník

Sídlo

16

SKR stav, s.r.o.

17

MiSta stavební společnost s.r.o.

18

GEOSAN group a.s.

19

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

20

MANAG, a.s.

Nováčkova 233/18
614 00 Brno-Husovice
č.p. 14
687 38 Nedakonice
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
Měšťanská 3992/109
695 01 Hodonín
Zarámí 92
760 01 Zlín

Rozhodnutí o vyzvání k podání nabídky
V návaznosti na zjištění hodnoticí komise bylo vydáno následující rozhodnutí:
Žádosti vybraných dodavatelů splnily veškeré požadavky
zadavatele na obsah a formu nabídky a na kvalifikace. Byly
doloženy veškeré doklady k prokázání splnění kvalifikace.
Vybraní dodavatelé, celkem 10, splnili veškeré kvalifikační
požadavky stanovené zákonem i zadavatelem a byli vyzváni
k podání nabídky pro tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce.

IČ

Výsledek posouzení
kvalifikace

26961474

V pořádku

04811631

Vyloučen

28169522

Vyloučen

26285363

Vyloučen

47906898

V pořádku

V druhém kole zadávacího řízení bylo podáno ve lhůtě pro
podání nabídek do 30. 6. 2020 celkem 8 nabídek.
Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel v Zadávací dokumentaci jediné kritérium, a to: Nejnižší nabídková cena
bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila
60 638 676,58 Kč bez DPH.
Hodnoticí komise seřadila nabídky v pořadí podle jediného
hodnoticího kritéria – nabídková cena, kdy nejvhodnější je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Pořadí účastníků podle nabídkové ceny:
Poř. číslo Účastník
1.

MANAG, a.s.

2.

HOCHTIEF CZ a.s.

3.

3V&H s.r.o.

4.

METROSTAV a.s.

5.

IMOS Brno, a.s.

6.

SKR stav, s.r.o.

7.

PaPP, spol. s r.o.

8.

OHL ŽS, a.s.

Sídlo
Zarámí 92
760 01 Zlín
Plzeňská 16/3217
15000 Praha 5
Prakšická 2495
688 01 Uherský Brod
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8-Libeň
Olomoucká 704/174
627 00 Brno
Nováčkova 233/18
614 00 Brno-Husovice
Za Tratí 1154
686 01 Uherské Hradiště
Burešova 938/17
602 00 Brno-Veveří

Rozhodnutí o výběru dodavatele
Dle nabídkové ceny se umístila na prvním místě stavební
společnost MANAG, a.s., se sídlem Zarámí 92, ze Zlína:
Nabídková cena bez DPH:
Nabídková cena včetně DPH:

49 698 725,00 Kč
60 135 457,25 Kč

Při vyhodnocení obsahu nabídky bylo zjištěno, že nabídka
účastníka s nejnižší nabídkovou cenou MANAG, a.s., splnila
veškeré požadavky zadavatele na obsah a formu nabídky.
Nabídková cena byla v místě a čase plnění zakázky obvyklá a pro zadavatele přijatelná, nabídka vybraného dodavatele byla z hodnocených nabídek ekonomicky nejvýhodnější.
Vybraný dodavatel splnil veškeré požadavky stanovené zákonem i zadavatelem pro plnění této veřejné zakázky.
Následně byla v průběhu měsíce září podepsána smlouva
o dílo s vítězným uchazečem společností MANAG, a.s. se sídlem Zarámí 92, 760 01 Zlín, v ceně 49 698 725,00 Kč bez DPH,
s DPH v ceně 60 135 457,25 Kč. Začátkem tohoto měsíce proběhlo předání staveniště a byly zahájeny stavební práce.

IČ

Nabídková cena

47906898

49 698 725,00

46678468

51 989 592,10

46992715

51 999 999,00

00014915

52 285 852,91

25322257

53 559 672,44

26961474

54 020 000,00

00207608

54 610 973,01

46342796

64 895 000,00

Probíhají bourací práce ve stávající budově dolní školy,
dále se překládají inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, plyn
vedoucí ze sportovní haly přes budoucí základy přístavby ZŠ.
Odstranila se ornice, vyhloubila se jáma pro zakládání stavby
– pilotáže, jejichž hloubka činí 12,5 metru, v počtu 28 ks.
Vyřešil se příjezd techniky a doprava materiálu na staveniště. Bylo rozhodnuto vybudovat provizorní přejezd přes potok,
jelikož stávající most nemá dostatečnou únosnost (jen pro
popelářský vůz). Na stavbu je potřeba dopravit domíchávače
s hmotností kolem 30 tun, vrtací soupravu včetně dopravních
vozidel 75 tun, na stavbu bude probíhat dovoz těžkých železobetonových stropních překladů. Byl nainstalován jeřáb na manipulaci s materiálem na stavbě. Stavební práce jsou v plném
proudu. Veškeré venkovní stavební práce se odvíjí od počasí.
Autorský dozor při realizaci stavby OZP v průběhu stavby
je zajištěn společností B-Projekting, spol. s r. o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín. Technický dozor při realizaci
stavby za obec Boršice je zajištěn panem Radkem Malinou ze
společností INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské
Hradiště. Kompletní služby za BOZP zajišťuje Stanislav Houdek ze Starého Města.
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Zajištění financování projektu
Přístavba odborných a kmenových
učeben a vybudování
bezbariérového přístupu budovy ZŠ
F. Horenského v Boršicích
K zajištění financování projektu „Přístavba odborných
a kmenových učeben a vybudování bezbariérového přístupu
budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích“ bylo osloveno celkem
6 bank (ČS, ČSOB, KB, UniCredit Bank, Moneta Money Bank,
Raiffeisenbank). V prvním kole byly podány 4 nabídky financování (ČS, ČSOB, KB, UniCredit Bank). Následně byly všechny
banky opakovaně osloveny s žádostí o zlepšení nabízených
parametrů. Nejlepší nabídku nakonec podala banka ČSOB
s těmito podmínkami:

Úvěr č. 2 – financování vlastního podílu obce – dlouhodobý úvěr
Výše úvěru:
Typ úvěru:
Čerpání:
Období čerpání:
Splácení:
Zahájení splácení:
Úroková sazba fixní:

38 000 000,- Kč
dlouhodobý na 15 let
měsíční na základě faktury
12/2020 – 03/2022
měsíční splátka jistiny s úroky
04/2022
0,89 % p. a. (fix 15 let)

Poplatek za vyhodnocení:

0 Kč

Poplatek za poskytnutí:

0 Kč

Poplatek za správu úvěru:

0 Kč

Závazková provize:
Zajištění:

0%
bez zajištění

Na kole za historií Velké Moravy
V důsledku nepříznivého počasí se zdržely
práce na podkladních
štěrkových
vrstvách
i samotná pokládka živičných vrstev – asfaltu.
Kvůli vytrvalým dešťům
byla pokládka živičných vrstev několikrát odložena. I přes tuto
nepřízeň počasí se podařilo při vhodné venkovní teplotě obě
asfaltové vrstvy položit v celém úseku cyklostezky. Následně
proběhly terénní úpravy, dále běží budování základů pro doprovodné prvky. Doprovodné prvky budou kolem cyklostezky nainstalovány až na jaře příštího roku včetně přístřešků,

Úvěr č. 1 – předfinancování dotace
Výše úvěru:

20 000 000,- Kč

Typ úvěru:

opakovaný

Čerpání:

měsíční na základě faktury

Období čerpání:
Splácení:

12/2020 – 03/2022
vždy po obdržení dotačních prostředků

Úrok: pohyblivá úroková sazba 1M PRIBOR + 0,1 % p. a.
(aktuálně 0,3 % + 0,1 % = 0,4 % p. a.)
Poplatek za vyhodnocení:

0 Kč

Poplatek za poskytnutí:

0 Kč

Poplatek za správu úvěru:

0 Kč

Závazková provize:
Zajištění:
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0%
bez zajištění

cykloboxů, laviček a odpadkových košů. Bylo zahájeno čerpání úvěru na financování dotační části projektu. Následkem
voleb na Slovensku se zastavilo vyplácení veškerých dotačních finančních prostředků. Společně s partnery projektu obcí
Zlechov a obcí Opatovce čekáme na příjem části dotace –
úhradu první žádosti o platbu ze schválené dotace.
Slovenský partner obec Opatovce svoji stavbu cyklostezku
Opatovce–Trenčín předal do užívání ve čtvrtek 8. října. Slavnostní otevření proběhne příští rok, a to na jaře souběžně
s otevřením naší cyklostezky Boršice–Zlechov.

Zpevněná plocha pro Stezku lovců
mamutů
V posledních měsících došlo k výraznému navýšení počtu návštěvníků na naučné Stezce lovců mamutů. Návštěvníci přijížděli co možná nejblíže ke stezce, tím ucpávali ulici
Stoprounskou a následně příjezdovou polní cestu k lesíku
Chrástka. Vzniklou situaci bylo nutno řešit, a to vybudováním odstavného stání pro osobní automobily mimo zástavbu
obce. Jako nejvhodnější místo byl vybrán obecní pozemek
parc. č. 2990/5, který je součástí polní cesty vedoucí od ulice
Hradská do Stoprounů. Na tomto pozemku byla vybudována
zpevněná odstavná plocha pro 20 osobních vozidel. Návštěvníci Stezky lovců mamutů zde odstaví svá vozidla a pěšky se
projdou k lesíku Chrástka.
V prostoru odstavné plochy byly odstraněny náletové dřeviny a plocha následně vyrovnána odkopáním zeminy. Podkladní vrstva odstavné plochy a části přilehlé komunikace o délce
100 metrů byla stabilizována cemento-vápenným pojivem,
celá stabilizovaná plocha byla následně zpevněna betonovým
recyklátem a jako povrchová vrstva byla použita zaválcovaná

štěrkodrť. Dále byly zajištěny odtokové poměry dešťových vod
z přilehlého svažitého pozemku. Dopravní značení pro zpevněnou plochu bude nainstalované do konce roku.

Obnova komunikace a nová
zpevněná plocha u bytových domů
„V Koutě“
Obnova komunikace u bytových domů V Koutě byla provedena v rámci dotačního projektu: „Obnova místní komunikace
u bytových domů Boršice“ z dotačního titulu MMR – Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019. Realizací projektu byla nahrazena panelová zpevněná plocha asfaltovým betonovým povrchem, byla vybudována parkovací stání z betonové dlažby,
upraveny plochy pro pěší a vybudována místa pro zasakování
dešťové vody z těchto ploch. Cena dotační části díla činila
3 224 056,76 Kč, dotace byla ve výši 2 152 109 Kč (67 %).
Současně proběhla rekonstrukce stávajících kanalizačních
šachet, přípojek z domů k těmto šachtám, nové připojení kanalizace ze 4 nových obecních bytů a 24bytovky. Souběžně
s těmito stavebními pracemi byly zrušeny dva staré septiky,
které dříve sloužily k odkanalizování bytových domů a již přes
20 let nebyly v provozu.
Většina vlastníků bytů z okolních bytových domů požádala
obec, aby souběžně se stavbou nové příjezdové komunikace
byla vybudována nové odstavné plochy pro parkování osobních vozidel z důvodu jejich současného nedostatečného počtu. Realizace nových parkovacích míst proběhla souběžně
se stavbou komunikace. Celá nová odstavná plocha je samozasakovací. U bytových domů přibylo 15 parkovacích míst.
Část parkovacích míst je nabídnuta k dlouhodobému pronájmu vlastníkům bytů ze sousedních bytových domů, zbylá
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budou nabídnuta ostatním zájemcům o parkovací místa. Tito
zájemci si mohou podat na obecní úřad žádost o pronájem
parkovacího místa za stanovených podmínek.

Nákup objektu a vybudování 4 bytů
obce Boršice

Realizací projektu došlo k opravě propadlé podlahy hlavního
sálu, ke generální rekonstrukci parketové podlahy, výměně
vnitřních dveří, výměně elektrických rozvodů a výměně svítidel, generální rekonstrukci jeviště s výměnou všech opon,
osvětlení a ozvučení a dále proběhla rekonstrukce sociální-

Obec Boršice získala finanční dotační prostředky z MF ČR
na projekt „Nákup objektu a vybudování 4 bytů obce Boršice“.
Díky získané dotaci byl proveden výkup nemovitosti bývalého

obchodu v domě č. p. 568
s následnou rekonstrukcí
objektu s vybudováním čtyř
bytů. Byty jsou momentálně
dokončeny, zkolaudovány
a byl zahájen jejich pronájem. Byty jsou plně obsazeny občany z naší obce, třemi
mladými páry a jednou starší občankou. Celková cena
projektu činila 8 196 735 Kč,
z toho nákup nemovitosti 1 500 000 Kč a stavební
úpravy 6 696 735 Kč. Obec
obdržela dotační prostředky
ve výši 5 591 000 Kč (68 %).

Rekonstrukce Kulturního domu
Boršice
Oprava kulturního domu byla realizována za přispění finančních prostředků z dotační výzvy Ministerstva pro místní
rozvoj ČR v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
v roce 2019 – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
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ho zázemí za pódiem a klubovny šachistů. Souběžně byly
v budově vyměněny rozvody vody a odpadů. Na toaletách
byly umístěny elektrické sušiče rukou. Celý vnitřní prostor
byl vymalován, také byla provedena renovace všech radiátorů ústředního topení. Dotace byla poskytnuta ve výši 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové
náklady akce činily 7 469 554 Kč (stavební práce 5 652 787
Kč, jeviště 1 816 767 Kč), z toho dotace 5 228 687 Kč (70 %),
vlastní zdroje činí 2 240 867 Kč (30 %). Nad rámec projektu
je v kuchyni zabudována nová myčka nádobí v ceně 49 939
Kč, která je financována z daru od Honebního společenstva
Boršice. Dále byla pořízena nová dráha pro oponu umístěnou
v zadní části velkého i malého sálu.

Obnova klubovny pro spolky
„Bažantnice“ Boršice
Na základě rozhodnutí ZO byla v roce 2019 podaná žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku v projektu
„Obnova klubovny pro spolky Bažantnice Boršice“. Naše podaná žádost byla sice v roce 2019 kladně vyhodnocena, ale
pro nedostatek finančních prostředků na MMR ČR byla zařazena do tzv. zásobníku projektů pro možné další financování.
V letošním roce byly uvolněny finanční prostředky na projekty uložené do zásobníku místo vyhlášení nové výzvy. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených

uznatelných nákladů akce. Celkové rozpočtované náklady
akce činily před výběrovým řízením 2 724 385 Kč, z toho dotace 1 907 069 (70 %), vlastní zdroje činí 817 316 Kč (30 %).

provedena výměna elektroinstalace v celém objektu a úprava venkovního areálu, tj. okolních zpevněných ploch a venkovního vybavení. Po vnitřní rekonstrukci chaty dojde k nové
výmalbě.

Na základě usnesení zastupitelstva obce proběhlo poptávkové řízení na dodavatele stavby „Obnova klubovny pro spolky Bažantnice Boršice”. Byly osloveny celkem čtyři stavební
společnosti. Nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů
obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny:

Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že stávající
okna včetně vchodových a balkónových dveří jsou ve špatném technickém stavu (některá okna nejdou otvírat, všechna
okna mají jedno sklo) a bude nutno z důvodu nejen zlepšení izolačních vlastností je vyměnit za nová okna. V původním
projektu nebylo možno o nová okna a vchodové dveře žádat.
V okamžiku, kdy se budou montovat nová okna, bude potřeba se rozhodnout, zda bude budova také zateplena. V chatě
bylo odstraněno obložení stěn a provedla se sonda do izolace
střešní konstrukce. Zjistilo se, že stávající izolace, vata mezi
dřevěnými krovy, je slehlá, navlhlá a zaplísněná, chybí parozábrana. Její špatný technický stav způsobuje zatuchlinu v celé
budově. Krovy a dřevěné zakrytí střechy jsou ve velmi dobrém
stavu. V případě výměny střešní izolace a jejího doplnění do
dnešního standardu bude nutno vyřešit i novou střešní krytinu
včetně nového podbití, které je poškozeno ptáky a hmyzem.

Číslo nabídky,
pod kterým
Obchodní firma
byla doručena
STAVAKTIV s.r.o.
1
Trávník 2106, 686 03 Staré
Město
KODRLA s.r.o.
2
Huštěnovice 363, 687 03
Babice
ZEVOS stavby s.r.o.
3
Nádražní 25, 686 01
Uherské Hradiště
STAVSPEKTRUM s.r.o.
4
Sokolovská 758, 686 01
Uherské Hradiště

Cena včetně
DPH
2 802 868,00

2 721 980,00
2 884 169,00

2 664 042,00

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno kritérium nejnižší nabídková cena.
Jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou byla podle
hodnoticích kritérií vyhodnocena nabídka uchazeče:
STAVSPEKTRUM s.r.o., Sokolovská 758, 686 01 Uherské
Hradiště
Nabídková cena bez DPH:

2 201 688,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH:

2 664 042,00 Kč

Po výběrovém řízení na zhotovitele bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace v konečné výši 1 864 829 korun (70
%), vlastní zdroje činí 799 213 Kč (30 %). Celkové finanční náklady jsou 2 664 042 Kč. Obecní investice podpořená dotací
řeší stavební úpravy v suterénu, 1. NP, 2. NP a 3. NP – rekonstrukci a renovaci starých podlah, výměnu některých stávajících vnitřních oken a dveří, rekonstrukci hygienických zázemí,
rekonstrukci odpadních a vodovodních rozvodů. Dále bude

Z důvodu nevhodnosti stávajícího topného systému, vytápění stlačeným plynem, bude nutno vyřešit i nový způsob
vytápění budovy. Vytápění plynem je finančně extrémně nevýhodné, měsíčně se platí za pronájem tlakové nádrže, což
ročně činí cca 60 tisíc Kč, v budově je stejně chladno a syrovo.
Kotelna na tuhá paliva je zcela nefunkční. Funkční a v dobrém
stavu jsou pro další využití teplovodní radiátory a jejich rozvody po budově. Nový topný systém budovy bude navržen
a oceněn odborným technikem. Bude záležet na zastupitelstvu obce, kolik finančních prostředků schválí na uvedené stavební práce z rozpočtu obce, jelikož na doprovodné stavební
práce nelze získat dotační prostředky. Chybí totiž vhodný dotační titul.

Nákup dopravního vozidla
pro spolky
Na základě požadavku spolků obce a také z důvodu nevyhovujícího technického stavu stávající osobní obecní dodávky
se zastupitelé na pracovním setkání dohodli na zakoupení novějšího motorového vozidla. Byla stanovena cena 350 000 Kč
jako cena nejvyšší, za kterou může být vozidlo pořízeno. Na
základě podané nabídky do výše uvedené částky byla vybrána a zakoupena osobní dodávka VW Transportér T5 Kombi
(prodloužená verze) 75 KW TDI. Automobil je ve velmi pěkném a zachovalém stavu s pravidelným servisem. Aktuálně
má najeto 206 000. Rok výroby 2012, do provozu bylo vozidlo uvedeno v roce 2013, maximální kapacita automobilu
je 9 míst. Věříme, že se členům našich spolků výrazně zlepší
komfort při jejich přepravě. Nový automobil bude samozřejmě
využíván i pro potřebu obecního úřadu…
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Obnova sociálního zázemí tělocvičny
ZŠ Boršice – podání žádosti o dotaci
Na základě rozhodnutí ZO bude podána žádost o dotaci
ve výzvě MMR v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021. Cílem projektu je komplexní rekonstrukce sprch
(chlapci, dívky) tělocvičny základní školy Boršice, které jsou
momentálně více méně nefunkční. Odtokové kanálky a vyspádování podlahy je nedostatečné, dochází k odtékání vody do
vedlejších místností šaten a na toalety pro vozíčkáře. Vlivem
tvrdosti vody se usazuje vodní kámen na plochách, které jsou
následně velmi obtížně udržovatelné. Vzhledem k nutnosti
upravit spády v místnostech budou vybourány betonové podlahy, přepojena kanalizační potrubí, vyměněny kanalizační
vpusti a provedeny nové obklady a dlažby. Stávající baterie
sprch vyžadují také výměnu. Ze čtyř baterií funguje jenom jedna. Baterie musí být ve zdech vysekány a nahrazeny novými.
Součástí projektu je také výměna zdrojů osvětlení. Celkové
náklady projektu činí dle rozpočtovaných nákladů (před výběrovým řízením) 1 381 050 Kč vč. DPH. Dotace by v našem
případě při podání žádosti o dotaci ve výzvě MMR činila 80 %,
tzn. 1 104 840 Kč, vlastní zdroje ve výši 276 210 (20 %). Termín
ukončení realizace akce je stanoven poskytovatelem dotace
do 31. 12. 2022.

Obnova místní komunikace Ulička
Boršice – podání žádosti o dotaci
Opět na základě rozhodnutí ZO bude podána žádost
o dotaci ve výzvě MMR v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2021. Stavba řeší opravu místní slepé komunikace zvané „Ulička“ se souběžným dlážděným chodníkem. Vozovka i chodník jsou ve velmi špatném technickém
a funkčním stavu – značné procento dlaždic a obrubníků

je automobilovým provozem a při podélném parkování polámáno a asfaltový povrch komunikace různě opravován
po předchozích překopech pro pokládky inženýrských sítí.
Vzhledem k funkci a významu komunikace je navržena zpevněná plocha šířky 6 m mezi obrubami. Plocha je navržena
jako dvoupruhová komunikace s podélným dvojřádkem ze
žulových kostek, který pohledově odděluje pruh šířky 1,50
m z betonové dlažby.
Celkové náklady projektu činí (před výběrovým řízením) do
2 164 556 Kč vč. DPH. Dotace by v našem případě při podání
žádosti o dotaci ve výzvě MMR činila 80 %, tzn. 1 731 644
Kč, vlastní zdroje ve výši 432 912 Kč (20 %). Termín ukončení
realizace akce je stanoven poskytovatelem dotace do 31. 12.
2022.

Výběrové řízení na služby – svoz
komunálních a tříděných odpadů –
první krok k novému odpadovému
systému v naší obci
Zastupitelstvo obce Boršice se rozhodlo řešit nepříznivou
situaci s odpady, zvláště neustále rostoucí ceny za netříděný komunální odpad, a proto bylo jako první krok provedeno
výběrové řízení na svozovou firmu komunálních a tříděných
odpadů pro zajištění funkčnosti budoucího motivačního a evidenčního systému pro odpadové hospodářství v obci Boršice.
Tento nový systém nakládání s odpady v naší obci bude vyžadovat změny, které také povedou ke snížení nákladovosti.
Předložené nabídky jednotlivých hodnocených uchazečů,
kteří byli osloveni, obsahovaly níže uvedené nabídkové ceny:
Pořadí
Obchodní firma
nabídky
Odpady – Třídění –
1
Recyklace a.s.
RUMPOLD UHB,
2
s.r.o.
Sběrné suroviny
3
UH, s.r.o.

Cena
bez DPH

4

1 323 340,00 1 521 841,00

SUEZ CZ a.s.

Cena
včetně DPH

1 197 654,00 1 373 477,10
1 201 041,70 1 381 197,96
1 251 826,00 1 439 599,90

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno kritérium nejnižší nabídková cena.
Jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou byla podle
hodnoticích kritérií vyhodnocena nabídka uchazeče:
Obchodní firma:

Odpady – Třídění – Recyklace a.s.

IČ:

63483980

DIČ:
Sídlo:

CZ 63483980
Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště

Nabídková cena bez DPH:

1 197 654,00 Kč

Nabídková cena včetně DPH:

1 373 477,10 Kč

Doba plnění zakázky:
31. 03. 2022.

12 měsíců: od 01. 04. 2021 do

Dlouhodobě jsme hledali způsob, jak zefektivnit nakládání
s odpady v naší obci. Prioritou byla jednak ochrana životního
prostředí, ke které může přispět každý osobně tím, že bude
třídit vybrané komodity a tím minimalizovat množství odpadu
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ukládané v popelnicích a následně na skládkách. Dále spravedlivá výše poplatku pro občany dle množství vyprodukovaného a vytříděného odpadu. Když snížíme množství směsného
komunálního odpadu, který je odvážen na skládku, budeme
snižovat i náklady na jeho likvidaci nebo aspoň snížíme nárůst jeho ceny. Tím, že od roku 2021 bude platit nový zákon
o odpadech, tak začne celorepublikově docházet k prudkému
nárůstu poplatků za uložení odpadu na skládkách. Proto jsme
hledali řešení, jak dál s odpady, a chtěli bychom zavést v naší
obci Motivační a evidenční systém odpadového hospodářství
(MESOH), který by nás měl vést k zodpovědnému nakládání
s odpady, což se promítne i ve spravedlivé výši ročních poplatků jednotlivých domácností za svoz odpadů. V příštím roce
dostane každá domácnost první informace v podobě informačního listu až do svého domu.
MESOH (motivační a evidenční systém pro odpadové hospodářství) je moderní řešení, které umožňuje evidenci adresného třídění a následné snížení ročního poplatku za svoz odpadu dle úrovně třídění zapojené domácnosti.
•
•
•
•

Zapojením může každá domácnost získat:
spravedlivý systém platby za odpady
pohodlné třídění odpadů přímo v domácnosti
dokonalý přehled o svém odpadu on-line
dobrý pocit, že dělá dobrou věc nejen pro životní prostředí

v podobě kvalitního kompostu nebo štěpky. Všichni si musíme
uvědomit, že likvidace odpadů je neustále nákladnější a náklady do budoucna dále porostou. Děkuji všem, kteří smysl
třídění bioodpadů pochopili.
CENÍK SLUŽEB obce Boršice
nákladní automobil MAN
manipulátor Manitou
Platný od 1. 1. 2020
Název

Cena

1 km jízdy
Vyložení a naložení kontejneru do 20 minut
(manipulace s kontejnerem)
Nakládka kontejneru bez jeho sundání (čekací doba) 15 minut
Čekací doba při delší nakládce kontejneru za
každých 15 minut
Nájem kontejneru 1 den od čtvrtého dne
Kontejner na víkend vč. manipulace (pá-dovoz, po-odvoz)
Řidič dopravné hodinová sazba

39 Kč

Mulčování malotraktorem hodinová sazba

700 Kč

Hodinová sazba Manitou

850 Kč

350 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
550 Kč
450 Kč

Bioodpady v obci – třídění – sběr –
zpracování – uložení  

Cena ukládky odpadů dle aktuálního ceníku
zpracovatele odpadů (Biokomp, Ekor)

Na jaře letošního roku jsme si vyzkoušeli zpracování a uložení bioodpadů vysbíraných za poslední dva roky v naší obci.
Jednalo se o velké množství, asi 900 m3, které bylo podrceno a rozvezeno na několik míst po katastru obce. Podrcený
bioodpad byl využit k mulčování vysazených alejí u komunikace K Přehradě a největší podíl byl uložen do oplocenky
biocentra s vysazenými stromy ve Svobodech nad přehradou Sovín. I když náklady na zpracování a uložení bioodpadu byly vysoké, pořád jsou přijatelnější než každý kontejner
s bioodpadem vyvážet na kompostárnu Křížné cesty. Cena za
jeden takto odvezený plný kontejner se již blíží k 1 500 korunám a těchto naplněných kontejnerů za celý rok je takové
množství, že se obci vyplatí zřídit zpevněnou plochu na měkké
rostlinné materiály, jako je tráva, listí, a dále zvlášť plochu na
tvrdý bioodpad, jako jsou větve, kmeny, čistý dřevěný odpad.
Měkký materiál jsme schopni na zpevněné ploše z betonových panelů zpracovat vlastní technikou a následně jej využít
jako kompost pro další využití obcí či pro zájemce o něj. Dřevěný materiál necháme po naplnění kapacity plochy pro uložení prostřednictvím služby podrtit a následně rozvezeme na
vhodné obecní pozemky, kde se takto zpracovaná hmota po
čase zcela rozloží. Směsný bioodpad se následně velmi těžko
zpracovává. Proto jsme letos v obci přistoupili již při samém
začátku k třídění bioodpadu na měkký a tvrdý, při sběru do
velkých modrých kontejnerů umístěných po obci, pokud možno po dvou. Každý kontejner je označen popisem, pro jaký
typ bioodpadu kontejner slouží. Chtěl bych všechny občany
požádat, aby toto rozdělení dodržovali. Tím nám pomáháte
k jednoduššímu následnému zpracování bioodpadů. A ještě jedno upozornění, do kontejnerů patří pouze bioodpad,
nedávejte do nich plasty, hadry, kovy nebo dřevěný nábytek. Řádným tříděním, zpracováním a ponecháním bioodpadů na území naší obce všichni snižujeme společné náklady
obce na odpady. Záměrem je, aby naše bioodpady nekončily
v popelnicích na komunální odpad nebo na ohništích. Smysl
našeho konání by měl vést k tomu, že bioodpad vyprodukovaný na území naší obce by zde měl po svém zpracování zůstat

Vyvezení kontejneru s bioodpadem:
Vyložení a naložení kontejneru do 20 minut
350 Kč
(manipulace s kontejnerem)
Bioodpad (bioodpad je organická (v půdě/
kompostéru/kompostárně) rozložitelná
hmota, která obsahuje velké množství živin,
které můžeme ve formě kompostu vrátit zpět
678,-Kč/t *
do půdy.
Mezi bioodpad patří: Listí, tráva, zbytky rostlin, piliny, štěpka z větví stromů a keřů
* Cena dle platného ceníku zpracovatele odpadů Biokomp,
více informací: http://biokomp.cz/ke-stazeni/

Náklady obce Boršice na provoz
kabelové TV v roce 2018
Výdaje na provoz KT

798 319,- Kč

Výdaje na opravy KT

64 124,- Kč

Výdaje obce celkem za rok 2018

862 443,- Kč

Příjmy od uživatelů KT v obci Boršice za
rok 2018

574 560,- Kč

Pokrytí rozdílu z rozpočtu obce ve výši

287 883,- Kč

Náklady obce Boršice na provoz
kabelové TV v roce 2019
Výdaje na provoz KT

849 211,- Kč

Výdaje na opravy KT

150 591,- Kč

Výdaje obce celkem za rok 2019

999 803,- Kč

Příjmy od uživatelů KT v obci Boršice za
rok 2019

572 720,- Kč

Pokrytí rozdílu z rozpočtu obce ve výši

427 083,- Kč
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Náklady obce Boršice na provoz
kabelové TV k  31. 8. 2020
Náklady na provoz KT

630 224,- Kč

Náklady na opravy KT

51 205,- Kč

Náklady obce celkem k  31. 8. 2020
Příjmy od uživatelů KT v obci Boršice do
konce 2020

681 429,- Kč

obyvatele planety. Korunu zdobí skleněné krystaly v národních barvách z rodinné sklárny Ladislav Breznický Glass a její
kovové stuhy nesou verše českého spisovatele a básníka,
nositele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta. Sochař zde zvěčnil otisky prstů dobrovolných dárců, kteří přispěli na toto dílo,
a poutníků. Socha Koruny svaté Anežky české je na přání papeže Františka umístěna v Kapli svatých patronů Evropy v Bazilice svatého Petra ve Vatikánu.

570 360,- Kč

Boršický kalendář na rok 2021
s historickými fotografiemi obce
V PRODEJI
Nový boršický kalendář pro rok 2021 je v prodeji. Zakoupit si jej můžete na obecním úřadě a v knihovně. Cena
jednoho kalendáře je 80 Kč. Věnovat jej můžete také jako
malý vánoční dárek.

Pro obec Boršice vytvořil ak. sochař D. I. Trubač pamětní
desku signatáře Pittsburské dohody, rodáka z Boršic JUDr.
Hynka Dostála, a dále Řád sv. Metoděje v tombakovém a stříbrném provedení, pro Staré Město u Uherského Hradiště insignie úřadu starosty města, pro městys Polešovice ozdobnou
pavézu u kostelních schodů.

Ak. soch. Daniel Ignác Trubač
Je
absolventem
Střední uměleckoprůmyslové školy v Uherském Hradišti. Na této
škole studoval průmyslový design. Navštěvoval také sochařský
ateliér a výuku modelování. Ve studiu designu pokračoval na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, která měla detašovanou katedru ve Zlíně, a tím zůstal na Moravě. V roce 1990
přestoupil na Akademii výtvarných umění do Prahy. Během
studia se seznámil se sochařem Otmarem Olivou, se kterým
si velmi rozuměl a naučil se u něj technice odlévání do bronzu
na ztracený vosk. Tato jejich spolupráce trvala 10 let.
Studia v Praze zakončil v roce 1994 diplomovou prací, kterou byla centrální kašna se sochou Panny Marie v Bystřici pod
Hostýnem. V roce 1991 realizoval úspěšný soutěžní návrh náhrobku politického vězně Pavla Wonky ve Vrchlabí.
Je autorem celé řady návrhů a realizací liturgických předmětů do kaplí, oltářů a výzdob, např. zvonů katedrály sv. Martina v Bratislavě a sv. Víta v Praze. Je také autorem stříbrné
mince sv. Vojtěcha, kterou navrhl a vytvořil pro kardinála Dominika Duku.
Od roku 1999 působí ve vlastním sochařském ateliéru
v Polešovicích, kde se rovněž nachází slévárna bronzu.
V roce 2019 vytvořil s Františkem Ševečkou projekt „Koruna sv. Anežky české“. Byl to dar pro papeže Františka u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky české v roce 1989 Janem Pavlem II. Projekt pod záštitou biskupa mons. Jana
Vokála se skládal ze tří částí. Z medaile sv. Anežky české,
Koruny svaté Anežky české, relikviáře 2,5 m vysokého, a finančního daru pro papeže Františka určeného pro nejchudší
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V současné době pracuje ve svém ateliéru na výtvarných
prvcích projektu „Na kole za historií Velké Moravy“, kde naše
obec v rámci přeshraniční spolupráce společně s obcí Zlechov a partnerskou slovenskou obcí Opatovce u Trenčína buduje na našem území Cyklistickou stezku sv. Metoděje a na
slovenské straně cyklostezku z Opatovců do Trenčína.

Hraniční kameny mezi Boršicemi
a Tučapy
Naše obec ve spolupráci se sousední obcí Tučapy má
možnost díky provedenému zaměření hranic mezi svými katastry v souvislosti s právě probíhající pozemkovou úpravou
obnovit hraniční kameny ve vzájemných hranicích obou katastrů. V současné době jsou lomové body hranice vytyčeny
provizorními dřevěnými kůly. Záměrem je umístit v důležitých
lomech společné hranice opracované hraniční kameny, které
budou po další léta sloužit k orientaci na hranicích katastrů
obou sousedních obcí. Jedná se o umístění 25 kusů nových
hraničních kamenů s dobovým označením.
Nyní se máte možnost začíst do doslovného překladu
popisu hranic mezi Boršicemi a Tučapy z roku 1826 z dobového originálu uloženého v Moravském zemském archívu v Brně:
Od louky Jana Krpálka z Boršic č. 59 se táhne hranice
napravo do kopce strouhou, širokou 4/6 sáhu (1,26 m) mezi
boršickými poli Kopaniny nalevo a stříbrnickými poli 120 3/6
sáhu (228,5 m) až k trojhrannému kamenu, označenému č. 64,
letopočtem 1710 a písmeny CW IGZP, který stojí na kopečku
vzdálen nalevo 1 1/6 sáhu (2,2 m) od pole Emericha (Emerika)
Bilika z Boršic č. 221 a napravo 1 1/6 sáhu (2,2 m) od pole
Bernharda (Bernarda) Twaružka ze Stříbrnice č. 76 a tvoří trojitou hranici mezi Boršicemi, Stříbrnicí a Tučapy, kde hranice se
Stříbrnicí a Tučapy.

Od tohoto trojitého kamene se počíná hranice s Tučapy,
a táhne se nahoru přímým směrem proti vyvýšenině mezi boršickými poli Kopaniny nalevo a napravo ležícím tučapskými poli
zvanými u Stržibrnitz 68 sáhů (129 m) na neotesaný kámen.

Od tohoto kamene 98 sáhů (185,85 m) k jinému neopracovanému kameni, kde byla přeměna boršické pastviny na pole
uznána tučapskou obcí. Poté napravo nahoru přímou čarou 78
5/6 sáhu (149,5 m) na kámen blízko cesty a uprostřed rýhy.

Odtud se hranice lomí napravo ke kamenu, který musel být zasazen doprostřed hraniční rýhy na vyvýšenině 2 2/6 sáhu (4,4 m).

Odtud táhne se hranice přímou čarou nalevo 50 sáhů
(94,8 m) až ke kameni, který byl zasazen nalevo přes cestu
nedaleko špice pole Václava Wyzudilika /!/ z Boršic č. 186.

Hranice jde nyní z prostředku hraniční rýhy nalevo nahoru
mezi nalevo ležícími boršickými poli Kopaniny a napravo ležícími poli u Stržibrnitz 31 2/6 sáhu (59,4 m) k neotesanému
kamenu, zasazenému doprostřed hraniční rýhy.
Odtud se táhne hranice nalevo mezi napravo ležícím polem Johana Zlamalika z Tučap č. 19 a nalevo ležícím polem

Martina Gabriela z Boršic č. 144 středem hraniční rýhy 123 2/6
sáhu (233,9 m) na kámen, zasazený na vyvýšenině 1 4/6 sáhu
(3,16 ) napravo od středu hraniční rýhy.
Odtud doprava a nahoru 10 2/6 sáhu (19,6 m) na neotesaný
kámen, nalézající se v prostředku hranice.
Od tohoto kamene nalevo ve středu se táhne hranice přímým směrem středem rýhy 42 sáhů (79,65 m) až na neotesaný
kámen v rohu uprostřed napravo se táhnoucí hranice.
Odtud se hranice táhne napravo mezi napravo ležícím tučapskými a nalevo ležícími boršickými řádky až 48 5/6 sáhů
(92,6 m) na kámen, nacházející se uprostřed hraniční rýhy.
Od tohoto kamene obrací se hranice nalevo a vzhůru přímou čarou 42 2/6 sáhů (80,3 m) na neopracovaný kámen.
Odtud jde hranice napravo středem rýhy 29 2/6 sáhů
(55,6 m) ke kamenu, stojícímu v hloubi /rýhy/.
Od tohoto kamene obrací se hranice nalevo a jde z kopce
dolů vedle velké vodní strouhy (náhon?) po levé straně celkem
rovnou čarou 75 sáhů (149,8 m) doprostřed potoka, kde jako
znamení byl 3 sáhy (5,7 m) přímým směrem na vyvýšenině zasazen kámen.
Ve středu potoka otáčí se hranice nalevo v různých ohybech sem a tam 109 sáhů (206,7 m) na kámen v rohu tučapského pole, které slouží jako desátkové P. T. boršickému faráři,
který byl zasazen 2 4/6 sáhu (5 m) od středu hraničního potoka.
Ze středu potoka vede hranice přímou čarou do kopce 50
sáhů (94,8 m) až na kámen stojící uprostřed hraniční rýhy.
Odtud jde hranice opět přímou čarou 77 sáhů (146 m) až
k neopracovanému kameni, který stojí uprostřed hranice.
Odtud jde hranice dále do kopce mezi nalevo ležící boršickou pastvinou a napravo ležícím tučapskými poli pod Chrasti přes neopracovaný kámen, stojící uprostřed rýhy, potom je
vedena na výšinu v mírných zákrutách 140 sáhů (276,9 m) až
k druhému neopracovanému kamenu.
Odtud dále do kopce poněkud doleva vedle na levé straně
stojícího silného dubu 49 sáhů (92,9 m) až ke kamenu, stojícímu nedaleko uprostřed hranice.

Od tohoto kamene jde hranice napravo mezi nalevo ležícími boršickými poli Wihnaschow a napravo ležícími tučapskými
poli Nideraichenschawene, táhne dále na /vyvýšeninu/ v podobě meze, které zůstává na pravé straně vozová cesta, na
levé příkop, 215 sáhů (407,7 m) na kámen, kde se nacházejí

na levé straně boršická pole nad Staryma horama a tučapská
pole na pravé straně.
Od tohoto kamene jde hranice středem vozové cesty nebo
hraniční rýhy 83 1/6 sáhu (157,7 m) až ke kameni, který byl zasazen proti hrotu pole boršického mlynáře Martina Liboswara
nad Staryma horama.
Odtud se táhne hranice napravo přes cestu, potom stejně
nalevo podle kopce vedle napravo běžícího příkopu mezi nalevo ležícími boršickými poli nad Budiky a napravo ležícími
tučapskými poli nad Horky 89 3/6 sáhu (169,7 m) až na neopracovaný kámen.
Odtud jde hranice přímou čarou nalevo vedle pole boršického Johanny Blechy z č. 35 3/6 sáhu (0,95 m) až ke kamenu,
zasazenému proti špici pole zmíněného Johanna Blechy.
Od tohoto kamene jde hranice přímou čarou na pastvinu
mezi nalevo ležícími boršickými vinohrady Horky a napravo ležící tučapskou pastvinou 15 1/6 sáhu (28,76 m) až ke dvěma
proti sobě stojícím ve vzdálenosti 4/6 sáhu (1,26 m) neopracovaným kamenům, z nichž pravý stojí na rohu pole tučapské
obce a levý na rohu vinohradu Martina Smielika z Kostelan
č. 51 a zároveň tvoří trojitou hranici mezi Boršicemi, Tučapy
a Polešovicemi.
Od těchto dvou neopracovaných kamenů začíná hranice
s Polešovicemi a jde z kopce dolů na 2 1/6 sáhu širokou vozovou cestu mezi nalevo ležícími boršickými vinohrady Horky
a napravo ležícími polešovickými vinohrady Stara hora.
Osobní jména a pomístní jména byla ponechána v původním tvaru (doslovný přepis), aby bylo jasné, co patří k pomístnímu jménu, jsou všechna zvýrazněna.
Jedno je německé – Niedraichenawene znamená zřejmě
Dolní dubová nivní louka.
Délkové jednotky sáh přepočítány na metry v závorkách.
1 sáh (vídeňský) = 1,896484… metru.
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Školní rok 2020–2021 v mateřské škole
V letošním školním roce jsme začali pracovat s novým ŠVP PV s názvem

„POJĎ SI SE MNOU HRÁT A POZNÁVAT SVĚT“
Moto: „Dětská hra je vážné zaměstnání. Je nesmírně důležitá pro rozvoj každého dítěte.
Prostřednictvím hry a hračky dítě poznává svět, jeho tvary, barvy, vztahy...“
Dr. Zdeněk Matějíček
Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné
a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit
základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Vytvářet podmínky pro zdravé a radostné prožití předškolního věku při získávání návyků,
způsobů chování a základů životního stylu. Naším cílem je,
aby děti, které opouští naši mateřskou školu, byly osobnosti,
pokud možno jedinečné a co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem
sebe, uvažovat a tvořivě přemýšlet, jednat a nadále se rozvíjet.
Hlavní záměry:
prostřednictvím volné hry:
• rozvíjet dětskou inteligenci
• pomáhat vytvářet obraz o světě, kterého je samo aktérem
• získávat zkušenost, že může svět modulovat a přetvářet
• zkoumat své životní prostředí v každé volné minutě
• posouvat samo sebe dál ve svém vývoji

Ve školním roce 2020–2021 bylo k 1. září 2020 zapsáno 84
dětí, které jsou dle věku rozděleny do čtyř tříd. Do 1. třídy, třídy
oranžových jablíček, je zapsáno 14 dětí. Zde jsou především
děti mladší tří let. Dvě paní učitelky mají k ruce i chůvu, která
je financována z projektu Šablony III pod názvem „Předškolní
vzdělávání v MŠ Boršice“.
2. třída – červená jablíčka – je naplněna počtem 18 dětí
ve věku 3–4 let, výchovně vzdělávací činnost provádí 2 paní
učitelky.
Ve 3. třídě – třídě žlutých jablíček – působí ředitelka MŠ
s paní učitelkou. Věk dětí 4–5 let, počet 25.
Do třídy zelených jablíček, tedy 4. třídy, dochází děti, které
mají povinný poslední ročník mateřské školy, je jich 27. I zde
působí 2 paní učitelky.
O čistotu v MŠ se starají 2 paní uklízečky, ve školní jídelně
pracují 4 kuchařky a vedoucí školní jídelny, vaří se i pro žáky
a zaměstnance Základní školy Františka Horenského Boršice.
A jako jediný muž zde pracuje na zkrácený úvazek pan školník.

• brát hru jako metodu, prostředek, impulz i odměnu
• ponořit se do vlastního světa
Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
je velmi bohatý a pestrý, v naší mateřské škole máme takové
podmínky, které umožňují mnoho činností a aktivit ze všech
oblastí dětského života. Vycházíme z poznatku, že předškolní
dítě aktivně vstřebává všechny podněty a vlivy vnějšího okolí
a reaguje na ně různými činnostmi a aktivitou.
Na jeho realizaci se budou podílet všichni zaměstnanci mateřské školy, budeme rovněž usilovat o spolupráci rodičů i ostatních aktérů, kteří se na výchovně vzdělávacím procesu podílí.

I přes současnou nelehkou situaci se snažíme v rámci
možností realizovat dané cíle a plnohodnotně pokračovat
v naší vzdělávací činnosti, což dokládají dané fotografie.
Přejeme všem klidné a pohodové prožití svátků vánočních
a v novém roce hlavně hodně zdraví.
Za kolektiv Mateřské školy Boršice
Dagmar Cilečková
ředitelka MŠ

Olympijský běh ve spolupráci se Základní školou Františka Horenského Boršice, ale vzhledem k současné situaci neprobíhal společně.
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Hoffmanovo divadlo na zahradě MŠ se svým představením Tři malá prasátka.

Pohádky O veliké řepě, O Budulínkovi v podání kolektivu Mateřské školy Boršice

Den stromů – environmentální výchova

Zamykání zahrady se skřítkem Podzimníčkem – environmentální výchova
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Martin na bílém koni
Dětský úsměv jako poděkování patří Haldě za spolupráci na této
akci a paním kuchařkám za svatomartinské rohlíčky.

Rozdělený podzim na základní škole
Letošní léto jsme na naší základní škole věnovali hromadnému stěhování dolní budovy z důvodu velmi očekávaného
zahájení vytoužené rekonstrukce naší školy. Věřím, že stavba
bude pokračovat bez větších komplikací, a již nyní se všichni těšíme na „společné“ vzdělávání v prostorách naší nové
školy. Během jara jsme si vyzkoušeli novou formu vzdělávání - distanční výuku, a proto jsme velmi rádi tento školní rok
2020/2021 zahájili „normálním“ způsobem.
Název „rozdělený podzim“ symbolizuje i místa, kde v tomto školním roce probíhá vzdělávání. 1., 3. a 4. třída nově sídlí
na kaplance, druhým třídám na 2 roky poskytla útočiště firma
M Plus Elektro a 5. třída „zakotvila“ v nově zrekonstruované
místnosti šachistů v kulturním domě. Pouze druhý stupeň zůstal
ve stejné budově horní školy. S odstupem času si říkám, že je
skoro až neskutečné, co se nám s ostatními kolegy a za pomoci obce Boršice i několika dobrovolníků z řad rodičů podařilo.
Během září a začátku října se nám podařilo zorganizovat několik společných akcí. (Jízda zručnosti, Český den proti rakovině,
T-Mobile běh a společné akce 1. a 5. třídy v rámci Patronátu)
První náznaky omezení (nošení roušek ve společných prostorech a později i během vyučování) vedly k dalším restrikcím
souvisejícím se šířením koronaviru. Bohužel naše předtuchy
se potvrdily a po několika neúspěšných pokusech o střídavou výuku byly všechny školy od 14. října opět uzavřeny. Ve
srovnání s distanční výukou během jara se naše škola v mnohém ohledu poučila. Hned v září jsme díky navýšení rozpočtu
z MŠMT na nákup digitálních pomůcek vybavili všechny pedagogy novými zařízeními, která splňují vysoké požadavky
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komunikace přes online prostředí. Díky anonymnímu dotazníku, který vyplnilo 80 % rodičů, jsme vyhodnotili, že náš postup během jara byl správný, včetně předávání úkolů i zpětné
vazby. Jediným úskalím u některých rodin byl způsob připojení a množství zařízení schopných pracovat přes digitální prostředí. Podařilo se nám nachystat k zapůjčení 12 notebooků,
které jsme ihned poskytli našim žákům, kteří je potřebovali ke
svému vzdělávání. Naším dalším cílem je zkvalitnit předávání
vědomostí a minimalizovat spolupráci i tak zaneprázdněných
rodičů. Navýšili jsme počet online hodin, ve kterých v případě
zapojení žáků není potřeba další spolupráce rodičů. Připravili
jsme také nové rozvrhy pro každou třídu tak, aby měli žáci
přehled o přesném počtu vyučovacích hodin nebo zadaných
úkolů. Všechna tato aktivita by byla úplně zbytečná bez zápalu všech mých kolegů, kteří bez větších problémů přešli do
úplně jiného režimu s naprosto odlišnou pracovní dobou. Je
na místě poděkovat také všem aktivním rodičům, kteří svoji
„učitelskou“ roli zvládli bravurně. Samozřejmě se našlo i několik výjimek, kterým jsme museli důrazně připomenout, že
distanční výuka je v tomto případě ze zákona povinná a při jejím neplnění může dojít k zanedbání rodičovských povinností.
Naštěstí v době, kdy tvořím tento článek, dochází ke zlepšení
situace v souvislosti s epidemií a my se budeme opět vracet
k prezenční výuce. Myslím, že mohu mluvit za všechny kolegy
učitele i ostatní rodiče, že tento krok vítáme s otevřenou náručí. Podle mého názoru žádná, byť sebelepší, distanční výuka
nemůže nahradit prezenční výuku a osobní kontakt žáka s učitelem i ostatními žáky.

Tato nelehká doba nám ukázala mnoho, z čeho bychom
se mohli poučit do budoucna, ale věřím, že se již pomalu blíží
její konec. Přirovnal bych to k období adventu, které se nám
pomalu blíží. Musíme zůstat pokorní a odpovědní, abychom si
toto nejkrásnější období v roce užili. Samozřejmě mne mrzí, že
se naši žáci letos nebudou moci prezentovat na tradičních vánočních dílničkách nebo jarmarku v Boršicích, ale v tuto chvíli
je důležitější zdraví nás všech. Je na místě poděkovat mnoha
lidem, kteří různým způsobem pomáhají naší škole v této nelehké době. V první řadě je to náš zřizovatel obec Boršice, který
nám velkou měrou pomohl při stěhování a nyní organizuje stavbu nové budovy školy, spolku rodičů Boršice, kteří nám poskytli
několikrát množství roušek a respirátorů, farnosti Boršice a firmě M Plus Elektro za poskytnutí prostorů ke vzdělávání.

v jednotlivých ročnících, odebrali méně důležité předměty
a soustředili pozornost na klíčové dovednosti. I pro samotné
učitele je způsob výuky náročnější v oblasti přípravy, realizace
i získávání zpětné vazby. Přesto se snažíme učit novinkám,
stejně jako žáci, byť je to někdy i za pochodu a mohou se
objevit drobné nedostatky, které se ale snažíme co v nejkratší době odstranit. Chceme předat nejvíce, co je možné, aby-

Vždy jsem tvrdil, že pravý charakter člověka se pozná až
v období nouze, a nyní se mi potvrzuje, že dění v Základní
škole Františka Horenského v Boršicích není lhostejné obrovskému zástupu lidí, a já jsem moc rád, že se mezi ně mohu
také zařadit.
Klidný adventní čas, pohodové nadcházející vánoční svátky v kruhu těch nejbližších a hodně zdraví do nového roku
2021 přeje
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

DISTANČNÍ VÝUKA NA 1. STUPNI
Máme za sebou několik týdnů distanční výuky a jistě ještě
pár dnů nebo týdnů před sebou. Oproti jarní výuce se on-line
výuka posunula hodně dopředu. Distanční výuka je na naší
škole realizována velmi intenzivně prostřednictvím aplikace
ZOOM. Připojení probíhá každý den z příslušné kmenové třídy
a děti se opravdu vzorně snaží „chodit do školy“. S nastalou
situací se každý vyrovnává, jak nejlépe dokáže, ale pokud můžeme říci společně za náš pedagogický kolektiv, snažili jsme
se udělat vše, co bylo v našich silách, abychom se své role
učitele co nejlépe zhostili. Velká pochvala patří všem rodičům,
kteří se opět do této formy vzdělání rychle dostali, byť je to za
netradičních podmínek, a každé ráno se žáci se svými učiteli spojili bez větších obtíží. Zároveň jsme snížili počet hodin

1. třída

chom neztratili důležitý čas ve vzdělání v tomto školním roce
a mohli plynule pokračovat dál i po návratu do školních lavic
a opět navazovat sociální kontakty mezi kolegy i žáci mezi
svými vrstevníky. Většina žáků se aktivně zapojuje do výuky
a snaží se plnit i samostatnou domácí práci, a to jenom díky
Vám, rodičům, kteří dohlížíte na hladký průběh vzdělávání
Vašich dětí. Zároveň děkujeme za podporu a spolupráci, bez
které bychom toto nelehké období společně nezvládli.
Mgr. Petra Stýskalová

DISTANČNÍ VÝUKA NA 2. STUPNI
Distanční výuka se bohužel opět přihlásila ke slovu v polovině října. Tentokrát byla ale škola lépe připravena. Došlo k zaškolení všech nových kolegů na 2. stupni v práci s portálem
MOODLE, ve kterém se dá veškerá on-line výuka prezentovat
velmi přehledně.
Další výzvou pro nás bylo, jak se vypořádat s živými on-line hodinami. Tuto věc elegantně vyřešil program Microsoft
Teams, který je používán na 2. stupni. Proběhlo školení žáků
i učitelů, jak s tímhto programem zacházet. Nyní se již tento
program stal pevnou součástí on-line výuky na 2. stupni.
Podle mého názoru se s touto nepříznivou situací vypořádáváme společně s žáky dobře a snažíme se, aby byla výuka
téměř plnohodnotná jako ve škole. Věřím, že i tato nepříznivá
situace přinese naší škole některé pozitivní nové prvky, které
se v budoucnu stanou součástí moderní výuky dnešní doby.

4. třída

Bc. Vojtěch Duda

DISTANČNÍ VÝUKA PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ
PEDAGOGICKÉ PÉČE (PSPP)
Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou i při distančním způsobu vzdělávání. Tak je tomu i na Základní škole Františka Horenského v Boršicích. Předmět speciální pedagogické
péče je poskytován prostřednictvím on-line komunikace žáků
se speciálním pedagogem, který působí na zdejší škole.

3. třída

Bylo vytvořeno osm skupin, do kterých byli žáci rozděleni
podle ročníků. U žáků prvního stupně probíhá forma poskytování podpůrných opatření prostřednictvím ZOOM, u žáků druhého stupně prostřednictvím TEAMS. Výuka je zaměřena především na rozvíjení komunikačních dovedností, upevňování
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a aplikaci gramatických pravidel, práci s chybou, práci s textem a jeho porozumění, schopnost koncentrace, rozvíjení
zrakové a sluchové percepce. Cílem je poskytnout podporu
a pomoc žákům v této nelehké situaci. Pro zpestření výuky
byly zařazeny hádanky a hlavolamy, slovní fotbal, palindromy
(slova a věty, které se čtou stejně zleva doprava a naopak,
např. kajak, Kája má maják).

Výuka on-line nám přinesla nové poznatky, zkušenosti,
nezapomenutelné zážitky při nejrůznějších situacích, ale také
negativa v úplném přerušení osobního kontaktu s našimi spolužáky, kamarády, pedagogy, žáky a kolegy. Všichni již netrpělivě čekáme na úplné otevření škol.
Mgr. Ivana Daňková – speciální pedagog

Školní akce (září a říjen)
ČESKÝ JAZYK NÁZORNĚ
Naše mateřština je nádherná, květnatá, bohatá na nesmírné množství slov a slůvek, vyjádříme jí tolik, co jiné jazyky s takovou líbezností nesvedou. A stejně tak bohaté a rozmanité
je dědictví, které nám odkazují po staletí naši předci a které
dennodenně spoluvytváříme. Žijeme v Boršicích, na Slovácku, folklór je součástí našich životů. Díky tomu, že nám lidové
tradice a vše s nimi spojené nejsou vzdálené, byly hodiny našich šesťáků v předmětu Český jazyk velmi příjemné, malebné
a z tříd zaznívala též muziga.

zručnosti, kterou spolužáci pořádají pro své kamarády z I.
stupně. Prváčci se zde pěkně oťukají. Na hřišti U Eskymáka
se pomocí různých překážek vytvořil závodní okruh pro koloběžky a kola. U všech malých i větších závodníků byl kladen
velký důraz na ochranné prostředky a bez helmy nebyli soutěžící na trať vpuštěni. Mnozí byli svými výkony mile překvapeni
 a zvládli i takzvanou houpačku. V letošním závodění byly
kategorie za každý ročník zvlášť. Za lízátko se nám dokonce
podařilo nalákat i druhostupňové diváky, kteří v průběhu akce
podporovali mladší kamarády.

Čím více smyslů zapojíme, tím více si zapamatujeme – paní
učitelka přišla v kroji ze svého rodného kraje, žáci přinesli některé (méně objemné) součásti a doplňky boršického kroje,
zaposlouchali jsme se do umu muzigantů, zpěvu folklórních
souborů či jednotlivců, dokonce i jednoho odvážného spolužáka, zavzpomínali jsme na výlety do skanzenů v nižších ročnících… Příště si výuku o folklóru a lidové slovesnosti zpříjemníme třeba i něčím dobrým do žaludku, vždyť tradiční lidové
pokrmy patří na naše stoly stále, proč je neokoštovat i ve škole
a nezapojit při výuce další smysl!
Mgr. Michala Zapletalová

DEN PROTI RAKOVINĚ
I v letošním školním
roce se žáci zapojili do
prodeje symbolických kytiček. Květy měsíčku lékařského na podporu léčby
rakoviny prodávali členové
parlamentu 5. a 6. listopadu. I když byla sbírka naplánována
na středu 30. 9. 2020, u nás se ji podařilo uskutečnit v náhradním termínu. Zprostředkovaně mohli zakoupit květinky občané
obce. Během těchto dnů se podařilo prodat 308 květinek za
celkem 6 374 Kč. Mnohokrát děkujeme a pevně věříme, že
peníze doputovaly na správné místo.
Mgr. Zuzana Kotačková

DEN BEZ AUT
První rozjezdovou akcí školního roku je pro parlament
již tradičně Den bez aut. V našem pojetí se jedná o jízdu
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A zde jsou vítězové:
1. kategorie 1. třída
KOLO........................... Matyáš S. - Barbora P. - Nela P.
KOLOBĚŽKA................ Tereza T. - Kryštof G. - Max F.
2. kategorie 2. A - 2. B
KOLO .......................... Lukáš - Martínek - Mia
KOLOBĚŽKA............. Veronika - Gabriela - Sára
3. kategorie 3. třída
KOLO............................Ondra - Jakub - Martin
KOLOBĚŽKA............. Jana - Samuel
4. kategorie 4. - 5. třída
KOLOBĚŽKA............. Vladek - Tom - Tonda

PO STOPÁCH LOVCŮ MAMUTŮ
Dne 9. 10. 2020 proběhl v šestých třídách projektový den
zaměřený na výuku dějepisu v praxi. Ráno se žáci společně
s třídními učitelkami pí uč. Vajdíkovou a pí uč. Zapletalovou
vydali na pravěkou stezku v Boršicích. Zde plnili různé úkoly,
poslouchali výklad a vyzkoušeli si alespoň na chvíli roli pravěkých lovců. Mnozí z nich vám dosvědčí, že vyrobit pravěký
oštěp, rozdrtit obilí pomocí kamenů či rozdělat oheň bez sirek

Tento projekt se skládá z pravidelných akcí a aktivit, které
společně s prvňáčky podnikáme. První naší akcí bylo Vítání
prvňáků 1. školní den a předání klíčenky s obrázkovým klíčem. Jako druhou akci jsme ještě v září zvolili vycházku na
Smraďavku. Sluníčko nám svítilo po celé dopoledne, a tak
jsme si to skvěle užili. Nezapomněli jsme také nakrmit kačenky v rybníčku u Lázní Leopoldov a řádně se proběhnout na
čerstvém vzduchu. Třetí společnou patronátní akcí byla pod-

nebo zapalovače skutečně není jednoduché. Po dvouhodinové procházce v místech paleolitického osídlení se žáci přesunuli zpět do školy. Zde zhlédli krátký dokument o Věstonické
Venuši a pokusili se ji také vymodelovat ze samotvrdnoucí
keramiky.
Mgr. Kamila Vajdíková

T-MOBILE BĚH
Dne 16. září 2020 se celá základní škola Františka Horenského 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 tisíc metrů. V letošním

zimní výzdoba dýní. Prvňáčci si přinesli krásné dýně a řadu
přírodnin. Páťáci jim pomohli dýně vyřezat a společnými silami
je poté nádherně vyzdobili. Na závěr jsme dýně vynosili před
kaplanku, aby si je mohli všichni prohlédnout. Už nyní se těšíme na další společné akce.
Mgr. Lenka Vavrušová

FYZIKA V TERÉNU
O tom, že výuka jakéhokoliv předmětu nemusí být pouze
teorií, se letos na podzim přesvědčili i žáci naší 9. třídy. Během
výuky dostali jednoduchý úkol: „Lze nějak změřit rychlost aut

ročníku byla vidět obrovská snaha všech zúčastněných. Z každé třídy jsme vyhlásili tři nejrychlejší, kteří byli náležitě oceněni. V nejlepším čase na druhém stupni doběhl žák osmé třídy
(4:02). Medaili, diplom a sladkost však obdrželi všichni účastnící, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Mgr. Veronika Sedlářová

PATRONÁT PÁŤÁKŮ NAD 1. TŘÍDOU
Před pěti lety se naše škola rozhodla v rámci podpory rozvoje vztahů mezi žáky vyzkoušet nezvyklou akci – celoroční
patronát páťáků nad první třídou. Tenkrát byli v roli prvňáčků
současní patroni – páťáci. Pět let uteklo jako voda a nyní dělají
patronát nad 1. třídou právě oni.
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v Boršicích v reálném čase bez složitých přístrojů?“ Zpočátku
neřešitelné zadání postupně začali rozmotávat. Nakonec navrhli konečné řešení, které jsme společně realizovali na hlavní

cestě od Uherského Hradiště. Den před zahájením pokusu si
žáci změřili 100 m, označili si začátek a konec pozorování.
Dalším krokem bylo rozdělení jednotlivých žáků do skupin.
První skupina stojící na začátku pomocí vysílačky ohlašovala průjezd auta druhé skupině, která stopovala čas od startu
k cíli. Pomocí vzorce v = s/t zjistili výsledný čas 7,2 s, který
je nutný, aby auta dodržovala maximální povolenou rychlost
v obci 50 km/h. A nyní už to bylo jednoduché, pokud auta
projela cílem rychleji, respektive za nižší čas než 7,2 s, porušovala nařízení o povolené rychlosti. Výsledný čas pomocí
domluvené signalizace předávala poslední skupina dívkám
s připravenými symboly. Dívky pak řidičům ukazovaly cedule
se smajlíkem nebo upozorněním na dodržování rychlosti 50
km/h v obci. Z následného zjištění vyšlo najevo, že 1/3 řidičů
v danou chvíli porušovala povolenou rychlost. Během měření
projelo stanoveným úsekem 30 aut. Věřím, že se žákům tato
„netradiční“ hodina fyziky líbila.
Mgr. Tomáš Kordula

Pentlička
Rok 2020 není bohužel tak taneční, jak bychom
si ho představovali
I tak máme stále úsměv na tváři a jsme rádi za jedno vystoupení. Zatančili jsme si na Besedě u cimbálu, která proběhla 29. srpna u nás v Boršicích. Přípravu na naše jediné letošní
vystoupení jsme nepodcenili a důkladně se připravovali na
soustředěních, kde jsme si i zahráli hry a užili si tak mnoho
srandy.
S novým školním rokem jsme přivítali i nové tváře, zejména
ve skupince mladších dětí. Naopak ve skupince starších dětí
jsme se museli rozloučit a povýšit některé tanečníky a tanečnice na členy dospělého Folklorního souboru Pentla. Přejeme
jim mnoho protančených bot a hlavně velkou radost z tance.
Vzhledem k této nelehké době zkoušky momentálně
nemáme, ale už se nemůžeme dočkat, až se opět uvidíme
a zatančíme si na parketu. A hlavně se těšíme na Vás a Vaše
úsměvy.
Vaše DFS Pentlička

Malé zastavení nad Pentličkou
Jsem žák deváté třídy, a tudíž pomalu, ale jistě začínám
odrůstat dětským střevícům.
Znamená to pro mne také přechod z malé Pentličky do velké Pentle.
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Tímto bych se rád s vámi podělil o nádherné vzpomínky.
I když vším, co končí, něco nové začíná, tak je toto loučení pro
mě těžké. V Pentličce jsem začal tancovat ve třech letech. Prožil jsem v ní spoustu nádherných chvil, a to hlavně zásluhou
našich super vedoucích. Všechny holky, Sabča Bakošová,
Sabča Juříková, Lucka Komárková, Evča Múčková, které se
nám ve svém volném čase obětavě a s láskou věnovaly, jsou
jedním slovem skvělé. Chci jim moc a moc poděkovat.
Úplně největší dík patří Jance Gabrielové, která je nesmírně hodná a obětavá.
Všechny nás naučila lásce k tanci. Celé roky, co ji znám,
z ní jde cítit velká pokora a láska ke všem dětem. Myslím, že
jsme se všichni těšili na pátek, až se zase sejdeme a budeme
jedna bezvadná parta. Nikdy jsem nezažil v Pentličce hádky
nebo rivalitu, ale jen pohodu, kdy jsme si společné chvíle
opravdu všichni užívali. Vždy nás učily, abychom se k sobě
chovali slušně a vážili si jeden druhého. Bude mi tato super
parta opravdu chybět a závidím všem malým dítkám, které
v Pentličce teprve začínají, že mají všechny ty krásné chvíle
teprve před sebou. Moc jim přeji, aby byly v této partě taky tak
šťastné, jak jsme bývali my, a tato krásná páteční odpoledne
si opravdu užívaly.
Holky, všem vám patří obrovský dík, jste skvělé, prostě nejlepší vedoucí.
Tadeáš Rada

Pentla
Kultura v karanténě
Po teplém a kulturně relativně chudém létě přišla zase karanténa… Touto větou by článek o fungování našeho souboru
mohl začít i skončit, ale není to tak docela pravda.

Nehráli jsme sice ve slavném koncertním sále, který asi všichni znáte, ale měli jsme tu možnost si zahrát v neméně unikátním prostoru - a to na střeše Lucerny, kde je krásná kavárna,
kterou založil Ondřej Kobza. Návštěvníci si tak s námi mohli
vychutnat dva krásné večery slováckého folkloru s pražskými
panoramaty a naši muzikanti si mohli užít pocit, že alespoň
jednou vyprodali Lucernu.
V rámci rušení akcí kvůli covidu jsme letos přišli i o takové akce jako Slavnosti vína nebo o boršické Slovácké hody
s právem a mnoho dalších. Bohužel nikdo z nás zatím neví, jak
dlouho budou omezení trvat, ale nevzdáváme se.
Na závěr tohoto článku bych rád poděkoval p. Malinovi,
který nám zdarma vyrobil transportní obal na malý cimbálek,
který jsme do souboru nově pořídili. Děkujeme!
Martin Gabriel

Vzpomínka na paní Helgu

Na začátku roku jsme sice na prázdniny měli mnohem
více plánů, ale i přes covid se nám podařilo mít alespoň dvě
vystoupení. Prázdniny jsme zahájili vystoupením v Uherském
Hradišti na Beachovém létě a v srpnu jsme je ukončili Obecní
besedou u cimbálu v areálu letního kina v Boršicích. Všem,
kteří jste nás na tyto akce přišli podpořit, moc děkujeme!
Snad každý muzikant by si chtěl zahrát v pražské Lucerně - a naší CM Pentla se to v létě podařilo dokonce dvakrát!

V těchto podzimních dnech nám
přišla smutná zpráva, že dne 5. října 2020 zemřela paní Helga Walter
z Hamburku. Byla velkou přítelkyní
slováckého folkloru a hlavně souboru Pentla. Několikrát navštívila
Boršice, kde měla mnoho přátel,
a často jsme se s ní mohli setkat
i na festivalu ve Strážnici, kterou obdivovala. Milovala slovácké písničky
a tance. Byla také organizátorkou
prvního zájezdu souboru Pentla
do Hamburku, výbornou tanečnicí
a milou a obětavou přítelkyní.
Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpomínku.
Jiří a Ludmila Pilušovi

Vesele i nevesele s Veselou Partyjou
Po loňském vystoupení na boršickém Mikulášském jarmarku
jsme byli osloveni s nabídkou předvést něco z našeho repertoáru i ve zdejší mateřské škole. A tak jsme letošní rok zahájili naším
vůbec prvním výchovným představením. Dětem jsme ukázali
číslo Tři králové a pěveckou scénkou jsme je více seznámili s těmito mudrci. Děkujeme paní ředitelce Dáši Cilečkové za pozvání
a dětem, které nás odměnily svým nadšením a radostí v očích.
V únoru jsme už podruhé přijali pozvání na besedu se seniory
ve Stříbrnicích. Představili jsme naše pásmo Obchůzky a zvyky bez muziky a ukázali jsme tak tradice konané během celého

kalendářního roku. Stejně jako loni panovala velmi přátelská atmosféra. V březnu jsme měli doma v Boršicích představit reprízu
autorského představení našeho zakladatele a uměleckého vedoucího Davida Mikuly. Jenže… všechno bylo jinak.
Nejdříve do toho vstoupila plánovaná rekonstrukce kulturního domu, poté celý svět zahalila pandemie. A tak jsme byli
doma. Rušili jsme zkoušky, odpadala další plánovaná vystoupení i festivaly. Mohli jsme se podívat do Pardubic, Moravské
Nové Vsi, Jihlavy nebo do Mělníka. Nebylo nic. V této neveselé době nás aspoň poveselili naši kluci, kteří se ani letos
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nehodlali vzdát tradice velikonoční šlahačky. A tak každou tanečnici symbolicky vymrskali alespoň přes videohovor.
S příchodem léta se začalo vše pomalu vracet do normálu
a i my už jsme začínali něco dělat. Koncem srpna nás totiž čekalo účinkování na brněnské F-scéně. Do Brna na Biskupský
dvůr jsme přivezli reprízu Folkloru 4x jinak s Davidem Mikulou. Toto představení mělo premiéru v listopadu 2019 v Praze.
Propojuje se v něm práce s profesionálními tělesy, divadelními i amatérskými soubory a je malou oslavou 25 let Mikulovy
choreografické činnosti. Kromě Veselé Partyje přijely do Brna
další nedílné součásti tohoto představení: FS Verpán z Prahy,
FS Lipka z Pardubic a taneční uskupení (TU) Pražan. Bohužel,
počasí nám ten večer nepřálo. Pršelo a pršelo, občas i lilo.
Vystoupení sice proběhlo celé tak, jako mělo, jen diváci museli sedět na dešti pod pláštěnkou nebo deštníkem a to nás
všechny moc mrzelo. I přes nepřízeň počasí vládla ale skvělá
atmosféra, jak během představení, tak i na menší afterparty,
kdy už samozřejmě nepršelo. Tímto děkujeme všem vytrvalým
divákům za podporu, děkujeme pořadatelům v čele s Čendou
Komárkem za pozvání a výdrž!

která se měla konat na konci listopadu v Boršicích. Bohužel,
situace není příznivá a opět v celé zemi panuje nouzový stav.
Vystoupení musíme zase odložit. Na kdy? To zatím nikdo neví.
Nezbývá, než Vám i nám popřát zdraví a pevné nervy. Do
nového roku všeho dosti – do sytosti. Věřme, že se na svět
budeme dívat zase veseleji a že se naše úsměvy opět brzy
střetnou i s písničkou na rtu na některém představení s Veselou Partyjou. Tož na zdraví!

Původně jsme Vás na závěr článku chtěli srdečně pozvat
na další reprízu pořadu Folklor 4x jinak s Davidem Mikulou,

FESTIVAL POD HVĚZDAMI
Dne 14. 8. proběhl v areálu letního kina Festival pod hvězdami, pořádaný na podporu dětí ve třetích zemích. Akce se
vydařila nad naše očekávání. Bylo krásné vidět, kolik lidí má
otevřené srdce i dlaň a není jim lhostejný osud dětí v chudých
zemích, které nemají takovou hojnost jako my, dokonce nemají ani jedno jídlo denně a peníze k tomu, aby si mohly zaplatit
školné, tak potřebné k jejich vzdělání a tím i lepší budoucnosti.
Děkujeme všem sponzorům, všem lidem, kteří nás přišli
podpořit, a vedení obce Boršice. Všichni jste byli skvělí.
Dokonale jste naplnili slova Matky Terezy: „Když nemůžeš
nakrmit všechny děti, tak nakrm alespoň jedno.” Je krásné
vidět, kolik lidí má i v dnešní době dobré srdce.
kapela M&men’s
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Veselá Partyja

STŘÍPKY Z DOMOVA…
I když náš národ postihla pandemie a pro všechny to znamenalo značné omezení, co se týče kontaktů s našimi nejmilejšími, a život, na který jsme byli doposud zvyklí, získal jinou
tvář, i přesto se díky obětavosti našich pracovníků život u nás
na domově nezastavil. Ba naopak, všichni pracovníci se snažili ze všech sil našim obyvatelům pobyt zpříjemnit, ať už výbornými domácími buchtami, stavěním máje, bazální stimulací,
opékáním špekáčků, velikonoční pomlázkou atd. Za to patří
všem našim pracovníkům velké díky, velmi si vážím jejich nelehké práce a jsem ráda, že svou práci dělají srdcem. Děkuji
Vám. V této nelehké době nás také dne 30. května 2020 opustil na věčnost náš drahý a milovaný P. Antonín Kolář, odešel

zaopatřen svátostmi, doprovázen láskou rodiny. S úctou na
něj budeme všichni vzpomínat, na jeho skvělý humor, jeho
chuť do života, humor, pohlazení slovem. Bude nám všem velmi chybět. Přes veškerou snahu se nám ovšem dodnes nepodařilo přivést opět na domov kněze, věřím, že se otec Antonín
za nás v nebi přimlouvá a brzy se to podaří.
A abychom vše zakončili vesele, děti z MŠ Boršice u Blatnice pro naše babičky a dědečky vytvořily pro radost krásná
přáníčka. Musím říci, že naši senioři byli skutečně velmi potěšeni krásnými přáníčky, která jim byla předána.
Mgr. Julie Chovancová
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PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z.ú.

Oznámení
v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19
PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, z. ú., poskytuje
péči nepřetržitě, a to i v rodinách, které jsou v karanténě nebo je jejich
rodinný příslušník pozitivní na covid-19.
PAHOP pomáhá jak samotným pacientům, tak i osobám, které o ně pečují, v regionu
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Luhačovice, Zlínsko a části Jihomoravského kraje.
Pro větší dostupnost našich služeb jsme otevřeli novou pobočku v Uherském Brodě.
PAHOP JE NEMOCNICE DOMA, její hlavní činností je specializovaná zdravotní péče
o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich rodiny.
Služby jsou zajištěny nepřetržitě 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků. Zdravotní
péči lékařů a sester hradí pojišťovny.
Součástí domácího hospice je terénní odlehčovací služba, která zastoupí pečující osobu. Úhrada za poskytované služby je v souladu se zákonem o sociálních službách
108/2006 Sb., §44.

Jak požádat PAHOP o péči?
• osobně – PAHOP, Palackého náměstí č.p. 293, Uherské Hradiště
pondělí–pátek 8–15,30 hodin
• zavolejte – 737 077 376
• osobně – P
 AHOP, Zahradní 973, Zlín-Malenovice, poliklinika
pondělí–pátek 7–10 hodin
• zavolejte – 733 212 193
• osobně – PAHOP, Partyzánů 2174, Uherský Brod, Městská nemocnice s poliklinikou
pondělí–pátek 11–13,30 hodin
• zavolejte – 734 210 522
• vyplnit formulář na https://www.centrum-pahop.cz/
zadost-o-poskytnuti-mobilni-hospicove-pece

PAHOP
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JE

NEMOCNICE

DOMA

ZE ŽIVOTA BORŠICKÉ FARNOSTI
Noc kostelů 2020
I přes obtížnou situaci, která vznikla kvůli pandemii, se přece jen Noc kostelů konala. Datum bylo sice o několik týdnů
posunuto, ale to nám vůbec nevadilo, protože jsme měli čas
program ještě dopilovat.
Tentokrát byl program skutečně bohatý. To, co se osvědčilo z minulého roku, jsme zopakovali a zároveň jsme přidali
něco nového.

Nejenom že děti z náboženství opět nastudovaly divadlo,
tentokrát o sv. Zdislavě, patronce rodin, ale vystoupila i schola, byly připraveny taky panely s informacemi o farnosti, kostelu a rodácích, kteří se vydali na dráhu kněžství nebo se stali
řeholníky a řeholnicemi.
Kromě již vyjmenovaných aktivit byla nově do programu
zařazena přednáška o organizaci Mary´s Meals a možnost
odevzdat batůžky pro děti, které to ve světě potřebují. Dále
byl promítnut film, který natočili boršičtí rodáci z USA při své
návštěvě České republiky a rodných Boršic. Pro děti a jejich
rodiče byla připravena interaktivní hra s úkoly a samozřejmě
odměnami.

Velkým tahákem Noci kostelů byl košt mešních vín z arcibiskupských sklepů, která zajistil Michal Výstup. Byl to čas
k setkání, povídání a zároveň poznávání nových možností, jak
se zapojit do života ve farnosti.
Celou akci jsme zakončili hodinovou adorací před Nejsvětější svátostí, kdy jsme měli možnost poděkovat Bohu za
všechno, co nám dal, a poprosit o ochranu celé země i farnosti a obce.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se zapojili do přípravy celé akce, jmenovitě Elišce Rokytové, Petrovi a Michalovi Výstupovým, Milanu Železníkovi, schole, Barboře Zahrádkové, Matouši Frýbortovi, Terezce Pernicové, Nele Křápkové,
Sáře Zahradníkové, Martině Holomčíkové, Vanese Lukešové,
Ludmile Krajíčkové, Karolíně Horkové, Vojtěchu Křápkovi, Kláře Pernicové, Adrianě Balíčkové, Beátě Martinákové a Antonínu Vavřiníkovi, kteří úžasně zahráli nádherné divadlo. Nemalý
dík patří i maminkám a skvělé švadleně za nádherné dobové
kostýmy.
Nesmíme zapomenout na našeho pana faráře Mgr. Antona
Kasana, který procházel mezi návštěvníky a taky nám zajistil
duchovní slovo a podporu.
Děkuji také obecnímu úřadu za velký poutač, umístěný na
začátek obce jako pozvání na Noc kostelů.
Pavla Zahrádková – katechetka

Farní soustředění na Orlím hnízdě
Tento rok byl ve všech ohledech velmi zajímavý. Nechodilo
se na mše, nechodilo se do školy a obchody byly zavřené.
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zaneprázdněni online výukou a spoustou důležitých věcí do
školy, neváhali jsme a šli pomoct tam, kde bylo potřeba. Nakonec bylo více zájemců než nabízených míst.

Tábory bylo moc složité uskutečnit. Proto se vedoucí rozhodli,
že udělají aspoň soustředění pro děti, které se aktivně zapojují
jak ve schole, tak při ministrování. Zhruba patnáct dětí a patnáct vedoucích. Počet byl velmi omezený. Jelo se na nám
již známé místo – Orlí hnízdo. Na celý týden byl pečlivě nachystán program, který zahrnoval různé hry, duchovní témata,
písně a další. Zábava u her, které byly připravené, byla skoro
totožná s tou, která doprovázela hry spontánně vymyšlené,
a to díky skvělému uskupení lidí. Toto pohodové a odpočinkové soustředění uteklo rychle jako voda. Mnozí z nás by si jej
zajisté rádi zopakovali. Tak za rok znovu, ale všichni doufáme,
že ve větším počtu.
Aneta Martináková

Neváháme, pomáháme
„Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších lidí, mně
jste učinili..." (srov. Mt 25,40)
Přišel říjen a s ním i druhá vlna nemoci, o které se tolik mluví. Ač jsou hlavním tématem počty nakažených a málo místa
v nemocnicích, větším problémem byl nedostatek personálu
v zařízeních, která nejdou jen tak ze dne na den zavřít.
S prosbou o pomoc oslovila naši scholu paní vedoucí
z domova pro seniory v Buchlovicích. A my, ačkoliv jsme byli
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Vyslali jsme tři vysokoškolačky na brigádu do míst největší potřeby. Zaplnili jsme dvě místa pracovníků úklidu a jedno
místo pečovatelky u lůžka. A po této zkušenosti patří
náš obdiv všem, kteří se dennodenně na 8 či 12 hodin oblékají do neprodyšných skafandrů a dělají práci tolik potřebnou.
Celkově možnost nahlédnout do provozu sociálních služeb je nezapomenutelná. Práce s lidmi je zde krásná i náročná zároveň.
Ať už jsme byli přímo u lidí s nákazou anebo pomáhali jinde, můžeme být na sebe hrdí. Zkušenost je nepřenosná a pocit z toho, že člověk dělá něco dobrého pro druhé,
nenahraditelný.
Vaše schola

Sestra Anežka Marie Kolková oslavila
85 let života
Narodila se 16. listopadu 1935 ve Vlčnově jako 3.
dítě z dvanácti sourozenců.
Druhý den po narození ji
nechali zbožní rodiče pokřtít na jméno Marie Terezie.
V roce 1944 přijala poprvé
Tělo Páně. Za dva roky přijala svátost biřmování na
Velehradě.
V devíti letech četla knížku Terezka Martinová a poprvé zatoužila po řeholním
životě. Pán si sestru už od
dětství připravoval a vedl
svou cestou. Jeho řízením se dostala do ÚSP v Nové Horce, kde pracovala u sester františkánek jako pomocná síla
u nemocných. Za rok na toto místo přišly sestry svatého Kříže
z Ostravy. Jejich krásný příklad a také duchovní vedení otce
Agatangela Sovadiny upevnilo její povolání. Když se v roce
1968 uvolnila u nás politická situace, přihlásila se jako kandidátka k sestrám svatého Kříže. V roce 1969 nastoupila do
Choryně, 10. května téhož roku měla obláčku a následně 11.
srpna 1970 složila první sliby.

Zemřel p. Antonín Kolář
Otec Antonín se narodil
16. září 1940 ve Zlíně. Po
kněžském svěcení, které
přijal 25. 6. 1967 v Litoměřicích od Františka kardinála Tomáška, byl rok
kaplanem v Hranicích. Do
roku 1974 byl pak kaplanem v Příboře. Poté až do
roku 2015 farářem v Hradci nad Moravicí a mezi lety
1988-2008 administrátorem farnosti Štáblovice.
Následně poslední léta
strávil u nás v Domově pokojného stáří, kde obětavě
sloužil klientům a řeholním
sestrám. Zemřel 30. května 2020 v Domově pokojného stáří v Boršicích, doprovázen
láskou a péči Milosrdných sester svatého Kříže a zaměstnanců domova.

V roce 1971 byla poslána na výpomoc do Lukova (domov
důchodců). Tam pracovala 13 let u nemocných. V roce 1984
byla povolána do Choryně, kde pracovala jako sakristiánka.
Po ukončení činnosti v Choryni se sestra Anežka přestěhovala do nově zřízeného Domova pokojného stáří v Boršicích,
kde působí dosud. Stará se o kapli a duchovně doprovází klienty domova.
PŘEJEME SESTŘE ANEŽCE HODNĚ ZDRAVÍ, BOŽÍHO
POŽEHNÁNÍ A DARŮ DUCHA SVATÉHO.
Ze slov sestry Anežky:
Jsem Bohu nesmírně vděčná za dar života, za milost křtu
a povolání. Mou jedinou touhou je, aby byl můj život oslavou
Božího milosrdenství.

S otcem Antonínem jsme se rozloučili a poděkovali jsme za
jeho život a pastorační službu v sobotu 6. června 2020 v Hradci nad Moravicí, kde na jeho přání bylo tělo uloženo na místní
hřbitov.
za farnost a obec Boršice sepsal Michal Výstup
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Ministranti v roce 2020
Letošní rok byl pro nás ministranty, ale také pro všechny
ostatní lidi velmi těžký. Postní doba, která byla v měsíci březnu
a dubnu, byla pro všechny velkým sebeodevzdáním do Božích rukou. Omezil se počet účastníků v kostele a lidé přicházeli jen v neděli individuálně na svátosti.

svaté zvonily všechny zvony a pak na místním hřbitově vykonal pobožnost. Po celý měsíc listopad sloužil otec Anton mše
svaté soukromě, na úmysly, které si lidé zapsali.
Věříme a doufáme, že se společně setkáme nebo spojíme
v modlitbě na nejdůležitější a nejstarší oslavě, a to na narozeninách našeho Spasitele Ježíše Krista.
„Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se
Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo. Aleluja.“
Požehnané a milosti plné prožití vánočních svátků
přejí ministranti z Boršic

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

25. 12.
26. 12.
27. 12.
31. 12.
1. 1. 2021

Štědrý den,
Dětská půlnoční mše svatá
Půlnoční mše svatá
Narození Páně
(Boží hod vánoční)
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana, apoštola
(za vinaře)
sv. Silvestr,
Mše svatá na ukončení roku
Nový rok

15.00
23.00
7.30 a 10.30
7.30 a 10.30
17.00
17.00
7.30 a 10.30

V případě změn počtu lidí přítomných v kostele budete
včas informováni na stránkách farnosti a na kabelové televizi.
Vánoční zpověď se bude konat po celý měsíc prosinec,
a to každou neděli od 13.00 do 15.00 spojená s podáváním
sv. přijímání.
Adorační den farnosti se koná v úterý 22. prosince od
9.00 do 17.00
Tříkrálová sbírka v sobotu 9. ledna 2021. Sraz vedoucích
a koledníků v sobotu v 8.00 u kostela. Po slavnostním požehnání vyjdeme do naší obce. Všichni koledníci jsou srdečně
vítáni. Tříkrálová sbírka bude probíhat v naší obci od 8.30 do
15.00 hodin.
Velikonoční triduum (či Velikonoční třídenní) je vrcholem
celého křesťanského roku. Začíná se na Zelený čtvrtek večer,
pokračuje Velkým pátkem a Bílou sobotou, jeho střed tvoří Velikonoční vigilie a končí se na neděli Zmrtvýchvstáním Páně.
Celé tyto svátky slavil otec Anton jen s nejnutnější asistencí - ministrant a kostelník. Bylo velmi smutné vidět prázdný
kostel, který by byl za jiné situace zcela jistě zaplněn. Na Velký
pátek a Bílou sobotu je zvykem, že děti s ministranty chodí po
obci a hrkají se svými hrkači, ale v letošním roce jsme se zapojili do této historické tradice jinak. Vyzývali jsme děti a mládež,
aby na svých zahradách po dobu 5 minut hrkaly ve stanovené
hodiny, jedině tak jsme měli možnost udržet tradice. Děkujeme všem, kdo se zapojili do této aktivity.
Ve večerních hodinách na Bílou sobotu otec Anton slavnostním způsobem vzal Nejsvětější svátost z Božího hrobu
a za doprovodu zvonů a varhan požehnal na všechny světové
strany celou naši obec a naše rodiny.
Bylo krásné vidět, jak se lidé tuto noc také zapojili do iniciativy, kterou doporučili čeští biskupové, a dávali do oken svíci
a obraz Ježíše Krista Zmrtvýchvstalého.
Na slavnost našeho patrona sv. Václava poprvé přijaly děti
1. svaté přijímání, tato slavnost se uskutečnila snad poprvé 28.
září. Bylo krásné oslavit patrona našeho kostela, obce a naší
vlasti tímto slavnostním způsobem.
Na slavnost Všech svatých 1. 11. sloužil otec Anton mši
svatou za všechny naše drahé zemřelé. Po slavnostní mši
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Betlémské světlo bude hořet od středy 23. 12. Z důvodu
epidemiologické situace ministranti přinesou světlo k odpálení ve středu 23. 12. na tato místa:
1) u pomníku padlých 2. světové války - 15.00 hodin
2) u sochy Panny Marie v Raškouně - 15.30 hodin
3) u sv. Kříže v ulici Osvobození (u RD manželů Bilíkových)
- 16.00 hodin
4) u sv. Kříže na ulici Podevsí (u RD manželů Ševčíkových)
- 16.30 hodin
5) u pomníku padlých 1. světové války (na návsi) - 17.00
hodin
Prosíme všechny, aby si před vstupem do kostela dezinfikovali ruce a dodržovali rozestupy. Kostel bude otevřen celé
svátky. I u kostela kluci postaví betlém jako každý rok, využijte
možnost procházky, je to opravdu vánoční atmosféra.

Slovo o. Antona
Drazí spoluobčané, bratři a sestry,
přeji Vám požehnaný a milostiplný adventní čas a pokojné a láskyplné prožití vánočních svátků. Ježíš se narodí jako
malé, bezbranné dítě. On, Bůh, „o trochu mléka prosí ten, kdo
živí všechno stvoření“, píše básník. Tím nás chce naučit pokoře, abychom nespoléhali jenom na vlastní síly, ale prosili
i o pomoc Boží. Narodí se v chudém chlévě. Tím nás chce naučit skromnosti. „Člověku neprospěje, i když získá celý svět,
ale ztratí svou duši,“ píše apoštol Pavel. Pokora a skromnost

jsou důležité ctnosti. Pokorný člověk ctí svého stvořitele i lidi
– jako své bratry a sestry. Skromný člověk se nehoní, nezávidí
a rád se podělí. Ví, že největším bohatstvím je pokoj v duši
a spokojený život v rodině.

postavit novou školu na jednom místě. Přeji učitelům, aby
zvládali výuku přes počítač a všechny změny. Přeji rodičům
sílu a trpělivost, aby zvládali tak náročný úkol, když jsou děti
pořád doma. Vydržíme. Pandemie jednou skončí.

I když prožíváme dobu pandemie a různá omezení, nedejme si koronavirem vzít ještě i advent a Vánoce. Nebude jarmark, možná ani hromadné rozsvícení vánočního stromu, živý
betlém, farní ples, … ale ani koronavir nezastaví Božího Syna
– Dítě Ježíše, aby se narodil na svět a dodal nám naději. Nezastaví troubu, abychom si napekli cukroví, kapra. Nezastaví
vánoční teplo domova, pohádky, pokoj a lásku v rodině. Nezastaví ani mě, abych Vás vyzpovídal, podal sv. přijímání, sloužil
za Vás mše. Ano, koronavir hodně mění běh našich dějin, ale
nezastaví je. Jedině Bůh je Pánem dějin i času. On nám dává
sílu, naději i pokoj do duše. Věřte, Dítě Ježíš je tak mocné, že
nám přinese úlevu a pokoj. I když Vánoce budou možná jiné,
To Dítě se nemění. Znovu se narodí pro nás.
Ze srdce děkuji za pomoc při vybudování nové cesty, parkoviště a chodníků u kostela. Zvláště panu starostovi a místostarostovi, zastupitelům obce, brigádníkům a farníkům za
příspěvky na kostel. Také Pán Bůh zaplať kostelníkům, varhaníkům, schole, ministrantům, těm, co uklízejí a zdobí kostel,
paní katechetce a všem, kteří pomáháte, aby kostel, kaplanka,
fara, zahrada a okolí byly tak krásné. Kaplanka teď dva roky
slouží jako škola, kde se učí děti. Přeji obci sílu, aby dokázala

Přeji Vám všem požehnané vánoční svátky. Nový rok začne
možná ještě pandemicky, ale zlepší se to a s Boží pomocí sluníčko tu „hnusobu“ – jak covidu říká slovenský premiér:-) – vypálí.
Váš o. Anton

Vodní mlýny v Boršicích
Historicky nejstaršími podniky v obci byly zdejší mlýny.
Mlynářské řemeslo patřilo k nejvýznamnějším a nejváženějším a dědilo se většinou v řadě generací. Mezi mlynářskými rody se uzavíraly sňatky a nezištná pomoc mezi nimi byla

samozřejmostí. O mlýnech v Boršicích na Dlouhé řece máme
trvalé zprávy již od 16. století. Jejich majitelé patřili ke svobodným lidem, mnohdy pocházeli i z nižší šlechty.
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Dolní mlýn již před rokem 1513 vlastnil Hynek ze Zákřan,
později jej získal Václav Vacula z Ekartovic. Tento velehradský úředník si získal nejen zásluhy ve službách kláštera, ale
mohl si mimo boršický mlýn zakoupit celý dvůr s poli, loukami
a vinicemi v Polešovicích, který velehradský opat Škardonius
osvobodil 6. března 1599 od všech povinností s výjimkou dovézt každoročně z Přítluk do kláštera dvě bečky vína z výnosu
tamních vinohradů. Po Václavu Vaculovi náležel polešovický dvůr s příslušenstvím a s mlýnem v Boršicích brněnskému
rychtáři Gabrielu Schrammovi z Deblína, jenž jej prodal roku
1629 velehradskému klášteru za 1 000 zl. Po zrušení kláštera
se stal vlastníkem mlýna Martin Libosvár, který je doložený na
mlýně čp. 225 v letech 1786-1820. Další majitel Jan Látal snížil
ve druhé polovině 19. století původní počet čtyř mlýnských
kol na tři. Od něj koupil mlýn roku 1901 Josef Gargulák. Při
velké povodni v kraji 8. - 9. července 1919 bylo zařízení mlýna
včetně náhonu poškozeno, což majitel využil v následujících
letech k celkové přestavbě zařízení. Vedle zbudování betonového jezu a pomocného benzinového pohonu nahradil mlýnská kola dvěma Francisovými turbínami. Posledním majitelem
Dolního mlýna byl Gargulákův zeť Klement Kutálek. Dne 23.
ledna 1952 byl z rozhodnutí ONV v Uherském Hradišti provoz
mlýna zastaven.
Druhý mlýn v Boršicích se původně nazýval Horní. Mezi
léty 1614-1624 jej vlastnil spolu s lánem polností Jaroslav Vlachovský z Vlachovic. Od jeho dědiců celý majetek zakoupil
kolem roku 1631 známý velehradský opat Jan Greifenfels za
500 zl. Jak velký význam mlýnům pro rozvoj vesnic i samotný
klášter opat přikládal, ukazuje skutečnost, s jakým úsilím se
snažit rozšířit jejich počet zejména na řece Moravě. Greifenfels i následující opati oba boršické mlýny pronajímali a mlýny
byly zřejmě výnosné, neboť do nich jezdili poddaní z okolních
vesnic. Jednalo se především o Polešovjany, kteří vlastní mlecí
zařízení neměli, a proto z této obce přijíždělo nejvíce mlečů.
Nájemce z Horního mlýna odváděl ročně do klášterní poklady
90 zl. a z Dolního 80 zl. Po roce 1784 vlastnil Horní mlýn čp.
75 ležící na pravém břehu Dlouhé řeky Jiří Preisler, v roce 1820
mlynářská rodina Martina Kašpárka. Dalším majitelem mlýna
o třech složeních se stal kovářský mistr z Ostrožského Předměstí Karel Wostatek. Za něj zřejmě začal dlouholetý spor,

který vypukl v roce 1858 mezi boršickými mlynáři a majitelem
tzv. Sovínského mlýna z Buchlovic čp. 281 Aloisem Gregorem
z Kyjova.
Nový mlýn na Sovíně ležel na hranicích boršického
a buchlovického katastru a způsoboval nemalé škody na
Horním mlýně. Spory mezi mlynáři pokračovaly i za nových
majitelů v osmdesátých letech 19. století, tj. Baltazara Chaloupky, vlastnícího mlýn čp. 75, a Josefa Nováka. Teprve nové
smlouvy o udržování říčních břehů a čištění koryta mezi těmito
mlynáři a především příchod zkušeného mlynáře Leopolda
Zuckera na Sovín přinesl uklidnění situace mezi sousedy. L.
Zucker patřil totiž k významné mlynářské rodině, která v 19.
století působila v Kunovicích a přinesla tamní obci i celému
regionu řadu pozitivních společenských podnětů. Obyvatelé
Sovínského mlýna a tehdy také velké pálenice se přihlásili za
boršické občany a byli též přifařeni a přiškoleni k naší obci.
Sám Leopold Zucker zemřel 16. ledna 1938 a byl pohřben
na boršickém hřbitově. V té době už ale patřil mlýn Františku
Cukrovi (nar. 21. srpna 1908), přičemž na mlýně hospodařili
nájemci Josef Pekárek (1929-1939) a po něm František Vinklárek (1940-1950). I ti se hrdě hlásili k boršické příslušnosti
a považovali se za místní občany. Bohužel také tento mlýn byl
k 31. březnu 1950 dán nuceně do klidu a postupně zbourán.
Změna související se stavbou mlýna na Sovíně se odrazila i v názvu dosavadního boršického Horního mlýna, který
se nyní nazýval Prostředním mlýnem. V roce 1901 se jeho
majitelem stal Adolf Bartošík, který mlynářskou živnost rozšířil o výrobu pecí, zavedl benzinový pohon, upravil náhony

a mlýnská kola a dokonce zde zavedl výrobu elektrického
proudu, který dodával na faru a do hostince svého zetě čp. 57.
Po Bartošíkově smrti v roce 1929 získali mlýn manželé Josef
a Malvína Slámovi. Za nich mlýn během 2. světové války prošel poslední modernizací, kdy již chatrné vodní kolo o průměru 4,8 m, šířce 1,1 m a hloubce korečků 30 cm bylo nahrazeno
dvouproudovou regulační turbínou systému Banki. Avšak ani
tato změna mlýn nezachránila před poválečným vývojem, kdy
byl k 1. červnu 1951 oficiálně zrušen. V objektu, který byl převeden do majetku spotřebního hospodářského družstva, se
až do roku 1960 už jen šrotovalo a pak budova sloužila jak
sklad krmiv místního JZD.
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Obrazy s motivy Boršic
Ve zpravodaji 1/2020 jsme zveřejnili výzvu k zapůjčení obrazů s motivy Boršic nebo vztahujících se k dění v obci Boršice.
Přinášíme první z obrazů, který zapůjčila paní Jana Šteglíková.
Boršický kostel s farou (Pohled ze zahrady) olej, 1954
Tento obraz daroval paní Vlastě Bilíkové duchovní správce
farnosti Alois Mikuláštík, kterého paní Vlasta navštěvovala se
svým manželem Ignácem ve Francově Lhotě.
Ještě existuje jeden obraz se stejným motivem, který byl
na přání Aloise Mikuláštíka namalován bez „opadané omítky“
na budově fary.
Autorem obrazu je Vojtěch Pernica.
Vojtěch Pernica (26. 1. 1886 - červenec 1977 v Brně), malíř.
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof.
Hofbauera, poté na Akademii v Mnichově u prof. Hampeyse.
Věnoval se krajinomalbě a figurálním námětům. Tvořil zejména portréty (rodina hrabat Stolbergů v Kyjovicích ve Slezsku),
dekorativní nástěnné malby a dekorační výzdobu. Zajímal
ho barvitý folklor jižní Moravy a její krajina. Maloval Slovácko, okolí Buchlovic a Hostýnsko. V obrazech také s oblibou
zachycoval figurální krojované motivy. V posledních letech
života přesídlil do Brna, v okolí čerpal další motivy k realistickým malbám.

Byl členem Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně a Spolku výtvarných umělců Aleš v Brně, s nimiž vystavoval. Samostatně vystavoval také roku 1921 v Los Angeles
v USA.

Připomínka totálního nasazení
jak se promítlo do života boršického rodáka a mého otce Jaroslava Buchtíka
Náhodou jsem v poslední době narazil na výzkum totálního
nasazení občanů protektorátu Böhmen und Mähren v Norsku,
jehož se účastní Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.
Jaroslav Buchtík se narodil 9. 4. 1920 jako předposlední
ze 13 dětí, které se v rozmezí 20 let narodily Janu Buchtíkovi
a Ludmile, rozené Švédové, v domku č. p. 236 v Boršicích.
Synovi umožnili rodiče vzdělání na Arcibiskupském gymnáziu
v Kroměříži, pak mu určili cestu kněžského vzdělání v bohosloveckém semináři.
Do toho vpadla německá okupace a pak v listopadu 1942
povolání na pracovní úřad a nasazení v organizaci Todt (sekce
Einsatzsgruppe Wiking). Po zastávce v Berlíně byli expedováni nákladní lodí Urundi ze Štětína do
Osla a pak na různá místa v Norsku.
Jaroslav byl poslán 250 km za polární kruh do Harstadu – severně od
Narviku, ke stavební firmě Hermann
Schaefer.
Tábor měli Češi v Trondenes, 3
km od Harstadu, kde se mělo budovat velké opevnění na ochranu Narviku. Součástí opevnění byla i námořní děla Adolf ráže 42 cm. 54 Čechů
pracovalo jako řemeslníci a dělníci.
Byli jen malou součástí pracovníků
z jiných zemí a válečných zajatců,
kteří měli ovšem mnohem těžší životní podmínky. Pracovali obvykle
12 hodin denně a jednou v měsíci
byla volná neděle. Nasazení v severním Norsku mělo mnohé výhody
proti místům v samotném Německu.
Ti, co byli nasazeni zde, měli vlastně
štěstí a možná jim to zachránilo život.

Nebyly zde nálety jako v Německu, kde totálně nasazení pracovali v továrnách a při hašení a odklízení trosek. Příděly jídla
v severním Norsku, ačkoli menší než německé, byly větší než
na jihu Norska, ryby se zde prodávaly volně a ne na příděl.
Mrazy, díky Golfskému proudu, nebyly větší než v Čechách
a v létě se bylo možné v moři koupat.
Po osvobození Norska, do doby repatriace do vlasti na
podzim 1945, měli čas užívat si svobodu, výlety, fotbalová
utkání a jiné kratochvíle. Před odjezdem z Norska udělali rozloučení na hřbitově s několika kamarády, kteří zde zemřeli.
Otec v té době hodně fotografoval. Někteří Češi zde měli vážné známosti a minimálně tři z nich si odvezli norské nevěsty
do Čech. Jaroslav se přátelil s Ingrid
Kristoffersen, později provdanou
Strøm, a její rodinu navštívil v roce
1965. O jeho pobytu byla i zmínka
v místních novinách.
Fotografie z té doby byly v Muzeu války v Narviku hodnoceny jako
unikátní dobový dokument. Zejména
fotografie jednoho malého bunkru
v centru města vyvolala zpočátku
diskusi, že v tom místě žádný bunkr
nebyl a fotografie je upravená. :-)
Otec po válce vystudoval Stavební fakultu ČVUT a celý život pracoval
v Hydroprojektu v Praze, kde projektoval pražský vodovod včetně přivaděče ze Želivky.
(V textu byly použity výňatky z knihy pátera Práška a časopisu Dějiny
a současnost 3/2020. Fotografie jsou
z pozůstalosti Jaroslava Buchtíka.)
Ing. Jaroslav Buchtík
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Babinec… putování za poznáním
Vzhledem k současné situaci s koronavirem jsme musely naše cesty za poznáním omezit. Štěstí nám přálo alespoň
v létě, kdy byla situace příznivější a my přece jen pár míst
navštívily.

Jedním z našich cílů se staly lázně Luhačovice, které v letošním roce dokončily opravu haly na Lázeňském náměstí,
kde můžete ochutnat zdejší nejznámější pramen Vincentku,
ale nezapomněly jsme ochutnat další známé prameny jako:
Ottovku, pramen Dr. Šťastného a v blízkosti nového kostela
pramen sv. Josefa. Luhačovický farní kostel Sv. rodiny byl
postaven v letech 1996–1997. Z výkladu průvodce jsme se
dozvěděly mimo jiné, že základní kámen posvětil svatý otec
Jan Pavel II. během své návštěvy na Velehradě v dubnu 1990.
V Luhačovicích jsme také navštívily minigalerii rozhleden, která čítá 90 modelů a najdete zde i nám známý Šrotík, Floriánku
nebo rozhlednu na Brdu.
Letos jsme stihly navštívit ještě Vizovice, kam jsme cestovaly již několikrát, ale tentokrát se naším cílem stal zdejší
zámek. Ten byl vystavěn v 18. století Heřmanem Hanibalem
v moderním francouzském stylu. Naleznete zde bohaté zámecké interiéry, které jsou zařízeny nábytkem ve stylu baroka,
rokoka a empíru. Je zde velké množství porcelánu a rozsáhlá obrazová sbírka, která se svým významem řadila hned za
kroměřížskou arcibiskupskou obrazárnu. Součástí prohlídky
je kaple, kde je velmi pěkná sochařská a štuková výzdoba.
Zámek Vizovice jistě stojí za Vaši návštěvu.

Tolik v krátkosti k našemu putování. Doufáme, že v příštím
roce bude situace příznivější a my podnikneme odložené výlety, na které se moc těšíme.
Přejeme Vám krásné a klidné Vánoce a hodně zdraví v novém roce.
Marie Lukůvková
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Aktivity SPCCH Boršice v koronavirové době roku 2020
Činnost naší základní organizace SPCCH Boršice v novém roce 2020 jsme zahájili schůzkou s důvěrníky výboru,
kde jsme plánovali aktivity a program organizace na rok 2020.
Únor patřil přípravě na výroční členskou schůzi, která proběhla
nezvykle brzy, a to hned 5. února 2020, jelikož na březen byla
naplánována rekonstrukce kulturního domu. Schůzi zahájila
paní Horká, která přivítala všechny přítomné členy SPCCH
Boršice a hosty. Výroční schůze se zúčastnili členové v počtu
128 a hosté, zejména pan starosta Ing. Jílek a místostarosta pan Dula. Dalšími hosty byly místopředsedkyně okresního
výbor SPCCH Uh. Hradiště paní Pospíšková a místopředsedkyně základní organizace Hluk paní Lekešová. Tentokrát byla
výroční schůze ochuzena o vystoupení dětí z mateřské školy
z důvodu chřipkové epidemie. Výroční schůze se uskutečnila v přátelském duchu k 30. výročí vzniku Svazu postižených
civilizačními chorobami. Seznámili jsme členy s bohatým programem na celý rok 2020.
Tento program se ovšem zúžil jen na rekondiční a ozdravné pobyty, které jsme mohli uskutečnit pouze od června do
konce září. Všechny nás zaskočila pandemie koronaviru. Kvůli
této pandemii byl vyhlášen nouzový stav od března do června

a další potom od října, který trvá doposud. Naše organizace
SPCCH uskutečnila během čtyř měsíců osm ozdravných pobytů. V Ludvíkově v Jeseníkách dva pobyty, v Zuberci-Habovce (Roháče), dále relaxaci v lázních Rájecké Teplice a lázních
Luhačovice v hotelu Praha, kde byl program zaměřen na diabetické onemocnění. Ozdravný pobyt Putování za poznáním
jižních Čech se všem líbil. Navštívili jsme města Tábor, České
Budějovice, Třeboň, Jindřichův Hradec, Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou.
Naše základní organizace pro své členy pořádala také zájezd na Pastviny a do Rožnova pod Radhoštěm. Tento zájezd
se vydařil. Výbor SPCCH Boršice měl pro letošní rok naplánováno mnoho akcí, ale kvůli neustále narůstající pandemii
covidu-19 jsme byli nuceni do konce roku všechen program
zrušit a odložit jej na lepší časy. Z našeho pohledu se nám
i tak podařilo uskutečnit hezké ozdravné pobyty ve velkém
počtu účastníků.
Výbor SPCCH Vám v nastávajícím čase přeje hodně zdraví,
hezké, klidné vánoční svátky a do nového roku 2021 štěstí,
zdraví a pohodový rok bez strachu z onemocnění.
Za výbor SPCCH, ZO Boršice předseda Ladislav Hamřík

TOM Kamzík
Ani jsem nevěřila, že rozloučení s turistickým kroužkem
proběhne. Ale nakonec to vyšlo!
Byla nás jen větší hrstka, ale i tak si to děti užily a já s nimi.
Sešli jsme se 24. 6. v odpoledních hodinách u nás na zahrádce. Tady už to děti znají. Občas tam chodíme hrát hry,
soutěžit. Rozloučení tu taky nebylo poprvé.
Počasí nám přálo, sluníčko svítilo. Děti se rozdělily do skupinek na holky a kluky a daly se do plnění úkolů. Odměnu si
přece musí zasloužit.
Stavěly z klacíků typy ohňů, házely na cíl. Odpovídaly na
otázky. Pokud vše bylo splněno, stačilo už dát jen dohromady
tajenku. Zvládly to a odměny si po právu zasloužily.
Pak už si jen hrály, povídaly, rozjímaly, ...
Taky jsme se spojili s kamarádem Maťou, který už byl tou
dobou pryč. Museli jsme mu přece říct, že vyhrál ve sbírání
bodů a čeká na něj odměna.
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No a zlatou tečkou odpoledne bylo opékání cigára. Moc
šmakovalo.
PS: V tomto školním roce
2020/21 jsem turistický kroužek
neotevřela. Nějak jsem tušila
situaci, která nastane. Jsem si
jistá, že se vše vrátí časem do
vyjetých kolejí a my se zase budeme scházet a volně chodit na
procházky a na výlety. Kamzíci,
moc se na vás těším!
Helča

Hasiči v roce 2020
V letošním roce jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Boršice zasahovala do uzávěrky zpravodaje celkem sedmkrát.
Poprvé vyjel náš Volkswagen Crafter 10. února v podvečer
k odstranění popadaných stromů na komunikaci vedoucí do
Nedakonic. 2 dubna v odpoledních hodinách jsme na žádost
operačního střediska hasičského záchranného sboru vyrazili

Naše jednotka v nočních hodinách společně s profesionálními hasiči z Uherského Hradiště řezala v Boršicích a okolních
obcích stromy na komunikacích a odstraňovala další následky
prudkého větru. V srpnu vyjela jednotka vozidlem Volkswagen
Crafter k likvidaci obtížného hmyzu do obce Břestek. V říjnu
při prudkých poryvech větru vyjela jednotka opět dopravním
automobilem ke stromu, který hrozil pádem na komunikaci
a dráty elektrického vedení v naší obci. K události byla povolána i plošina, ze které byl strom zkrácen tak, aby už nepředstavoval další nebezpečí pro své okolí. K poslední události jsme
vyjeli naší tatrou a crafterem ve večerních hodinách v pátek
13. listopadu. Jednalo se o požár návěsu tahače na silnici I/50
u Buchlovic.
Pandemie koronaviru zasáhla i do činnosti naší jednotky.
Museli jsme výrazně omezit svou činnost a omezit ji na udržení akceschopnosti. Úplně jsme zrušili plánovaný přeshraniční
výcvik s partnerskou jednotkou z obce Opatovce a každoroční
výcvik v protiplynovém polygonu ve Valašských Kloboukách.
Kurzy členů jednotky probíhaly namísto obvyklé prezenční formy na stanicích hasičského záchranného sboru e-learningem.

cisternovou automobilovou stříkačkou i dopravním automobilem do Osvětiman k požáru střechy a několika místností rodinného domu. Členové naší jednotky se účastnili hasebních
prací v dýchací technice. Na další výjezdy jsme si počkali až
do července, kdy jsme likvidovali vosí hnízdo v obci Tučapy.
O 8 dní později se Zlínským krajem prohnala silná bouře.

V roce 2019 obec Boršice úspěšně požádala Zlínský kraj
o účelovou dotaci na pořízení zásahových oděvů. V letošním
roce nám tak náš zřizovatel obec Boršice nakoupil 7 kusů velmi kvalitních třívrstvých zásahových oděvů od české značky
DEVA FM.
Do nového roku 2021 vám přejeme hodně štěstí, lásky
a především zdraví, které teď všichni tak potřebujeme.

I šachový svět postihla doba koronavirová…
Zrušily se všechny zápasy, turnaje a tréninky a přešlo se
na online formu. U nás tedy byl v období březen-květen klid.
V červnu jsme pomalu začali se soukromými tréninky. Naši talenti se účastnili slovenského mistrovství mládeže online, kde
byla velice zajímavá účast a hrálo se i o pěkné ceny. Většina
soutěží se nedohrávala. Boršice dohrávaly jen 2. ligu, poslední
víkend v červnu. V sobotu jsme se utkali doma s Kroměříží, což
bylo docela těžké, skoro 5 hodin trvající derby. Zvítězili jsme
4,5:3,5 a tím si zajistili další sezónu v této soutěži. Další den
jsme se pak střetli ve spíše přátelském zápase s Vlčnovem s výsledkem 4:4 a skončili jsme na krásném 8. místě. Přes prázdniny se zase hrály jen některé turnaje, nejvíc nás zamrzelo zrušení turnaje ve Vlčnově. Ale aspoň ve Starém Městě jejich tradiční
turnaj probíhal v takovém komornějším provedení.
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Vaši HASIČI

Protože je náš kulturní dům konečně opravený, tak jsme se
mohli ze zasedačky u potoka přesunout zpátky do naší klubovny. Nicméně i v ní nás čekaly bojové podmínky, protože
kvůli opravě školy tam probíhala výuka 5. třídy. Malou radostí
byl i přírůstek šachových nadšenců. Poslední zářijový víkend
jsme ještě stihli v Nedakonicích zorganizovat memoriál Vratislava Hory, kterého se zúčastnilo 41 žáků. Nejvíce se tam dařilo Honzovi Kostkovi, který skončil devátý se 4,5 body. Tento
turnaj doprovázel i turnaj pro dospělé, kterého se zúčastnilo
20 hráčů. Tam velice příjemně překvapil Roman Krajíček, který
skončil dvanáctý s 3,5 body. Nutno dodat, že po prvních 3 kolech měl nula bodů. V obou soutěžích se hrálo 7 kol. V říjnu se
měly začít hrát mistrovské soutěže, které jsou zatím odloženy
na neurčito.
Pavel Tománek

SK Boršice, z. s.
Náš sportovní klub má za sebou velmi specifický rok 2020,
který, i když ještě není u konce, tak pro nás fotbalisty už skončil.
Vzhledem k situaci, která letos panovala, byla našemu klubu
zrušena celá jarní mistrovská část. Bohužel tvrdá zimní příprava
přišla vniveč. Ale jako všichni, tak i my sportovci jsme se museli
přizpůsobit letošní situaci. Stejně tak se nedohrála ani podzimní
část, která byla zhruba ve dvou třetinách soutěže přerušena.
Na jaře nás postihla doslova pohroma. Kromě zrušení druhé poloviny soutěže se pokazilo zavlažování a s firmou, která
měla vyměnit nové čerpadlo, byly problémy. A tak chvíli trvalo,
než se opět vše dalo do normálu. Hřiště tím však velmi trpělo.
Bylo nutné delší čas chodit vše zapínat a vypínat manuálně.

Za to bych chtěl poděkovat všem, kteří se na tom podíleli
a vše přetrpěli. Dále velké díky patří také obci Boršice, která
celou výměnu zafinancovala.
Vedení klubu spolu s šéftrenérem Tomášem Ohnutkem si
ještě před pandemií pohrávalo s myšlenkou uspořádat velký letní fotbalový turnaj mládeže. Celé organizace se zhostil
náš šéftrenér Tomáš a i přes nejistotu, zda to situace povolí,
jsme se rozhodli turnaj odehrát. Záštitu nad ním převzal pan
starosta Jílek a vznikl tak krásný projekt s názvem ,,O pohár
starosty obce Boršice“. Patronem turnaje byl náš český reprezentant a svého času hráč holandského PSV Eindhoven
Michal Sadílek, který se turnaje zúčastnil a velmi tím povzbudil
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naše mladé naděje. Vše nakonec klaplo náramně a nyní již
vymýšlíme, jak příští rok laťku zkusit posunout výše.
V současné době opět neleníme a snažíme se podat veškeré možné dotační tituly. Zatím se daří získat peníze na mládež. Chtěli bychom sehnat něco i na drobnou opravu areálu
a hlavně kabin, které jsou v žalostném stavu.
Prioritou je také nalákat co nejvíce mladých fotbalistů
a rozšířit tím členskou základnu a hlavně vytvořit velký projekt
mládeže, abychom i v této těžké době zachovali boršický fotbal na velmi vysoké okresní i krajské úrovni.
Za celé vedení bychom tímto chtěli poděkovat našim fanouškům, kteří nás podporují nejen na domácích zápasech. Dále pak
velké díky patří sponzorům, bez kterých bychom se neobešli.
Všem přejeme také klidné prožití svátků vánočních a snad
se na jaře shledáme opět v našem krásném sportovním areálu.
Dycky Boršice!!!!!
Stanislav Výstup, místopředseda SK Boršice

K čemu slouží honební společenstvo
Honební společenstvo Boršice zastupuje zájmy vlastníků
pozemků při jejich pronajímání k výkonu práva myslivosti. Asi
650 hektarů má v pronájmu Myslivecký spolek Boršice, a je
tedy uživatelem honitby.
Honitba je pozemek, na kterém je povoleno vykonávat
právo myslivosti. Jedna honitba může obsahovat více pozemků od různých vlastníků. Pozemky, na kterých není myslivost
povolena, se nazývají nehonební. Pokud honitby sousedí
s městskými či vesnickými pozemky, obvykle končí na začátku zastavěných ploch, tzv. intravilánu.
Jako vlastní honitba se označují pozemky, které jsou ve
vlastnictví člověka, který na nich vykonává právo myslivosti.
Od roku 1962 do roku 1992 tento druh honitby přestal existovat, když bylo následkem zákona o myslivosti č. 23/1962 Sb.
právo myslivosti odloučeno od vlastnictví pozemku a stalo se
doménou organizací, jako byly státní lesy, státní statky a JZD.
Jako společenstevní honitba se označuje honitba tvořená
pozemky více vlastníků, kteří se dohodli na vzniku honebního
společenstva podle zákona o myslivosti. Tomuto honebnímu
společenstvu je pak honitba uznána.
Zákon o myslivosti (č. 449/2001 Sb.) je zákon patřící mezi
současné právní předpisy o myslivosti v Česku.
Zákon upravuje tyto oblasti:
• Chov a zušlechťování zvěře
• Zásady chovu
• Chovem zvěře se rozumějí odborné zásahy sledující
určité vymezené biologické cíle, zachování rovnováhy
mezi stavy spárkaté zvěře a prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné
kvality zvěře a úprava stavů zvěře na optimální stav.
• Omezení směřující k zachování druhu zvěře
• Dovoz a vývoz živé zvěře i jejích vývojových stadií
lze provádět jen se souhlasem orgánu státní správy
myslivosti, a to za podmínek v něm stanovených. K dovozu a vypouštění geograficky nepůvodních druhů
živočichů, které jsou považovány za zvěř Mezinárodní
mysliveckou organizací, je nutný předchozí souhlas
orgánu ochrany přírody, orgánu státní správy myslivosti a dodržení veterinárních předpisů.
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• Zákazy stanovené k zachování druhů zvěře
• zakazuje se:
• vypouštět do honiteb jedince druhů zvěře, které jsou
drženy ve farmových chovech, nebo jejich mláďata,
• vypouštět do honiteb zvěř a zvířata získaná křížením
mezi druhy zvěře a mezi druhy hospodářských zvířat,
• vypouštět do honiteb zvěř, která byla chována
v zajetí; výjimku z tohoto zákazu může povolit orgán
státní ochrany přírody,
• zavádět v honitbě další druhy zvěře bez předchozího
souhlasu orgánu státní správy myslivosti po vyjádření orgánu státní ochrany přírody.
• Chov zvěře v zajetí
• Chov zvěře v zajetí je možný jen se souhlasem orgánu
státní správy myslivosti. Žadatel předkládá vyjádření
veterinárních orgánů a orgánů na ochranu zvířat proti
týrání.
• Ochranu myslivosti a zlepšování životních podmínek zvěře
• Ochranou myslivosti se rozumí ochrana zvěře před nepříznivými vlivy prostředí, před nakažlivými nemocemi, před
škodlivými zásahy lidí a před volně pobíhajícími domácími zvířaty; ochrana životních podmínek zvěře, zajištění
klidu v honitbě a ochrana mysliveckých zařízení.
• Je zakázáno plašit zvěř jakýmkoliv způsobem. Dále je
zakázáno rušit zvěř při hnízdění a kladení mláďat a provádět další činnosti záporně působící na život zvěře jako
volně žijících živočichů.
• Ustanovení, práva a povinnosti myslivecké stráže.
• Tvorbu a využití honiteb
• Upravuje zřizování, využívání a zánik honiteb
• Upravuje fungování honebního společenstva
• Myslivecké hospodaření a lov
• Ustanovení, práva a povinnosti mysliveckého hospodáře
• Doby lovu zvěře
• Zakázané způsoby lovu
• Škody způsobené užíváním honitby, zvěří a na zvěři
• Státní správu myslivosti
• Přestupky
Ing. Roman Jílek

Nové knihy s regionální tematikou
Milí čtenáři,
ač byl letošní rok výrazně poznamenaný koronavirovou pandemií, přesto se mi v mém malém nakladatelství podařilo vydat
několik nových publikací, zaměřených na národopis, regionální
historii a přírodu. Dovolte prosím, abych vám je v krátkosti představil a možná vám tak dal i tip na zajímavý vánoční dárek.
Nejprve bych zde rád
uvedl knihu nazvanou Kristián Gottfried Hirschmentzel (1638-1703), osudy
a dílo velehradského barokního literáta (385,- Kč)
autorky Jaroslavy Dupalové. Ačkoliv se sám otec
Hirschmentzel
označoval
za spisovatele a historika
cisterciáckého řádu na Velehradě, ve skutečnosti byl
polyhistorem s velmi širokým záběrem, věnoval se
mimo jiné velkomoravské
a regionální historii, komponoval hudební skladby (které se dodnes interpretují a některé z nich je možné si poslechnout na internetu na youtube.com) a sbíral lidovou slovesnost.
Současně ho lze považovat za významného obnovitele cyrilometodějských tradic v našem regionu.
Kniha popisuje nejen jeho bohaté životní osudy, ale dočteme se v ní i o jeho tříletém působení v Boršicích, kde sloužil
jako farář, o růžencovém arcibratrstvu v Bolaticích, stručně je
v ní popsán obsah jeho celkem 47 rukopisů a v neposlední
řadě tu najdeme i dnešní uložení dochovaných rukopisů včetně jejich signatur. To jistě ocení všichni badatelé, zabývající se
jednak Hirschmentzlovou osobností a dále všichni, kdo se zajímají o historii, národopis či cyrilometodějské tradice. Kniha je
vázaná a má pevné desky.
Druhou vydanou publikací je brožurka s názvem
Kniha
údů
apoštolátu
modlitby (založená dne 16.
června 1875) a kniha údů
arcibratrstva růžencového (založená dne 28. září
1879) v Boršicích (50,- Kč).
Jedná se o doslovný přepis
dvou knih katolických bratrstev, které ručně napsal
boršický farář Jan Nepomuk
Studený a které se dochovaly v boršickém farním archivu. Na celkem 28 stranách
na křídovém papíře je uvedena jednak stručná historie
obou bratrstev, ale asi dvě třetiny brožurky zabírá celkem 68
zapsaných modliteb. To je nejzajímavější část, je to neocenitelný náhled do minulosti, za co se naši předci modlili a co se
jim taky splnilo. Zapsané jsou modlitby farníků zejména z Boršic, ale i z Tučap, Zlechova a Tupes. A tady je malá ukázka:
František Taťák, 68letý podsedník z Boršic, oslepl docela.
Po 2–3 roky vodilo ho děvče jeho každodenně na mši svatou.
Přál sobě jen toli viděti, aby mohl sám bez vůdce do kostela
choditi. S velikou důvěrou počal konati devítidenní pobožnost
k nejsvětějšímu Srdci Páně, počna se svatou zpovědí

a přijímáním Nejsv. Těla Kristova. Za čtyry dni přišel na faru i se
ženou, oznamuje s velikou radostí, že již vidí domy. Po devět
dní ustavičně zraku přibývalo, a již chodí sám bez vůdce do
kostela, jak si toho na nejsvětějším Srdci žádal, a toto ještě
přidalo milosti, on může již i s dobytkem orati a jiné domácí
práce konati. Každý, kdo ho dříve znal a nyní pozoruje, vidí
a poznává jeho neoblomnou důvěru odměněnou a považuje to
jako nějaký div. Nekonečné díky nejsvětějšímu Srdci Páně. To
povzbudilo mnohých s podobnou důvěrou, na nejsvětější Srdce se obrátiti a pomoci v něm hledati.
V pořadí třetí publikací,
kterou se mi letos podařilo
vydat, je knížka Miloslava
Hrdého Drobničky aneb vyprávění ze Slovácka (250,Kč). Jedná se o soubor lidových vyprávění, ve kterých
najde čtenář řadu drobných
historek, událostí a humorných vyprávění z obcí Velehrad, Modrá, Kudlovice, Sušice, Jalubí, Traplice, Košíky,
Jankovice, Salaš, Babice,
Spytihněv a Huštěnovice.
Časový záběr Drobniček je
poměrně široký, jsou zde
zahrnuty události zhruba od
roku 1850 do roku 1950. Především svým místním vymezením
má sbírka i svou dokumentární hodnotu, protože zachycuje
část života našich předků a dovoluje každému čtenáři ze střípků vytvářet malebnou mozaiku historie této části Slovácka.
A toto o knížce říká sám autor:
Měl jsem možnost v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století nahlédnout nejen do kronik obecních, uložených na místních národních výborech v těchto vesnicích, ale
také do soukromých a rodinných kronik. Navštívil jsem také
mnoho lidí, o nichž bylo známo, že jsou dobrými zpěváky, muzikanty, vypravěči a organizátory lidových zábav. Kromě písňových a tanečních materiálů, které jsme v mnoha případech
„zužitkovali“ při vystoupeních souboru Lúčka, jsem nalezl, slyšel a posléze i zapsal řadu drobných vyprávění, která tvoří základ Drobniček.
Další publikací, kterou
jsem vydal v první polovině
letošního roku, je dotisk 11.
svazku ediční řady Chřiby
záhadné a mytické, který
nese název Chřiby – stopami dálnice (280,- Kč). Autory jsou Pavel Zrna a Bořek Žižlavský. Tentokrát se
ovšem jedná se o rozšířené
vydání původní verze knihy,
ve kterém přibyly nejnovější
informace o plánované dálnici přes Chřiby, jejíž stavba
se (naštěstí) neuskutečnila.
Dočíst se zde – spolu s původním textem – můžete
navíc o nalezení pravděpodobně jediného dochovaného
pracovního vozíku ze stavby, o jeho renovaci a instalaci na
Bunči, o plánech na výstavbu nové restaurace či si zde čtenář může porovnat, jak se staví dálnice dnes a jak se stavěla
před 70 lety.
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Ze stejné ediční řady
pochází i nejnovější knížka,
kterou napsali Jiří Blaha,
Jaroslav Hrabec a Bořek
Žižlavský. Jedná se o druhý
díl knihy Chřiby – po skalách a lomech II (280,- Kč),
navazující na první díl vyprávějící o chřibských skalách.
Druhý díl tentokrát podrobně mapuje skály, skaliska,
významné kameny a lomy
na Zdounecku, Roštínsku,
Cetechovicku,
Střílecku,
Stupavsku,
Koryčansku
a Lískovecku. Ke všem jsou
pak uvedeny jejich GPS
souřadnice pro jejich snadné nalezení. Jako malý bonus byla
do knihy přidána kapitola o spisovateli Jindřichu Spáčilovi
a jeho vztahu k Chřibům. Čtenáři se mohou těšit na ještě další
dva díly věnované chřibským skalám, jejichž plánované vydání se uskuteční příští a přespříští rok. Mapovat tentokrát budou širokou oblast od Jestřabic přes Vřesovice, Osvětimany,
Smraďavku až po Buchlovice.
Závěrem bych zde ještě uvedl sborník Krajem Veligradu
(90,- Kč), který vydává Historická společnost Starý Velehrad

a jehož zatím poslední číslo vyšlo letos na jaře. Tento
naučně-populární sborník
se zaměřuje na regionální historii, národopis a na
osobnosti z oblastí Uherskohradišťska a Chřibska.
V tomto posledním díle
naleznete například články
o buchlovickém knězi a grafikovi Arnoštu Hrabalovi,
o ohroženém napajedelském hřebčínu, o orchidejích rostoucích v Chřibech
či vyprávění o spatření černé paní na hradě Buchlově.
Sám jsem do něho přispěl
článkem nazvaným Kdo byl JUDr. Hynek Dostál, rytíř řádu sv.
Řehoře Velikého a nějakým článkem může přispět do sborníku prakticky každý.
Veškeré výše uvedené publikace si lze zakoupit v regionálních knihkupectvích, v turistických informačních centrech
nebo přímo na mé adrese Milan Železník, Boršice 328, tel.:
603 487 403, mail: nakladatelstvi.buchlov@seznam.cz.
Napsal: Milan Železník

Vyšla další kniha o RAF:
Rytíři nebes – 311. československá peruť RAF
Samostatná kniha, novinka, věnovaná bombardovací peruti a vydaná
u příležitosti pouze krátce konané výstavy ve dnech 1. - 11. 10. 2020 v Brně.
Obsahuje přes 900 stran s téměř 1200 jmény příslušníků 311. peruti,
bližší popis jejich osudů s řadou fotografií, často až do současnosti. Na 4
stranách knihy je také uvedena vzpomínka na Stanislava Mikulu, rodáka
z naší obce.
Autory knih jsou Jan a Sabina Kratochvílovi a vydavatelem Muzeum českého, slovenského a rusínského exilu 20. století a Muzeum RAF Brno.
Tato kniha by mohla obohatit Vaši knihovnu a být současně zajímavým
studijním materiálem. Bližší informace získáte v místní knihovně, kde si knihu můžete také objednat.

Jak naložit s knihami, které už nechcete?
Dům bez knih jako tělo bez duše, řekl kdysi spisovatel Julius Zeyer. Občas ale nastane situace, kdy některé tituly jednoduše už nechcete, nebo na ně nezbývá místo.
U vstupu do boršické knihovny jsou vyhrazeny prostory právě pro tyto knihy. Ty buď knihovna zařadí do svého fondu,
nebo nechá volně k rozebrání.
Dáváme zde „šanci opuštěným knihám“. Kdokoliv může přijít a knihu si zde vzít. Kdokoliv může přijít a knihu zde odložit.
Spousty odložených knih zde již našly své místo u nových spokojených čtenářů.
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Dokument natočený v Boršicích vyhrál hlavní cenu
na festivalu v Panamě
Dokumentární snímek „Rok na dědině“ režiséra Petra Smělíka, jenž se narodil v Uherském Hradišti a absolvoval
zlínskou filmovou školu, zvítězil na 9. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Acampadoc v La Villa de
los Santos v Panamě. Film, který se natáčel kompletně ve Zlínském kraji, uvidí v příštím roce také diváci České televize.
Letošním motem festivalu bylo „Built Heritage“, tedy uchovávání dědictví. Právě toto téma reflektuje i hodinový dokumentární film Rok na dědině. „Hlavní myšlenkou snímku je
pro mě návrat k přírodě, k originalitě, ke všemu, co působí
skutečně. V dokumentu nepřímou cestou srovnávám život ve
vesnicích a život ve městech. Ukazuji vztah mladé generace
k tradicím a také jejich vztah ke zvířatům a půdě. Zkrátka sleduji život na vesnici v dnešní moderní době,“ říká o vítězném
snímku režisér Petr Smělík.
Natáčení dokumentu se odehrávalo v Boršicích na Uherskohradišťsku, a to na přelomu let 2018 a 2019. V průběhu

tohoto období strávil štáb v regionu celkem 12 natáčecích
dnů. Snímek byl však finálně dokončen až na začátku roku
2020, kdy byla následně zahájena i jeho festivalová distribuce.
Projekt byl doposud představen na Lift-Off festivalu v Tokiu, New Yorku, Torontu, Los Angeles, Paříži a Amsterdamu.
Na Acampadoc Panamá pak v srpnu získal hlavní cenu poroty. V průběhu druhé poloviny listopadu byl dokument k vidění
na Lift-Off festivalu v Sydney a Melbourne. Českým divákům se
představí v roce 2021, kdy jej uvede Česká televize. Do té doby
jej zájemci mohou vidět na filmových festivalech, jejichž aktualizovaný přehled lze sledovat na stránkách www.vivatscreen.com.

Slovácké divadlo oslavilo historický úspěch,
tři nominace na Ceny Thálie
V sobotu 14. listopadu předávala Herecká asociace v online přenosu nejprestižnější české herecké ocenění, Ceny
Thálie. Slovácké divadlo mělo rovnou dvě želízka v ohni, Jitku
Hlaváčovou za roli Kostelničky v dramatu Její pastorkyňa režiséra Michala Zetela a Tomáše Šulaje, který se do nejužší nominace probojoval díky roli Billyho Flynna v muzikálu Chicago
režisérky Lindy Keprtové.
Kromě Jitky a Tomáše, které odborná komise nominovala
mezi tři nejlepší v kategoriích činohra a muzikál, opereta a jiné
hudebnědramatické žánry, letos za Slovácké divadlo bodovala ještě Pavlína Hejcmanová. Té Herecká asociace přiřkla širší
nominaci mezi deset nejlepších muzikálových hereček za roli
Velmy v muzikálu Chicago.
I když na Ceny Thálie nakonec slováčtí divadelníci těsně
nedosáhli, přesto se jedná o rekordní úspěch. Tři nominace ve
dvou kategoriích ještě nikdy žádné regionální jednooborové
divadlo nezískalo.
„Potvrzujeme, že jsme stále v nejvyšší divadelní lize,” radoval se umělecký šéf uherskohradišťské scény Lukáš Kopecký
a připomněl, že dvěma nejužšími nominacemi se divadelníci
chlubili už loni. „Pravděpodobnost, že něco podobného zažijeme i teď, nebyla moc velká. Ale naši herci dokázali, že mají
neuvěřitelný tah na branku, a nominace přišly zas. Velkou zásluhu na nich však má celé divadlo včetně výjimečných režisérů Michala Zetela a Lindy Keprtové, kteří k nim naše herce
dovedli,” říká Lukáš Kopecký.
Odborná komise nakonec Ceny Thálie přiřkla kolegům
z jiných divadel. „Být tak blízko a Cenu Thálie nezískat sice
v první chvíli zamrzí, ale smutní nejsme. Skutečnou odměnou je pro nás každý večer potlesk našich nejlepších diváků, které ve Slováckém divadle máme. Všem ze srdce
děkujeme, že nám drželi palce,“ shodují se Jitka Hlaváčová
a Tomáš Šulaj.
I když nominovaní ze Slováckého divadla zůstali při letošních Cenách Thálie těsně pod vrcholem, diváci je zahrnuli
gratulacemi a slovy povzbuzení. „Pro nás jste naše hvězdy
i bez titulů! Vážíme si vaší práce a vždy za vámi rádi přijdeme,“
vzkázala Marcela Křiváková. „Nevadí, nevěšte hlavu, my vás
máme stejně moc rádi a už se na vás těšíme. Patříte k našemu
životu,“ dodává František Smištík.

Jitka Hlaváčová, Její pastorkyňa, foto Marek Malůšek

Pavlína Hejcmanová, Chicago, foto Marek Malůšek

Tomáš Šulaj, Chicago, foto Marek Malůšek
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Společenská kronika
12. 06. 2020 – 55 let společného života Ludmila a Jan Merčákovi
červen 2020 – rozloučení dětí MŠ a žáků ZŠ
07. 08. 2020 – 55 let společného života Olga a Miroslav Matějkovi
08. 08. 2020 – sňatek Helena Janoušková a Tadeáš Krajča
14. 08. 2020 – 50 let společného života Marie a Oldřich Vařečkovi
15. 08. 2020 – sňatek Alena Svobodová a Václav Stodůlka
22. 08. 2020 – sňatek Alžběta Šoustková a Jiří Valenta
05. 09. 2020 – sraz ročníku 1970
12. 09. 2020 – sňatek Magdalena Heliová a Jan Bubeník
12. 09. 2020 – sňatek Věra Jansková a Antonín Jordán
18. 09. 2020 – 55 let společného života Jiřina a Bohumil Tomášů

Životní jubilea

Narození

Josef D a n í č e k

80 let

Natálie P o d o l i n s k á

Jaroslav S v o b o d a

93 let

Antonín B i l í k 	

96 let

Jan V a v ř í n

Ing. Jaroslav B e d n á ř

85 let

Martin T o m á š ů

80 let

Zdeňka D u r n í k o v á

80 let

Antonie Š t o l f o v á

92 let

Vladimír K r á l í k 	

91 let

Štěpán V a ň á t k o

Anna O p l u š t i l o v á 	

80 let

Nina F r i d r i ch o v á

Marie S á t o r o v á

80 let

Jan S t o d ů l k a

Josef M a ř á k 	

85 let

Filip G r o s s e r t

Blažena F r y š t á k o v á 	

85 let

Antonín C í l e č e k 	

95 let

Ludmila P o l á š k o v á

91 let

Josefa P o n d ě l k o v á 	

97 let

Anastázie U l m o v á 	

93 let

Václav K o č e n d a 	

80 let

Marie V i n k l á r k o v á 	

93 let

Cyrilka H e l i o v á 	

91 let

Blažena Č u m o v á 	

85 let

Jaroslav T u r č í n e k 	

80 let

Vladimír H ů l k a

85 let

Marie G a b r i e l o v á

94 let

Antonie K o l a j o v á 	

91 let

Josef Š e v č í k 	

85 let

Marie S t o d ů l k o v á 	

90 let

Sestra Anežka Marie K o l k o v á 85 let
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Eva Š i m í k o v á
Matyáš L u d v í č e k
Natálie G r e l a
Jonáš M a ch y n k a

Společenská kronika
Úmrtí
Růžena Š v e c o v á – roz. Přibylová

zemřela

24. 05. 2020 ve věku nedožitých 69 let

Lubomír M i r i n s k ý 	

zemřel

27. 05. 2020 ve věku 67 let

Teofil K r p á l e k 	

zemřel

29. 05. 2020 ve věku 85 let

P. Antonín K o l á ř

zemřel

30. 05. 2020 ve věku 79 let

Marie S l e z á k o v á – roz. Kuncová

zemřela

27. 06. 2020 ve věku 80 let

Ludmila H ů l k o v á – roz. Dvouletá

zemřela

30. 07. 2020 ve věku 80 let

Marie H a v l í č k o v á – roz. Krsičková

zemřela

04. 08. 2020 ve věku nedožitých 88 let

zemřel

08. 08. 2020 ve věku nedožitých 74 let

Antonín N o ž i č k a 	
Juliána T a ť á k o v á – roz. Romaňáková

zemřela

12. 08. 2020 ve věku 89 let

Josef K r u š i n a 	

zemřel

11. 09. 2020 ve věku nedožitých 92 let

František B r z i c a

zemřel

12. 09. 2020 ve věku nedožitých 83 let

Karel B a č á k 	

zemřel

14. 09. 2020 ve věku nedožitých 85 let

Jarmila T o m á š ů – roz. Geryšerová

zemřela

24. 09. 2020 ve věku nedožitých 67 let

Dana D v o u l e t á 	

zemřela

27. 09. 2020 ve věku 56 let

Antonín C í l e č e k 	

zemřel

29. 09. 2020 ve věku 95 let

Anna F r ý b o r t o v á – roz. Frýbortová

zemřela

09. 10. 2020 ve věku 68 let

Jaroslava H ů l k o v á – roz. Eberlová

zemřela

10. 10. 2020 ve věku 82 let

Jitka C u k r o v á – roz. Uherková

zemřela

24. 10. 2020 ve věku nedožitých 82 let

Karel B u ch t í k 	
Marie B o r s k á – roz. Taťáková

zemřel

01. 11. 2020 ve věku 72 let

zemřela

08. 11. 2020 ve věku 83 let

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Vlastimil B a č á k 	

zemřel

01. 06. 2020 – 76 let

Filomena P a r t y š o v á – roz. Sátorová

zemřela

01. 08. 2020 – nedožitých 88 let

Jiřina R y š á n k o v á – roz. Grebeňová

zemřela

04. 08. 2020 – nedožitých 95 let

Antonín S k u p i n a 	

zemřel

29. 08. 2020 – nedožitých 82 let

Ing. Petr T a ť á k 	

zemřel

11. 09. 2020 – 81 let

Josef N á p l a v a 	

zemřel

16. 09. 2020 – nedožitých 62 let

Josef H o l e š o v s k ý 	

zemřel

20. 09. 2020 – nedožitých 70 let

Ing. Jan B u r e š 	

zemřel

14. 10. 2020 – nedožitých 66 let

Ludmila H e r m a n o v á – roz. Kedroňová

zemřela

08. 11. 2020 – 84 let
Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová

Vzpomínka na starostu obce Františka Brzicu
Pan František Brzica se narodil v Boršicích u Buchlovic dne 3. 10. 1937 Antonii
a Stanislavu Brzicovým. Společně se svým o rok a půl starším bratrem Rostislavem
navštěvovali základní školu v Boršicích a Buchlovicích. Vyučil se v Letu Kunovice
jako letecký klempíř. Při plnění vojenské služby v Piešťanech si odtud přivezl svou
nastávající manželku Cecilii. Za téměř 60 let manželství spolu vychovali tři děti,
přestavěli dům a František dostudoval tzv. večerní průmyslovou školu. V Letu Kunovice pracoval od vyučení jako klempíř, mistr a normovač. Po sametové revoluci byl
zvolen starostou obce Boršice. Jeho vášní bylo zahrádkářství, práci na poli a zahradě věnoval veškerý svůj čas. Pan František Brzica byl také skvělým dědečkem
a pradědečkem, vždy byl moc rád, když s rodinou mohl trávit společné chvíle, až
do posledního okamžiku.
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Zajímá nás váš názor!
Napište nám:
Co se vám v boršickém zpravodaji líbí a co naopak nelíbí.
Co v něm postrádáte, o čem byste si rádi v budoucnu početli.
Které rubriky vás baví nejvíce a které méně.
Své náměty a názory nám posílejte na naši poštovní nebo e-mailovou adresu: zpravodaj@borsice.cz
Na obálku nebo do předmětu e-mailové zprávy uveďte: náš názor.
Autory všech otištěných dopisů odměníme malými dárky. Nezapomeňte proto připsat i své celé jméno a poštovní adresu.
BORŠICKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydavatel: obec Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice u Buchlovic, tel.: 572 501 121, www.borsice.cz, IČO 00290823.
Registrace: MK ČR E 10096. Počet výtisků 1 000. Periodicita: 3x ročně.
Číslo 2-3/2020 vyšlo 21. prosince 2020
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SRAZ ROČNÍKU 1970

50 let společného života Marie a Mgr. Oldřich Vařečkovi
14. 8. 2020

SVATBY V NAŠÍ OBCI

8. 8. 2020 - Sňatek Helena Janoušková a Tadeáš Krajča

15. 8. 2020 - Sňatek Alena Svobodová a Václav Stodůlka

22. 8. 2020 - Sňatek Alžběta Šoustková a Jiří Valenta

12. 9. 2020 - Sňatek Magdalena Heliová a Jan Bubeník

