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Přívesnický tábor Boršice 2019

BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI

Za podporu Boršických burčákových
slavností děkujeme těmto sponzorům:
ROGAT s.r.o., M Plus elektro s.r.o., ARCHIKA s.r.o.,
TRADIX UH, a.s., FLORSTYL s.r.o., STYL DESIGN s.r.o.,
SM - smartstav s.r.o, SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.,
DIPS Zlín, spol. s r.o., pan Jiří Petřík.

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás informoval o realizaci našich záměrů
a projektů.

Chodník II. etapa, ulice Hradišťská
v Boršicích
Jeden z posledních chodníků, který bylo nutno vybudovat při
hlavním silničním tahu II/422, je chodník na konci ulice Hradišťská směrem k vodárně. Součástí projektu bylo vybudování
nového chodníku, rozšíření vozovky II/422, prodloužení kanalizace a zajištění odtokových poměrů povrchových vod.
Výběrovým řízením byla dodavatelem stavby vybrána stavební společnost PORR a. s. Stavební práce byly zahájeny
dne 8. 4. a dokončeny dne 12. 6. Výstavbou nového chodníku
došlo k omezení provozu na silnici II/422 a tím byl ovlivněn
plynulý výjezd z obce a příjezd do obce. Provoz byl omezen
na jeden jízdní pruh a doprava byla řízena kyvadlově mobilní
semaforovou soupravou. Jiné řešení dopravy nebylo možné.
Navíc byl realizován nový propustek a část nového napojení komunikace „K vodárně“. Cena kompletní stavby činila
3 482 000 Kč s DPH. Kanalizace o celkové částce 1 230 000 Kč
byla u dané dotace neuznatelným nákladem. Celkové uznatelné náklady činily 1 972 000 Kč. Pro naši obec byl schválen státní finanční příspěvek ze SFDI ve výši 1 495 000 Kč na
uhrazení podílu z uznatelných nákladů, podíl obce z vlastních
finančních prostředků jak z uznatelných, tak neuznatelných
nákladů činil celkem 1 987 000 Kč.

Letní obecní tábor pro děti 2019
První letní obecní tábor převážně pro děti z Boršic se uskutečnil v letním prázdninovém termínu uzavření Mateřské školy
Boršice. Dlouhodobá myšlenka uspořádat pro naše děti takový tábor ze strany vedení obce se stala realitou. Zajištění
provozu tábora bylo připraveno za přispění obce, ZŠ a rodičů
přihlášených dětí. Vedení tábora se ujal místostarosta obce
Petr Dula. Kapacita tábora byla letos plně obsazena 55 dětmi. Tábor se uskutečnil v areálu chaty Bažantnice ve dvou
turnusech od 15. 7. do 26. 7. Každý turnus byli přítomni celý
týden dva pedagogičtí pracovníci a jeden kuchař pro přípravu teplého oběda. Bylo však také potřeba pomoci s přípravou
snídaní a svačinek, pomocnými pracemi v kuchyni a také při
práci s dětmi. Této pomoci se ujali někteří rodiče a prarodiče
malých táborníků. Protože zájem ze strany rodičů i dětí byl
obrovský, obec počítá i v příštím roce s uspořádáním letního
obecního tábora.
Tímto bych chtěl poděkovat nejen místostarostovi obce Petru
Dulovi a panu řediteli základní školy Tomáši Kordulovi za perfektní zvládnutí vedení obou turnusů obecního tábora, ale i rodině Vaverkových za zajištění vynikající stravy pro táborníky.
Dále děkuji všem ostatním „dospělákům“, bez jejichž pomoci
by nebylo možno obecní tábor uskutečnit.

Po realizaci stavby byl vypracován geometrický plán na
nový chodník. Z něho vyplývá, že zábor pozemků sousedních
vlastníků je minimální a je v řádu metrů čtverečních. Po dohodě s vlastníky dojde k odkupu části jejich pozemků, na kterých
je chodník realizován. Následně proběhne kolaudace stavby,
závěrečné vyhodnocení akce a začne udržitelnost projektu.

Rekonstrukce kulturního domu
Byla podaná žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) ČR v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova
v roce 2019 – Dotační titul 2.5 DT 117d8210E – Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov. V rámci této žádosti jsme požádali o dotační prostředky na rekonstrukci kulturního domu. Realizací projektu by došlo k opravě propadlé podlahy hlavního
sálu, rekonstrukci parketové podlahy, výměně vnitřních dveří,
obnově elektrických rozvodů a výměně svítidel za úspornější,
výměně opony a vybavení pódia, výměně zadní opony, osvětlení a ozvučení a dále rekonstrukci sociálního zázemí pódia
a klubovny šachistů. Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové
rozpočtované náklady akce činí 7 502 751 Kč, z toho dotace
5 251 926 (70 %), vlastní zdroje činí 2 250 825 Kč (30 %). Naše
žádost na rekonstrukci kulturního domu byla vyhodnocena kladně, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků
nebyla podpořena. Žádost se bude znovu podávat do stejné
výzvy MMR pro rok 2020.
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o dotační prostředky na obnovu klubovny „Bažantnice“. Tento
investiční záměr řeší stavební úpravy v celé budově chaty –
rekonstrukci a renovaci stávajících podkladových a povrchových vrstev podlah, výměnu některých stávajících vnitřních
oken a dveří, rekonstrukci hygienických zázemí – koupelen
a záchodů. Dále je navržena rekonstrukce částí elektroinstalace v celém objektu a úprava venkovního ohniště včetně venkovního posezení. Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové
rozpočtované náklady akce činí 2 724 385 Kč, z toho dotace
1 907 069 (70%), vlastní zdroje činí 817 316 Kč (30%). Naše
žádost na rekonstrukci budovy – chaty Bažantnice byla
vyhodnocena kladně, ale z důvodu nedostatku finančních
prostředků nebyla podpořena. Žádost se bude znovu podávat do stejné výzvy MMR pro rok 2020.

Obnova hřbitovní zdi

V současnosti byl na chatě řešen havarijní stav střešních oken.
Stávající, již zcela nevyhovující střešní okna byla vyměněna za
nová moderní střešní okna.

Byla podaná žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova v roce
2019 – Dotační titul 2.7 DT 117d8210G – Obnova drobných
sakrálních staveb a hřbitovů. V rámci této výzvy jsme požádali o dotační prostředky na obnovu hřbitovní zdi v projektu
„Obnova hřbitovní zdi Boršice“. Tento projektový záměr řeší
obnovu části hřbitovní zdi o délce cca 40 m. Jedná se o druhou etapu projektu obnovy oplocení hřbitova, a to o levou
stranu od nově opravené hřbitovní zdi. Stávající úsek oplocení bude odstraněn, pro řádné založení stavby bude proveden
zemní výkop a základ v celé délce oplocení, tedy v trase 40
m. Tato konstrukce bude zakončena v horní úrovni betonovou deskou s přesahy. Oplocení bude tvořeno masivnějším
ocelovým plotem. Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové
rozpočtované náklady akce činí 984 363 Kč, z toho dotace
500 000 (51 %), vlastní zdroje činí 484 363 Kč (49 %). Naše
žádost na obnovu hřbitovní zdi byla vyhodnocena kladně,
ale z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyla
podpořena. Žádost se bude znovu podávat do stejné výzvy
MMR pro rok 2020.

Výsadba zeleně Pod sv. Jánem
Obec Boršice získala další finanční prostředky na obnovu
a realizaci obecní zeleně z OPŽP. Záměrem tohoto projektu
je zlepšení současného stavu pozemků v trati Pod sv. Janem,
zejména podstatné potlačení invazních druhů dřevin, které se
ze svých současných porostů spontánně šíří na volné, neosázené plochy. V plánu je likvidace těchto invazních dřevin a výsadba porostů přirozené druhové skladby. Součástí projektu
je také vysázení ovocné aleje vedle komunikace vedoucí ke
sv. Jánu. Celkem bude vysázeno 1 575 kusů stromů, 301 kusů
keřů, zatravněno 1 290 m2 a bude vybudován 1 km oplocenek.
Projekt je financován z výzvy OPŽP Prioritní osa 4 – Posílení
přirozené funkce krajiny. Dotace je poskytována ve výši 85 %
z celkových uznatelných způsobilých výdajů projektu. Realizace projektu bude probíhat 5 let: 3 roky příprava pozemků
– likvidace invazních dřevin společně s výsadbou a 2 roky následná péče.

Obnova klubovny pro spolky
„Bažantnice“
Opět na základě rozhodnutí zastupitelstva byla podaná žádost o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v programu
Podpory obnovy a rozvoje venkova v roce 2019 – Dotační titul
2.8 DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. V rámci této výzvy jsme požádali
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Proběhlo výběrové řízení na dodavatele výsadby, kterou administrovala pověřená společnost INVESTA Uherské Hradiště.
Výběrového řízení se zúčastnily 3 společnosti z oboru výsadby
a údržby zeleně. Zadavatel na základě provedeného hodnocení vybral nejvhodnější nabídku, a to nabídku společnosti NA
MLATEVNI s.r.o., Štefánikova 698, 686 01 Uherské Hradiště.
Nabídka vybraného dodavatele vyhověla požadavkům a podmínkám stanoveným zadavatelem ve výzvě k podání nabídky
a v zadávací dokumentaci a měla nejnižší nabídkovou cenu ve
výši 2 190 085 Kč. Realizační firma zahájila práce na potlačení
invazních druhů dřevin v lokalitě Pod sv. Jánem.

Chráněné bydlení Boršice
Obec Boršice koupila v roce 2016 nemovitost – dům č. p.
176, který přestavěla na dům s nabídkou chráněného samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Byly
vybudovány dvě bezbariérové bytové jednotky pro celkem
šest osob se zdravotním postižením v souladu s metodikou
poskytovatele dotace IROP a požadavky Materiálně-technického standardu pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Projekt „Chráněné bydlení Boršice“ byl financován z výzvy č.
49 – Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II. integrovaného regionálního operačního
programu. Poslední etapa projektu „Chráněné bydlení Boršice“ byla ukončena k 31. 8. 2019. Momentálně jsou všechny
výdaje projektu ze strany obce již uhrazeny a bylo požádáno
o poslední platbu poskytovatele dotace ve výši cca 4,4 mil.
Kč. Celkové výdaje projektu činily 11 403 050 Kč, dotace činí
10 039 658 Kč (88 %), vlastní zdroje činí 1 363 392 Kč. Objekt
je momentálně pronajat příspěvkové organizaci Zlínského kraje, a to Sociálním službám Uherské Hradiště, které budou provozovat sociální službu. Čisté nájemné činí 15 000 Kč/měsíc.
Nájem na dobu určitou do 31. 10. 2029.
Slavnostní otevření a den otevřených dveří proběhne v termínu
25. října 2019. V další části zpravodaje je uvedena pozvánka.
-místostarosta-

Přístavba odborných a kmenových
učeben včetně zajištění
bezbariérového přístupu budovy
ZŠ F. Horenského v Boršicích
U tohoto doposud největšího, finančně náročného projektu obce
právě probíhají práce na zajištění prováděcí projektové dokumentace, administraci projektu, administraci a přípravě výběrových řízení a výběru bankovních ústavů na zajištění úvěru pro dofinancování vlastního obecního podílu projektu. Harmonogram projektu
byl poskytovatelem dotace (I-ROP) na základě inženýrsko-geologického průzkumu prodloužen o 9 měsíců do 30. 9. 2021.
V červenci byl proveden inženýrsko-geologický průzkum, který
provedla společnost GEO-RADONTEST s.r.o. Zlín. Vyhodnocení základových poměrů bylo provedeno na základě informací
získaných z archivních vrtů v sousedství staveniště a ze tří sond
provedených v půdoryse navrženého objektu. V daných složitých
základových poměrech s nedostatečnou únosností hlinitých sedimentů a vysokou hladinou podzemní vody je nutné navrhovat
základy podle zásad 2. až 3. geotechnické kategorie.
Byly poptány projekční kanceláře v poptávkovém řízení s požadavkem co nejkratšího termínu přípravy prováděcí projektové dokumentace. Odhadovaná cena za dokumentaci byla do
2 000 000 Kč bez DPH. Osloveno bylo celkem pět projekčních
kanceláří, které přislíbily reálnou možnost zpracování prováděcí
projektové dokumentace v požadovaném čase. Ze tří doručených nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší cenou společnosti
B-Projekting, spol. s r. o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02
Zlín.
Dále byly poptány projekční kanceláře v poptávkovém řízení na
zhotovení dokumentace pořízení a vybavení budov nábytkem,
pomůckami a kompenzačním vybavením a dále dokumentace
připojení školy k veřejnému internetu (WAN) a na vnitřní rozvody
sítí (LAN). Z doručených nabídek byla vybrána nabídka s nejnižší cenou společnosti B-Projekting, spol. s r. o., třída Tomáše Bati
299, Louky, 763 02 Zlín, v ceně 159 000 Kč bez DPH (vybavení
nábytkem) a v ceně 79 000 Kč bez DPH (konektivita).

-místostarosta-
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Nová školní kuchyně a jídelna
Součástí projektu „Přístavba odborných a kmenových učeben
včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ Františka
Horenského v Boršicích“ není vybavení školní kuchyně a jídelny, tyto náklady byly ze strany poskytovatele dotace definovány jako neuznatelné a bylo doporučeno žádat o toto vybavení
v rámci národní dotační výzvy, například MF ČR – Program
298 22 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, podprogram 298D2280 Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Školní jídelna se momentálně
nachází v prostorách mateřské školy a je svojí kapacitou naprosto nedostatečná. Proto je nutné co nejdříve vypracovat
projektovou dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí
projektovou dokumentaci, která navrhne vybavení provozu
kuchyně a jídelny v nově budovaných prostorách základní
školy. Prováděcí projektová dokumentace bude vypracována
v následujícím složení: Výrobní zařízení, doprava a skladování, provozní rozvod silnoproudu, průmyslové rozvody, systém
řízení, vzduchotechnika, ocelové konstrukce. Byla vybrána

projekční kancelář, která zahájila práce na této projektové dokumentaci. Cena projekčních prací činí 200 000 korun.

-místostarosta-

Informace o možnostech plateb poplatků obci Boršice
Bezhotovostní platby poplatků (odpady,
kabelová televize) provádějte, prosím,
převodem na uvedený účet:
Peněžní ústav

Číslo účtu / kód banky

Československá obchodní banka

3037335/0300

Výše poplatků:
odpady

480 Kč / 1 osoba / rok

kabelová televize

1 680 Kč / číslo popisné / rok

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

Variabilní symbol a konstantní symbol:
1. Variabilní symbol - napište číslo popisné Vašeho domu
2. Poznámka - napište Vaše příjmení

3. Konstantní symbol
- 1340 v případě platby poplatku za odpady
- 2111 v případě platby poplatku za kabelovou televizi

Úhrady prostřednictvím SIPO:
• poplatky za odpady budou v částce 480 Kč / 1 osoba /
rok hrazeny v měsíci červnu
• poplatky za kabelovou televizi v částce 840 Kč / 1. pol.
budou hrazeny v měsíci březnu, poplatky za 2. pol.
budou hrazeny v měsíci červenci
Všechny poplatky můžete uhradit také v pokladně obce
v hotovosti.
Poplatek za psy byl zrušen obecně závaznou vyhláškou
obce Boršice č. 1 / 2018 s účinností od 1. 1. 2019.
Mgr. Hana Dudešková
dudeskova@borsice.cz

Sběrný dvůr v areálu služeb obce Boršice
Otevírací doba:
• středa 15.00 - 17.00 hodin
• sobota 8.00 - 11.00 hodin

Občané mohou odevzdat následující druhy
odpadů:
• objemný odpad
• suť z bytových úprav v množství 250 kg za měsíc
• dřevěný odpad
• odpad z údržby zeleně
• kovový odpad
• PAPÍR, SKLO, PLASTY
• nebezpečné složky komunálního odpadu
• vyřazená elektrozařízení
• použitý kuchyňský olej
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Podnikatelé si mohou s předstihem objednat odběr
svých odpadů ve sběrném dvoře a následně odevzdat za
poplatek na základě sepsané a uzavřené smlouvy s obcí.

Sběr použitého kuchyňského oleje:
Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko do PET
lahve a řádně ji uzavřete! Pak ji odneste do sběrného dvora
a vložte do označené sběrné nádoby.
Do sběrného dvora nelze odevzdat eternit, azbest,
asfaltovou lepenku IPA! Jmenované odpady je možno odevzdat na skládku Těmice za poplatek dle jejich
ceníku.
Dále upozorňujeme, že byl ukončen odběr odpadů
na „občanský průkaz“ ve sběrném dvoře na Křížných
cestách pro občany z obce Boršice. Veškerý odevzdaný
odpad zde bude zpoplatněn a každý občan zde uhradí
poplatek za uložený odpad v hotovosti.

!

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

tel.: 572 501 121. Zde pracovnice úřadu Vámi nahlášené
poruchy nejen zapíší, ale i přímo zajistí jejich opravu.

-7-

Jak je upraveno pálení přírodních materiálů
na otevřených ohništích
Na otevřených ohništích, v zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit
obaly od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky
ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené laky
nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod. materiály, u jejichž spalování vzniká velké
množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich zůstává
ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté klesá zpátky na zem.
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně
zakázáno. Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, která stanovuje zákon.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji.
Při ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou
osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt.

Povinnost ohlášení pálení pro řadové
občany není zákonem stanovena, při pálení
většího množství zbytků se však doporučuje
K ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje slouží aplikace Evidence pálení na adrese: paleni.izscr.cz.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze
evidováno operačním a informačním střediskem hasičského
záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost
ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.
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Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme, energie,
která je v nich obsažena, nám k ničemu neposlouží (jen ohřeje
vzduch). Na přírodní zahradě je lepší rostlinné materiály využít do kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. Pokud máme možnost, větve štěpkujeme a přidáváme
do kompostu také. Listí je možné ponechávat i pod stromy
(případně ho shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny
a vrací se zpět do půdy.

Pravidla pro spalování odpadů na zahradě
• Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věk 18 let.
• Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
• Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál
shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje
lesa, mělo by se zakládat nejlépe na hliněném podkladu.
• Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte kbelík s vodou, lopatu a písek apod.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin
(např. benzín).
• Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních
podmínkách, jako je inverze nebo silný vítr.
• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od
zástavby a hořlavých předmětů - domů s ploty, aut apod.
V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit
vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna okamžitě
nahlásit tento požár na místě příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru v kraji.

OKÝNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Den rodiny
Mateřská škola Boršice, příspěvková organizace, kterou
v současné době navštěvuje 80 dětí od dvou do sedmi let,
rozdělených podle věku do čtyř tříd, se ve svém školním vzdělávacím programu s názvem „Ruku v ruce s přírodou“ zaměřuje také na environmentální aktivity. K tomu využívá nejen
prostředí školní zahrady v přírodním stylu, ale ve velké míře
i krásnou přírodu naší obce a jejího nejbližšího okolí. Prioritou
jsou pro nás také dobré a přátelské vztahy mezi mateřskou
školou a rodiči. Snažíme se je zapojit do výchovně vzdělávacího procesu, a to i pořádáním společných akcí mimo prostory
mateřské školy. Jde nám o navazování neformálních přátelství
nejen mezi rodiči navzájem, ale i se zaměstnanci mateřské
školy. Jednou z takových společných akcí byl „Den rodiny“,
který se uskutečnil 12. června 2019 a těšil se velkému zájmu
a účasti ze strany rodičů. Společně jsme si připomněli, jak velkou úlohu v dnešním uspěchaném světě rodina zastává a jak
je její funkce pro děti nesmírně důležitá. Akce probíhala zábavnou formou na několika stanovištích, která byla rozmístěna na
předem vytyčené trase. Na cestě k cíli, který byl v boršické
bažantnici, rodiče plnili různé úkoly, při kterých si vyměnili role
tatínci s maminkami. Maminky bravurně zatloukaly hřebíky
a vozily své děti na „kolečkách“, skládaly lodičky z papíru. Tatínci s přehledem prali pleny a zručně přišívali knoflíky, navlékali korálky a nejen to.
Na bažantnici pak rodiče a jejich děti čekal poslední úkol
v podobě podojení slaměné kozy. Odměnou byla pro ně perníková medaile s logem rodiny a sladkosti. Příjemný den jsme
zakončili opékáním špekáčků, občerstvením, dětskou diskotékou a volnou zábavou. Děkujeme rodičům za jejich účast
a zaměstnancům mateřské školy za přípravu příjemného společného dne s rodiči. Snad se nám podařilo všem zúčastněným vykouzlit úsměvy na tváři a navodit příjemnou atmosféru
spolupráce a společné zábavy. Těšíme se další společnou
akci s rodiči.

Něco končí, něco začíná
Stalo se již tradicí, že rozloučení s předškoláky probíhá na
naší školní zahradě. Dne 28. 8. 2019 se s námi rozloučilo 23
dětí, které po prázdninách nastoupily do Základní školy Františka Horenského v Boršicích. Této akce se zúčastnili rodiče,
prarodiče dětí a naše pozvání jako hosté přijali i pan starosta
Ing. Roman Jílek, místostarosta Petr Dula, ředitel ZŠ Boršice
Mgr. Tomáš Kordula a jeho zástupkyně Mgr. Lenka Daníčková. Tento den patří k těm nejdojemnějším, vždyť některé
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děti navštěvovaly mateřskou školu i čtyři roky. Nejen ony, ale
i ostatní děti se staly součástí našeho života, tak ukápla i nějaká ta slzička. Za všechny z MŠ dnes již žákům 1. třídy ZŠ
přejeme hodně úspěchů a snad si po roce na nás vzpomenou
a dojdou se pochlubit svým prvním vysvědčením.

Po prázdninách, kluci, holky, spěchejte do naší
školky…
Slavnostní zahájení nového školního roku 2019/2020 proběhlo v prostorách přírodní zahrady naší mateřské školy.
V tento slavnostní den nás přišel navštívit pan místostarosta
Petr Dula, který všem dětem, učitelkám i ostatním zaměstnancům mateřské školy popřál hodně úspěchů v novém školním
roce. Děti si s radostným úsměvem na tváři převzaly od pana
místostarosty malý sladký dárek. Pevně věříme, že krásný
úsměv na tvářích našich dětí zůstane po celý školní rok.

Dětský úsměv jako poděkování
Bývá zvykem bilancovat na konci roku, ale my cítíme potřebu bilancovat a vyjádřit své poděkování všem sponzorům,
kteří se podíleli v uplynulém období jakýmkoliv způsobem na
akcích pořádaných naší mateřskou školou, již teď a touto formou. Velkým přínosem pro naši mateřskou školu byla nejen
materiální pomoc, ale také odborně provedené práce v rámci údržby, chodu a vylepšení prostředí naší mateřské školy.
Všem patří náš obrovský dík.
Dagmar Cilečková – ředitelka MŠ, Lenka Filipi – učitelka MŠ

Nastal čas očekávaných změn školního roku 2019–2020
Magické datum nového roku, který nám již pomalu klepe
na dveře, přináší naší základní škole mnoho očekávání. S jeho
začátkem se nám přiblížil vysněný sen několika generací rodičů
i žáků – stavba nové společné budovy základní školy. Touto cestou bych chtěl poděkovat celému zastupitelstvu obce Boršice,
ale hlavně panu místostarostovi Petru Dulovi a panu starostovi
Ing. Romanu Jílkovi za jejich práci a píli během tvorby celého projektu. Vím, že jsme teprve na startu celé výstavby, ale už jenom
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ten fakt, že se nám to společnými silami povedlo, je povznášející.
Shodou okolností se nám stejné číslo promítlo do celkového
počtu žáků. Konečně jsme po několika letech překročili magickou dvoustovku a od 2. září navštěvuje naši školu celkem 205
žáků z Boršic, Stříbrnic, Tučap, Polešovic, Medlovic i Osvětiman.
Jsem moc rád, že za tímto nárůstem nestojí jen stoupající populační křivka, ale také práce všech mých kolegů. Samozřejmě je to
do budoucna pro nás všechny velký závazek vůči rodičům, kteří

svoje děti zapsali na naši školu. Uvědomujeme si, že s výstavbou
přijdou i určitá úskalí, např. vystěhování dolní budovy, rozmístění
stávajících tříd do jiných budov, ale i přesto budou tyto změny
vůči stanovenému cíli zanedbatelné.
V pondělí 2. září proběhlo tradiční slavnostní zahájení nového
školního roku v kulturním domě v Boršicích, kde naši prvňáčci
obdrželi svůj klíč od šatních skříněk, který jim symbolicky předali
jejich patroni z 5. třídy. Letos jsme se z důvodu velkého počtu
prvňáčků rozhodli, i v návaznosti na zavedení nového financování škol od roku 2020, vytvořit dvě paralelní třídy – 1. A a 1. B. Věřím, že tato volba bude ku prospěchu nejen jejich vzdělávání, ale
zaslouží se i o příjemnější pocit našich nejmladších ve školních
lavicích. V 1. A třídě vyučuje paní učitelka Mgr. Petra Stýskalová
a do 1. B třídy přišla naše nová posila paní učitelka Ivana Uhlířová. Věřím, že se jim oběma bude v jejich třídách dařit. Dále jsme
přijali paní učitelku Moniku Motyčkovou na výuku anglického jazyka na 1. stupni a paní učitelku Ivanu Daňkovou, která u nás
nově bude působit jako speciální pedagog. Na konci roku jsme
se rozloučili s dvěma kolegy, panem učitelem Vlastimilem Kamrlou a také panem učitelem Dušanem Hapalou. Pan učitel Hapala
působil na naší škole mnoho let a já bych mu rád poděkoval za
veškeré úsilí a pedagogický cit, který do svojí výuky vkládal.
Kromě našeho vysněného cíle v podobě nové budovy probíhá i výstavba nové přírodní zahrady v areálu dolní školy. Její
kolaudace by měla proběhnout již na podzim a touto cestou
bych rád všechny rodiče a přátele naší školy chtěl pozvat na její
slavnostní otevření. Termín bude ještě upřesněn.
Závěrem bych se ještě rád vrátil k akcím uplynulého školního
roku. Namátkou jsme vybrali jen některé a vy sami se můžete
v následujících řádcích a fotografiích přesvědčit, že na naší Základní škole Františka Horenského v Boršicích to opravdu žije.
Sluncem a burčákem provoněné babí léto, hodně radostných
chvil s rodinou
přeje
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020

Malé ohlédnutí za koncem školního roku
2018/2019

Paměťové instituce II. stupeň
V rámci paměťových institucí žáci druhého stupně i v druhém pololetí roku 2018/2019 navštívili spousty zajímavých
míst, zúčastnili se několika obohacujících vzdělávacích programů a zažili společně příjemný čas mimo školní lavice.
V červnu se žáci zúčastnili dvoudenního výjezdu na Opavsko. Zavítali do největší hornické expozice v České republice
– do parku Landek. Dolem je provázel odborník s dlouholetou praxí v oboru. Další zastávkou byla expozice báňského
záchranářství, kde žáci poznali vývoj dýchací techniky za více
než 30 let. Zajímavou součástí byly skutečné zážitky při záchranných akcích v podzemí. Následující institucí byla Hrabyně, kde žáci navštívili Národní památník II. světové války. Život
za II. světové války jim přiblížily programy „Zvířata ve válkách“
a „Smutný osud země“. Během výletu byli žáci ubytovaní
v kempu Kajlovec, kde si mohli zahrát fotbal, volejbal a nakonec si opéct špekáčky a zakončit tak příjemný den u ohně.
Do muzea II. světové války žáci zavítali i druhý den a tvořili jídla ze surovin dostupných právě během II. světové války.
Z důvodu špatného počasí musel být výlet ukončen předčasně a nemohla se tak uskutečnit procházka Valašskou stezkou
v oblacích v Trojanovicích.
Druhým výjezdem druhého stupně byla Třeboň, kde žáci 9.
ročníku navštívili krásný zámek a husitské muzeum v Táboře.
Jsme velmi rádi, že máme příležitost navštěvovat místa, na
která bychom se bez tohoto projektu nejspíš nevypravili, a už
se těšíme na další rok.
Mgr. Hana Jurásková
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Jižní Čechy (4. A, 4. B, 3. třída a 9. třída)
V úterý 19. června jsme vyrazili na exkurzi do jižních Čech.
Na tuto akci jsme si museli řádně přivstat – vyráželo se hned
v 6:00 hodin. Vezli jsme se patrovým autobusem, což byl pro
většinu dětí první zážitek. Potom už směr Třeboň. Zde jsme
absolvovali zajímavou prohlídku třeboňského zámku, poté šli
někteří na vyhlídkovou věž. Deváťáci se převlekli do kostýmů
a během exkurze v zámku se postupně dověděli, kdo jsou.
Sladkým zpestřením byla návštěva marcipánové čokoládovny. A potom šup na výborný oběd v jednom z nejstarších
domů na náměstí. Následovala prohlídka rybníka Svět – děti
žasly, jak velký může být rybník.

a vjemové aktivity, poslech zvuků zvířat, ptáků, filmovou projekci a další. Druhou zastávkou byla replika barokního zámeckého divadla, kde po zhlédnutí filmu o historii a rekonstrukci
divadla jsme se dostali na jeviště i pod něj do úžasné divadelní
mašinerie. Vlastnoručně jsme si vyzkoušeli, jak se mění kulisy
i jak se dělá efekt větru, hromu a deště. Po obědě byla poslední zastávkou Stezka bosou nohou, kterou jsme vzhledem
k času i horkému počasí zkrátili. Děti si užily a ochladily se
hlavně v blátivém příkopu, některé šly i pětkrát. Výlet proběhl
v příjemné atmosféře spolu s několika rodiči, všem děkuji za
účast i pomoc, pan řidič byl také skvělý!
Mgr. Lenka Janíková

Olomouc a okolí (5. třída a 2. třída)
Čtvrťáci a deváťáci si užili pěší dvoukilometrovou cestu
centrem města k Husitskému muzeu, kde proběhl program
o husitství. Čtvrťáci si prošli katakomby pod náměstím. Závěrečná zmrzlina byla zpestřením na cestě okolo vodopádu
k autobusu.
Třeťáky pan řidič zavezl na Kozí Hrádek. Děti zde absolvovaly zajímavý výukový program o mistru Janu Husovi. Odměnou za jejich skvělou skupinovou práci jim bylo hledání pokladu na zřícenině Kozí Hrádek. Poté už následovala cesta domů.

Ve čtvrtek 20. 6. 2019 jsme v brzkých ranních hodinách
vyrazili na vyhlížený školní výlet do Olomouce a okolí. Nejprve
jsme se nadechli historie na hradě Bouzově, pak nasytili bříška
v Lošticích, kde jsme nakoupili i známé olomoucké tvarůžky.
Také nás překvapila tvarůžková zmrzlina a cukrárna s výrobky z tvarůžků. Nakonec jsme zamířili do centra Olomouce, na
náměstí, do Muzea moderního umění a Arcidiecézního muzea
na poutavé programy. Nabitý den nám příjemně utekl a z výletů jsme se spokojeni vrátili v podvečer domů.
Mgr. Petra Stýskalová, Mgr. Jitka Střižíková

Exkurze se nám moc vydařila. Děti i pedagogové byli velmi
spokojeni.
Mgr. Zuzana Kotačková, Mgr. Hana Janíková,
Mgr. Lenka Vavrušová, Mgr. Alena Vlčková

Třeboň (9. třída)

Valtice (1. třída)
Dne 20. 6. jsme navštívili Valtice, kde jsme udělali několik
zastávek. Navštívili jsme Národní zemědělské muzeum, které se zrekonstruované 2 dny před naším příjezdem otevřelo.
Zde byla k vidění fauna i flóra okolí, doplněna o zážitkové
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Na závěr povinné školní docházky se nám povedlo hezké
rozloučení. Díky paměťovým institucím jsme mohli vyjet na 2
školní výlety. Vynikající byla prohlídka zámku v Třeboni v dobových kostýmech. Na vysněné školy jsme se také všichni
dostali, a tak doufáme, že získané vědomosti dobře uplatníme a na naši základní školu v Boršicích si rádi a v dobrém
vzpomeneme.
Mgr. Alena Vlčková,
třídní učitelka absolventů školního roku 2018/2019

T-MOBILE BĚH
Dne 19. června 2019 se celá základní škola Františka Horenského zúčastnila T-Mobile olympijského běhu. V 8:30 startovala první a druhá třída, jejichž trať měřila 200 metrů. Stejnou
vzdálenost absolvovaly i děti z MŠ. Třetí, čtvrtá a pátá třída běžely vzdálenost 500 metrů, což už bylo pro některé poměrně
náročné. Žáci druhého stupně zakončili sportovní dopoledne
během na tisíc metrů. Myslím, že téměř všichni žáci běželi na
sto procent a snažili se o co nejlepší umístění. Z každé třídy
jsme vyhlásili tři nejrychlejší, kteří byli oceněni. Medaili a diplom však obdrželi všichni účastnící, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.
Mgr. Veronika Sedlářová

Nenechte si ujít akce základní umělecké školy
Základní umělecká škola
Uherské Hradiště letos slaví
80 let od svého založení. Boršická pobočka letošní školní
rok oslaví 5 let. V rámci oslav
máme v plánu založit kapelu
s pracovním názvem Šraml.
Pokud nám hudební štěstí, podpořené poctivou prací a chutí,
bude přát, představili bychom se v rámci celorepublikového
projektu ZUŠ Open v polovině května. Když už prozrazujeme
konec školního roku, je třeba zmínit další významnou kulturní
událost, kterou je absolventský koncert hned tří boršických
houslistů: Anety Martinákové ze třídy Drahomíry Stránské, Jakuba Gajdoše ze třídy Josefa Krystoně a Vojtěcha Grebeně ze
třídy Jakuba Špalka. Bonbónkem na závěr školního roku bude
závěrečná besídka s hudební nocí. Ale to vše je ještě daleko.

První velká událost nás čeká 21. listopadu v kulturním
domě. Do Boršic přijedou v rámci oslav nejlepší žáci hradišťské ZUŠky, a to nejen z hudebního oboru, ale i literárně-dramatického a tanečního. Žáci boršické pobočky se představí na
mikulášském jarmarku a také na adventním koncertě v kostele
sv. Václava 9. prosince. Určitě bychom rádi vystoupili i v Domově pokojného stáří.
Jak vidno, plánů a vystoupení je hodně, ale chutí ještě
víc. Není samozřejmostí připravit jednotlivá čísla na všechna vystoupení. A my, učitelé, jsme si vědomi, že bez spolupráce rodičů bychom to ani nezvládli. Tím také děkujeme
všem, kteří dětem pomáhají se zvládnutím prvních hudebních krůčků a nabíráním cenných hudebních zkušeností při
vystoupení.
Jakub Špalek

- 13 -

ZÁSILKA Z KNIHOZEMĚ
DORAZILA TAKÉ
DO BORŠICKÉ KNIHOVNY
Zásilka z Knihozemě je dětskou obdobou akce Velký
knižní čtvrtek. Letos nabídla i prověřenou klasiku Malý princ.
Nadčasová kniha, která v českém překladu vyšla poprvé
v roce 1959, má nyní ambici ohromit čtenáře výjimečným
zpracováním.
Pro starší děti nabídla Zásilka z Knihozemě fascinující velkoformátový Atlas vyhubených živočichů nebo dobrodružný
příběh s nádhernými ilustracemi dua Tomski & Polanski Vilma běží o život. Malé děti okouzlí půvabně ilustrovaný příběh
o síle přátelství Myšák jménem Julian nebo netradiční hravé
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zpracování knihy Strom, kterou si děti seskládají ve velký košatý strom a poznají tajemný svět, jenž se skrývá v kořenech,
pod kůrou i v korunách stromů. Pro nejmenší děti nechybí
ani leporelo s pohyblivými obrázky Medvídek na farmě.
Akce Zásilka z Knihozemě je součástí projektu Knihozem,
jehož cílem je pomoci rodičům orientovat se v široké nabídce dětských knih a rozvíjet čtenářství u dětí. Nabízí rodičům,
prarodičům, učitelům i knihovnám prostor, kde najdou doporučení na dětské knihy různého zaměření pro různé typy dětí.
Společně zde můžou diskutovat a sdílet své zážitky.

Konec (ne)prázdnin
Začal nový školní rok a tím skončily i pentličkové (ne)
prázdniny. My jsme totiž letos nezaháleli ani přes léto. Měli
jsme několik celodenních soustředění a taky velké vystoupení na dožínkách v Kroměříži. Tam nám sice trochu nepřálo počasí a bouřka náš program předčasně ukončila,
ale i tak jsme si to užili. Zazpívali jsme si v dešti na jevišti,
pohráli jsme si v pískovišti z obilí a hlavně jsme vyzkoušeli
nová čísla.

No a jako každoročně jsme začali náročných zářím, kdy jsme
absolvovali letos deštivé Slavnosti vína v Uherském Hradišti
a pak Burčákové slavnosti v Boršicích. A pokračujeme nácvikem
na velké premiérové vystoupení, na které se můžete těšit 30. listopadu. A proč bude velké? Protože Pentlička slaví už čtvrt století, takže si to určitě nenechte ujít a přijďte nás podpořit!
Těšíme se na Vás!
Vaše Pentlička :)
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Ciférka
Letošní turnus Letního muzicírování Ciférka proběhl od
4. – 11. srpna v penzionu Jana, nedaleko obce Radějov. Celým táborem nás provázelo téma „Slovácko cestú necestú“,
což znamenalo, že každý den jsme se věnovali jinému zákoutí
Slovácka.
Do areálu tábora jsme přijeli v neděli dopoledne, velkou
část dne jsme pak věnovali seznamovacím hrám, protože seznámit 42 dětí a 10 vedoucích, kteří spolu mají prožít týden
zábavy, chvilku trvá. Poté jsme se každý den přesunuli do jiné
části Slovácka, dozvěděli se o ní základní informace, různé
zajímavosti a naučili se písničky a tance typické pro danou
oblast.
První den jsme navštívili Horňácko. Věděli jste, že je zde
jedno z největších mravenišť? Následující den patřil Kyjovsku,
to jsme se například dozvěděli, jaká slavnost se koná jednou
za čtyři roky v Kyjově. A pozor! Olympijské hry to nejsou. Dalšími zastávkami bylo Uherskohradišťsko a Strážnicko, a to

jsme se naučili spoustu písniček a nových tanečních kroků.
Čtvrtek patřil Kopanicím a tamějším žítkovským bohyním a poslední den oblasti Uherskobrodsko. Hodně času jsme také
trávili v bazénu, v přilehlém lese nebo na louce, kde jsme hráli
většinu her, jako škrobovou bitvu, boj o vlajku, lidské Člověče,
nezlob se a spoustu dalších. Poslední den jsme si stihli připravit i program pro rodiče. Před úplným rozloučením a dobalením posledních věcí jsme rodičům zazpívali, zahráli scénku ze
Slovácko sa nesúdí a někteří si dokonce s rodiči i zatancovali.
Celý týden jsme si moc užili a neuvěřitelně rychle utekl.
Avšak my se těšíme už na další rok, kdy se budou konat turnusy dokonce dva! 25. 7. – 1. 8. 2020 a 8. 8. – 15. 8. 2020 v rekreačním středisku Žítková. Takže, kdo chcete strávit týden
plný her, zpívání, tancování, legrace a chcete se i něco nového
naučit, tak se můžete brzy přihlásit na příští rok. Přihlášky a informace budou k dispozici na www.ciferka.cz od 1. 10. 2019.
Vedoucí Sabča

FS Pentla - rozmarné léto
Léto se pro FS Pentla neslo ve znamení naplněných i nenaplněných očekávání.
Začátkem léta náš soubor obdržel pozvání na festival do
Číny. Jelikož nám taková nabídka dorazí jen jednou za několik let, rozhodli jsme se, že pojedeme. Po sérii sáhodlouhých
mailů, změně místa i termínu konání festivalu a poté, co jsme
si dokázali v Číně domluvit zapůjčení cimbálu, k nám však dorazila zpráva, že festival má problém se získáním potřebných
povolení od místních úřadů. Do Číny tedy nakonec nepoletíme, ale od organizátorů máme přislíbeno pozvání na příští
rok - takže kdo chce letět s námi, tak se staňte členy našeho
souboru a přijďte na jednu z našich zkoušek!!!
Očekávání velkého zájezdu se bohužel nenaplnilo, ale naplnily se jiné věci. V srpnu si své „ano” řekli náš basista Ctibor
Dvořan s Petrou Hlaváčkovou. Rozlučka se svobodou i svatba
byla velká párty, a proto jim ještě jednou přejeme, aby jim elán
vydržel i ve společném životě, spolu se vzájemným porozuměním, láskou a dobrou muzikou.
Na konci srpna se naše muzika opět po 10 letech vypravila
do Rumunska - do oblasti českého Banátu. Konkrétně jsme
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sem jeli zahrát na český festival Banát 2019, který se konal ve
vesnici Eibenthal. Vesnice se nachází v blízkosti rumunsko-srbské hranice (ta je tvořena tokem Dunaje) a okolní příroda
je zkrátka dechberoucí. Festival Banát je jediný český festival
pořádaný v zahraničí, který je zajímavý hned z několika důvodů. Jeden z nich je, že většina účastníků a účinkujících jede na
festival speciálním vlakem - jedná se o nejdelší vlakovou soupravu, která je z ČR vypravována. Další unikát je, že festival
je pořádán i se záměrem podpořit naše krajany v Rumunsku,
takže všichni účinkující zde vystupují bez nároku na honorář. O zážitcích z festivalu by se dalo říci mnohé, ale jak říkají
místní i návštěvníci festivalu: „Banát se nedá popsat slovy, ten
se prostě musí zažít!” My musíme tento slogan jen potvrdit.
Nezbývá než dodat, že příští rok rádi pojedeme zase! (Naše
muzika se na festivalu tak líbila, že jsme obdrželi pozvání i na
další rok.)
Pár dní po návratu z Rumunska jsme v souboru a hlavně
v muzice oslavili hned dva nové přírůstky. 29. srpna se narodil
Martin Gabriel a den po něm Eliška Špalková. Děti se mají čile
k světu a my už se těšíme, až je vezmeme do Pentle.

Na podzim se na Vás budeme těšit hned na několika akcích: za sebou už máme poněkud deštivé Slavnosti vína a vystoupení na Burčákových slavnostech, 28. 9. se na nás přijďte
podívat na Dvůr pod Starýma horama na akci šlapání hroznů
dívčí nohou, muzika 5. 10. zahraje na hodech ve Starém Lískovci a pak už nás 19.-20. 10. čekají hody.
Martin Gabriel

Střípky z domova…
Canisterapie 19. 3. 2019

Velikonoční dílničky 18. 4. 2019

Po delší době k nám do domova zavítalo několik párů heboučkých tlapiček, aby prostřednictvím canisterapie potěšily
naše seniory. Většina seniorů žila v domku, kde měli domácí zvířátka, ať už pejska, kočičku, drůbež, prase, kozu, krávy,
ovce atd. Někdy si lidé více rozumí s němou tváří, která je
pohladí po duši. Najednou bylo jezevčíků všude plno, ale bylo
i plno radosti, smíchu, pohlazení a výrazu štěstí, a o to nám
přece jde. Canisterapie je kontakt se psem, představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí
nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem,
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara.
I letos se nám podařilo uspořádat velikonoční dílničky, kde
si mohli účastníci odnést vlastnoručně upletenou velikonoční pomlázku z vrbových proutků, ozdobit velikonoční vajíčko
nebo vyzdobit velikonoční perníček. Každý dle svých možností a schopností navštívil jednotlivé koutky s tvořením a odnesl si vlastní výrobek. Děkuji pracovníkům za přípravu a všem
účastníkům, kteří se do akce zapojili.
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Den matek 13. 5. 2019
Má milá maminko,
nejhezčí z maminek,
ty jsi mě balila
z peřinek do plínek.
Ty jsi mě obula
do prvních střevíčků,
z lásky a vděčnosti
nesu Ti dnes kytičku.
Každý si jistě v neděli, kdy všechny maminky slaví svátek, vzpomene na svoji maminku. K tomuto významnému
dni nám přišel zazpívat charitní sbor Chrpa. Zazněly krásné
a známé skladby, které jsme slýchávali dávno, ale zdá se,
jako by to bylo včera. Protože jsme také mnohé melodie znali, mohli jsme zpívat, co hrdlo ráčí. Chrpa opět nezklamala
a umožnila nám prožít nevšední zážitek ve výborném provedení. Zlato v hrdle teklo proudem. Děkujeme a budeme se
těšit na další ročník.

Výlet Baťův kanál a Strážnice 23. 5. 2019
Vybrat termín výletu, aby bylo krásné počasí, ani příliš horko, ani příliš zima, dá někdy pěkně zabrat. Letos si naši senioři
vybrali výlet lodí po Baťově kanálu z Veselí do Strážnice. Vše
bylo připraveno, ale počasí někdy bývá vrtkavé. O půlnoci mi
přišla SMS, že nelze proplout z důvodu I. povodňového stupně po Baťově kanálu z Veselí až do Strážnice, neboť trasa zahrnuje i proplutí přes úsek Moravy, která v tu dobu měla průtok
několikrát vyšší, než je povolen pro proplutí lodí. Říkala jsem
si: Co teď, jak to uděláme? Dohodli jsme se na tom, že lodí
poplujeme pouze z Veselí do Vnorov a zpět do Veselí, kde na
nás mohl počkat autobus, který nás zavezl do Strážnice, kde
jsme měli domluvený oběd. Letos nás na výlet jelo celkem 38
osob, z toho 15 klientů převážně na vozíku. Den předem jsem
skoupila snad všechny pláštěnky v okolí, byli jsme připraveni
na přeháňky. Tam nahoře nás ale mají rádi, tak jsme nakonec
pláštěnky ani nemuseli použít. Bylo sice pod mrakem, ale nepršelo. Pan kapitán lodi Danaj nás už očekával, pomohl nám
přepravit naše seniory na vozíku do lodi a mohlo se vyplout.
Komu bylo zima, mohl si na palubě zakoupit i něco ostřejšího
na zahřátí. Dopluli jsme až do Vnorov, kde jsme si mohli prohlédnout rozvodněnou Moravu, a bylo nám jasné, proč není
možné plout až do Strážnice. Cesta lodí z Veselí do Vnorov
a zpět trvala bezmála dvě hodiny. Ve Veselí nás už čekal autobus, který nás zavezl přímo do Strážnice, kde jsme si pochutnali na výborném obědě. Pak následoval volný program, kdy
jsme se mohli trochu rozhlédnout po Strážnici. Zjistili jsme, že
chodníky tam nemají nic moc pro jízdu na vozíku, ale snad na
tom zapracují. Vydali jsme se cestou ke skanzenu, kde jsme si
v místním obchůdku mohli nakoupit nějaké suvenýry, a čekali
jsme, až pro nás přijede další autobus. Nejhorší bylo asi dostat lidi na vozíku do běžného autobusu, ale i to jsme zvládli,
i díky panu řidiči, který nám ochotně pomáhal. Sláva nazdar
výletu, nezmokli jsme, už jsme tu. To jsme mohli asi zpívat, ale
byli jsme hodně unavení, ale také spokojeni, že to nakonec
tak dobře dopadlo. Po návratu do domova jsme povečeřeli
a zalehli a opravdu jsme všichni spali, jako by nás do vody
hodil. Těšíme se na další výlet, uvidíme, kam nás vítr zavane.
Mgr. Julie Chovancová
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NOC KOSTELŮ 2019
Farnost Boršice se letos poprvé připojila k celonárodní
akci Noc kostelů, která se konala v pátek 24. 5. 2019. Nápad
zapojit se mezi ostatní farnosti se zrodil již na začátku roku
a bylo potřeba naplánovat program, díky němuž by akce oslovila co nejvíce lidí, nejen farníky, ale i občany obce a náhodné
návštěvníky.

Nocí kostelů nás provázeli naši svatí, kteří měli k Boršicím
blízko, byli to soluňští bratři sv. Cyril a sv. Metoděj, sv. Ludmila
a sv. Václav. Také děvčata ze scholy se naučila krátké povídání
o historii kostela a vzniku farnosti.

Vytvořili jsme organizační tým, který dával různé návrhy,
a pak jsme z těchto návrhů vybrali to, co jsme považovali za
zajímavé.

Do Noci kostelů se zapojil pan Milan Železník svými znalostmi o kostele, celé historii obce i farnosti. Připravil informační tabule o sochách v kostele, seznam kněží, řeholníků
a řeholnic pocházejících z Boršic a taky seznam duchovních
správců farnosti, kteří zde působili.

Děvčata z 5. třídy a jedna středoškolačka se zapojily do přípravy divadelního příběhu o sv. Anežce České. Děvčata divadlu věnovala hodně času a námahy, což se nakonec obrátilo
ve velký úspěch.
Kromě divadla bylo do programu vloženo několik kratších
vystoupení boršické scholy, společně s ní si mohli zazpívat
příchozí a taky děti, které přišly do kostela.

Pro lepší orientaci jsme připravili jednotlivé popisky míst
v kostele.

Pro děti byly připraveny sladkosti, omalovánky, pexesa
a jiné drobnosti, dále se mohly zapojit společně s rodiči do
aktivity, díky které hledaly místa v obci, kde jsou postaveny
kříže a boží muka.
Součástí prohlídky kostela byl i výstup do zvonice ke
zvonům.
Na závěr celé akce jsme se společně pomodlili, zazpívali
jsme si se scholou a otec Anton nám všem udělil požehnání.
Akce skončila o půlnoci.
Pevně věřím a doufám, že se první Noc kostelů návštěvníkům líbila a příští rok bude jejich počet ještě větší.
Tímto bych chtěla poděkovat členům organizačního týmu
Petru a Michalu Výstupovým, Elišce Rokytové, Milanu Železníkovi a jeho manželce za přípravu výstavy v kostele, děvčatům
z 5. třídy – Tereze Pernicové, Nele Křápkové, Martině Holomčíkové, Sáře Zahradníkové, Evě Kokoliové, Vanese Lukešové,
Karolíně Horkové, Ludmile Krajíčkové a Barboře Zahrádkové
– za úžasné divadlo, manželům Evě a Staňovi Výstupovým,
schole a ministrantům, kteří pomáhali v sakristii, kostelníkům
Františku Výstupovi a Petru Hlaváčkovi, otci Antonovi a v neposlední řadě patří poděkování za materiální a finanční podporu Obecnímu úřadu Boršice.
Pavla Zahrádková – katechetka
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Babinec … putování za poznáním
Se začínajícím jarem jsme se vydaly do Holešova navštívit kostel Nanebevzetí P. Marie a jeho vzácnou Černou kapli,
která slouží jako hrobka rodu Rottalů. Kapli dal postavit majitel panství František Antonín hrabě z Rottalu a její honosná
výzdoba svědčí o bohatství rodu. Poté jsme pokračovaly do
Šachovy synagogy, která je v současnosti jedinou zachovalou
synagogou polského typu. Viděly jsme také zdejší židovský
hřbitov a hrob učeného rabína Šacha. V letošním roce je to
přesně 365 let od jeho úmrtí. Od průvodce jsme se dozvěděly,
že jeho hrob je často navštěvován zahraničními turisty z USA,
Izraele a Německa.
Ani v letošním roce jsme nevynechaly návštěvu Prahy, kde
nás tentokrát zaujala výstava s názvem 100 let československé koruny, která se konala v prostorách Pražského hradu.
Naší pozornosti nemohla zcela určitě uniknout vysokohmotnostní zlatá mince o váze 130 kg, jejíž průměr je 535 mm, síla
48 mm a nominální hodnota 100 000 000 Kč. Na výrobu této
mince bylo podáno celkem 14 návrhů a ten vítězný patřil akademickému malíři Vladimíru Oplovi.

No, a abychom zažily i trochu adrenalinu, vydaly jsme se
v květnu do Balonového centra na let horkovzdušným balonem. Měly jsme štěstí a let byl příjemný, přistání mírné a naše
nadšení obrovské.

Tentokrát naše putování pokračovalo i přes letní prázdniny,
a to do Poštorné na prohlídku kostela Navštívení Panny Marie,
který byl postaven v letech 1895-1898 na popud vládnoucího
knížete Jana II. Lichtenštejna. Materiál použitý na stavbu byl
z knížecí cihelny a bylo zde použito na 200 druhů cihel, dlaždic, tvarovek a glazované keramické krytiny. Tato nevšední
kombinace činí stavbu velmi zajímavou.
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A když už jsme byly takový kousek, zamířily jsme z Poštorné přímo k Valticím, abychom si prohlédly Dianin chrám
(Randez-vous). Jedná se o romantický empírový zámeček
zasvěcený bohyni lovu Dianě, který dostal podobu římského
vítězného oblouku a nechal jej postavit Jan I. z Lichteštejna
v roce 1812.
V červenci jsme zavítaly na zámek do Tovačova, který je
vidět již z dálky, a to díky „Spanilé věži“ vysoké 96 metrů. Při
prohlídce interiéru zhlédnete mimo jiné i unikátní kopii schodiště Vídeňské opery a další zajímavosti. Mezi majiteli se vystřídaly různé moravské rody. Posledním majitelem byl židovský
průmyslník Gutmann, který před válkou odešel do zahraničí.

Jeden den jsme věnovaly zámku Bečov, a sice prohlídce
zámku a relikviáři sv. Maura. Jedná se o románskou zlatnickou
památku nevyčíslitelné hodnoty, která je uváděna hned po korunovačních klenotech.
Zamířily jsme i do Františkových Lázní a prošly se lázeňským městem, ochutnaly zdejší prameny a navštívily symbol
lázní, sošku Františka.
Dalším naším cílem byly Mariánské Lázně a rovněž prohlídka města se zpívající fontánou. Je to opravdu nezapomenutelný zážitek. Poté jsme pokračovaly k parku Boheminium,
kde jsou miniatury památek, např. Hluboká, Karlštejn, Ještěd,
Bečov, Říp aj. Při zpáteční cestě jsme se zastavily v Chebu
na náměstí Jiřího z Poděbrad. A prohlédly si známý Špalíček
a kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty.
Tím naše putování v západním kraji skončilo, a pokud se
ptáte, které lázně jsou nejhezčí, odpověď není tolik jednoznačná. Všechny mají zajímavé stavby, jsou čisté, udržované a každé mají své kouzlo.
Marie Lukůvková

Naše poslední kroky během letních měsíců vedly do Lednice, kde jsme navštívily výstavu Písečný svět. Z 1 500 tun
písku je zde vytvořeno 16 soch na téma Návrat k přírodě. Po
prohlídce jsme pokračovaly k minaretu, což je nejstarší rozhledna z roku 1802 vysoká 60 metrů. Po zdolání 302 schodů
nabídne krásný výhled do okolní krajiny. Pokud sem zavítáte,
doporučujeme vám navštívit osm místností s orientální výzdobou, které se nacházejí v prvním patře.
Tolik z našeho letošního putování v první polovině roku.

Babinec … putování po Karlových Varech
a okolí
Jako každý rok, i letos jsme zavítaly za poznáním do vzdálenějšího kraje, a to do západních Čech.
Pro ubytování jsme si zvolily lázeňské město Karlovy Vary,
kde jsme se procházely po kolonádách s léčivými prameny.
Lanovou dráhou jsme si vyjely na rozhlednu Diana, navštívily Motýlí dům s exotickými motýly z celého světa, udělaly si
procházku k Jelenímu skoku a navštívily muzeum skla Moser.
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Návštěva Galerie Slováckého muzea
Textile art of today - tak se jmenovala výstava v Galerii Slováckého muzea, kterou jsme 23. května navštívily.
Bylo to již 5. mezinárodní trienále textilní tvorby. 5. ročníku
se zúčastnilo 400 umělců ze 49 zemí 5 kontinentů. Kurátorská
porota vybrala z 1 000 přihlášených děl 121 nejlepších, která
jsme ve Slováckém muzeu mohly obdivovat.
Cílem výstavy je přiblížit návštěvníkům textil jako moderní
disciplínu, která překračuje hranici klasického vnímání textilního umění. Motem bylo propojení moderní textilní tvorby se
současnou technikou.
Výstavou nás provedla kurátorka Marie Martykánová. Poutavým vyprávěním nás seznámila se všemi vystavenými exponáty, jejich příběhy i s jejich autory. Výstava se nám moc
líbila. Je opravdu obdivuhodné, co všechno se dá z takového
běžného materiálu, jako je textil, vytvořit.
Jarmila Frantová

Úspěšný program prvního pololetí 2019 ZO SPCCH Boršice
Vítání jara jsme zahájili procházkou v okolí lázní Smraďavka, která se uskutečnila začátkem dubna. Zúčastnili se jí i noví
členové naší organizace, což nás velmi potěšilo. Jak už se
stalo zvykem, konec dubna je věnován rehabilitačním zájezdům do našeho oblíbeného místa, tedy do termálních lázní
v Mosonmagyaróváru (Maďarsko), kde členové rádi relaxují
a vyhřívají tělo v léčivé vodě. V květnu jsme navštívili výstavy
květin v Kroměříži, kde jsme se zúčastnili 43. ročníku celostátní prodejní výstavy pro zahradníky a zahrádkáře s hlavní expozicí s názvem „Květinový zvěrokruh v květech“. Účastníci měli
možnost nakoupit si do svých zahrádek sazenice okrasných
květin, případně rostliny a různé věci do zahrady i do domácnosti a zhlédnout hudební program Motýl Bandu.
První ozdravný pobyt, který se konal na Slovensku v Habové-Zuberci pod Roháči v hotelu Julianin dvor, kde naši členové poznávali život a krásu Oravy, byl okouzlující hlavně překrásnou přírodou a pohostinností zdejších obyvatel. Byli jsme
se koupat v nově vybudovaných termálech Chocholowskie
Termy v Polsku. Jde o téměř novotou vonící termály, které se
nachází na rozhraní Slovenska a Polska. Bazény z nerezu,
obrovské množství vířivek, dva venkovní bazény, sauny a pro
občerstvení dvě restaurace s výborným jídlem - za všechny
účastníky doporučujeme tento kraj navštívit, odnesete si nezapomenutelné zážitky.
I letošní rok jsme pro věřící členy připravili zájezd na Svatý
Hostýn, kde si naši členové nechávají odsloužit mši svatou.
Kdo měl zájem, tak si mohl projít křížovou cestu. Na závěr měsíce jsme pořádali poznávací týdenní zájezd po krásách jižních
Čech, kde jsme navštívili historická města Tábor, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, zámek Hluboká a Třeboň, lodí jsme
obepluli Svět, myslím tím samozřejmě rybník Svět o rozloze
215 ha. Návštěva Českých Budějovic byla spojená s exkurzí
a ochutnávkou piva v pivovaru Budvar. Červen jsme zahájili
zájezdem do slovenských termálních vod Dunajská Streda,
dále se jako každoročně také konal týdenní ozdravný pobyt
spojený s turistikou a poznávacími zájezdy po okolí Ludvíkova (Jeseníky), který má především zvýšit tělesnou i duševní
kondici. Za připomenutí určitě stojí návštěva Priessnitzových
lázní v městě Jeseník, tamní mikroklima je vhodné pro léčení
horních a dolních cest dýchacích. Navštívili jsme přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně a nejvyšší horu Moravy Praděd
(1491 m. n. m). Bylo zde velmi pěkné letní počasí, které nám
umožnilo krásný rozhled na všechny zajímavosti v okolí. Tento
- 23 -

pobyt se vydařil a již nyní se těšíme na další. V červenci jsme
udělali změnu a místo Itálie jsme navštívili Chorvatsko s týdenním pobytem na ostrově Hvar v Jaderském moři.
Začátek srpna patřil relaxaci v lázních Trenčianské Teplice,
kde naši členové prožili krásný léčebný pobyt s procedurami
a prohlídkou lázeňského města Bojnice.
Velmi zajímavý byl také zájezd do Znojma s prohlídkou
města a návštěvou barokního zámku Vranov nad Dyjí. Zámek, který je situován v první zóně Národního parku Podyjí, je

obklopen mimořádně hodnotným přírodním prostředím. Mezi
zajímavé turistické cíle patří Vranovská přehrada či historické
stavby bývalého lesoparku. Do podzimního programu jsou
ještě zařazeny ozdravné pobyty v tuzemsku, například Harrachov v Krkonoších, a dále lázně Dudince na Slovensku.
Děkuji Vám všem za účast na akcích a doufám, že se zase
brzy shledáme na plánovaných pobytech a akcích v podzimní
části tohoto roku.

Stoprounští vinaři a kosecké slavnosti
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Ladislav Hamřík
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Putování vinohrady 2019
Po noční bouři a deštivém ránu jsme byli nuceni poprvé
přistoupit k mokré variantě.

odrůdy se jeví Donauriesling, Mery, Cabernet blanc, Cabernet
Cortis a Sevar.

Proto jsme se operativně přesunuli přímo do sklepa Šlechtitelské stanice vinařské.

Po velmi zajímavé přednášce následovala ochutnávka 25
vzorků přinesených vín.

Zde bylo přivítáno krásnou kyticí z gladiol a slézu 28 vinařů
a vinařek z Boršic a okolí.
Po přivítání všech přítomných předsedou zahrádkářů Liborem Vrankou se dalšího programu ujal Ing. Alois Tománek.
Zhodnotil průběh letošního roku z hlediska chorob a nemocí
jak révy, tak i obecně zahrádkářských plodin. Upozornil při zvyšujícím se oteplování na možnost nových chorob typických pro
jižní státy Evropy.

Největší počet vzorků byl v odrůdě Hibernal, která si v Boršicích našla své místo. Následoval Solaris a několik zajímavých
vzorků odrůdy Mery. Dále jsme ochutnali Cabernet blanc, který
se začíná také hodně vysazovat. Velmi se líbil vzorek ryzlinkového typu, a to novinka Donauriesling. Uvidíme, jak se v našich podmínkách osvědčí. Pak následovala Livora, která má
tramínovou chuť, dále pak Safira, Alibernet, Regent, Monarch,
velmi barevný Cabernet Cortis a na závěr ledový Sevar.

Zdůraznil, že i „rezistentní odrůdy“ je vhodné před květem
a po odkvětu chemicky ošetřit proti plísňovým chorobám.

Za zmínku ještě stojí vzorky Mery a Hibernalu, které v našich podmínkách dosáhly cukernatosti 32° podle ČSN.

Pak se věnoval letošnímu tématu, tedy odrůdám pro biovinařství v podmínkách boršických viničních tratí.

Na závěr jsme poděkovali Ing.Tománkovi za velmi pěknou
prezentaci a degustaci novinek PIWI odrůd.

Krátce zmínil historii pěstování révy v Evropě a důsledky
morových ran (révokaz, padlí, peronospora) na přelomu 19.
a 20. století a důvody, proč začaly vznikat první PIWI (rezistentní odrůdy).

Protože v poledne již přestalo pršet, tak se 8 vinařů a vinařek rozhodlo splnit plán dnešního dne a vydali se po blátivé
cestě Radovany, aby došli ke kapličce, kde je vždy start a cíl
našeho putování. Po cestě jsme kontrolovali krásnou násadu
letošních hroznů. Snad je v pořádku sklidíme.

Vůbec první PIWI odrůdou, která byla uznána, byl Hibernal, kterého je v České republice vysazeno již více než 300 ha.
Dále je často vysazován Solaris, který je velmi raný, vhodný
pro produkci burčáku i jakostních vín. Ranost této odrůdy je
i její Achillovou patou, dozrávání plodů se potkává s vysokou
aktivitou hmyzu ve vinicích. Plody jsou napadány obrovským
množstvím včel, vos a dalšího hmyzu. Jako další vhodné
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Nakonec jsme přijali pozvání do sklepa našeho předsedy,
kde jsme naplánovali další akce vinařů.
Všichni se již těšíme na příští 9. ročník a snad se nám příště
počasí vydaří.
Zdeněk Buchtík
Jednatel ZO ČZS

Soustředění hokejových žáků
PSG Zlín, ale i florbalistů
z Uherského Hradiště

POZVÁNKA
TOM KAMZÍK

Stejně jako žákům, tak i v našem volnočasovém centru
skončily „prázdniny“ a pomalu najíždíme na běžný režim. 

Milý kamaráde!
Máš rád přírodu?
Poznáváš rád nové věci – rostliny, stromy, zvířata?

Nezaháleli jsme však…
V červenci u nás absolvovali část svého soustředění hokejoví žáci PSG Zlín a také zde měli závěrečné soustředění před
mezinárodním turnajem v Praze florbaloví žáci z týmu FBC
Uherské Hradiště.
Od srpna v našem centru opět začali využívat šatny hráči
FC Slovácko kategorie U15 a U14, kteří na místním fotbalovém hřišti hrají svá mistrovská utkání.
Po více než měsíční pauze se od září opět rozjíždí power
yoga (každé pondělí v 18.30 hod.) a také cvičení pro ženy na
bossu (každou středu od 18.00 hod.).
Pokud máte zájem pravidelně sportovat, rezervujte si svůj
termín co nejdříve, protože se VSC již rychle zaplňuje.

Rád se bavíš s kamarády a prožíváš dobrodružství?
Pohyb na čerstvém vzduchu ti není cizí?
Chceš se naučit orientovat v přírodě?
Poznávat turistické značky?
Naučit se uzlovat? Hrát hry? Šifrovat?

PAK NEVÁHEJ!
Přijď do našeho turistického oddílu KAMZÍK.
Schůzky oddílu jsou každou středu v klubovně dolní
školy, v prostorách družiny.

Těšíme se na Vás. 
ZS

Těším se na vás. Helča

Kateřinská zábava
Myslivecký spolek pořádá 23. 11. 2019 od 20.00 na KD tradiční Kateřinskou zábavu,
na kterou Vás chceme srdečně pozvat.
Můžete se těšit na zvěřinové speciality a bohatou zvěřinovou tombolu.
K poslechu a tanci bude hrát duo Vlastimila Nováka, který i minulý rok bavil všechny věkové kategorie po celý večer.
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ŠACHOVÝ ODDÍL
Přes prázdniny se naše boršická legenda, Josef Ludvíček, zúčastnila FIDE OPEN ve Starém Městě. V turnaji B byl výkonnostně nasazen jako druhý a druhý taky skončil, což na jeho roky je velice pěkný výkon!

Náš šachový oddíl má za sebou velice úspěšný šachový
rok a velice těžký před sebou. Nejdřív se naši mladí dostali
na mistrovství české republiky škol v kategorii 1.-5. třída, což
se podařilo asi po 9 letech. Sestava byla Jan Kostka, Matěj
Krajíček, Ondřej Kec, Petr Burša a Oliver a Kryštof Jurčíkovi.
Umístili se na osmnáctém místě z třiceti, což je na republikové poměry velice dobrý výkon. Asi největším úspěchem byl
postup týmu Boršice A z krajského přeboru do druhé ligy, ve
které jsme nehráli od sezóny 2011/2012. Jsme jeden z mála
oddílů, který je v tak vysoké soutěži bez zaplacených hráčů,
což je velice obdivuhodné. Dále jsme ještě po několika letech
založili pro naše mladé talenty tým Boršice D, ve kterém s pomocí svých otců budou vylepšovat své šachové schopnosti.
Doufáme, že se ve všech soutěžích udržíme, i přes trvale se
snižující počet stále hrajících aktivních hráčů.

V neděli 15. 9. se tradičně den po Burčákových slavnostech
konal Otevřený přebor Moravy 4členných družstev v bleskové
hře 2019 a Přebor Zlínského kraje 4členných družstev v bleskové
hře 2019 neboli Boršický burčákový turnaj. Tento rok se zúčastnilo 19 družstev a z toho 5 boršických. Po dvaceti kolech zvítězil
tým z Trnavy. Jako druhý skončil tým z Boršic s názvem Kingston
v sestavě: Adam Gabriel, Luděk Volčík, Pavel Náplava, Pavel Bartas a Stanislav Volčík starší. Třetí skončila Kroměříž A. V přeboru
Zlínského kraje pak byl první tým Kingston, druhá Kroměříž a třetí
tým „Díky Tomášovi“ ze Starého Města. Luděk Volčík měl jako
druhý nejvíc bodů na druhé šachovnici a Pavel Tománek jako třetí
nejvíc bodů na třetí šachovnici. Tým Boršice X se umístil na 11.
místě, tým Boršičtí senioři na 16. místě a boršické týmy Velehradský ústav a Boršice Mix se umístily na 18. a 19. místě.
Pavel Tománek

SK Boršice z. s.
Velkou událostí ve sportovním klubu byla valná hromada,
která byla svolána na červen 2019. Na ní se rozhodla velká
část stávajícího vedení klubu skončit. Bylo tedy nutné vyřešit,
kdo se ujme vedení našeho sportovního klubu.
Předsedou byl zvolen Zdeněk Kolář a místopředsedou
Stanislav Výstup. Do vedení byli zvoleni i noví členové z řad
rodičů, a to Daniel Mařák a Zdeněk Vavřiník. Ve výboru je
také pan starosta Ing. Roman Jílek.
Prvním velkým úkolem nového výboru bylo rozhodnout,
kam přihlásit všechna družstva. Přípravka nakonec pokračuje v okresním přeboru. Hlavním trenérem naší nejmenší kategorie zůstal Petr Filipský a vypomáhá mu jako asistent Erik
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Trlida. Pořádali jsme také nábor a tímto zveme všechny děti,
které se chtějí třeba jen proběhnout a naučit kopat do míče.
Žáci vzali pod svá křídla děti, které vyšly z přípravky sousedních Stříbrnic a neměly kde působit. Pokračují rovněž
v kategorii z loňského roku, a to na okresní úrovni – soutěž
M. Hlavním trenérem je kapitán našeho A-mužstva a mentor
mládežnických kategorií Tomáš Ohnutek. Má k sobě trenéra
brankařů a rovněž člena A-týmu Aleše Bočka. Vypomáhají
jim však také trenéři Stříbrnic Martin Šimík a Radim Krsička.
Žáky jsme přihlásili do okresního poháru Autoravira cupu,
kde loni došli až do semifinále a letos by se chtěli porvat
určitě o finále.

Dalším velkým oříškem bylo sehnat trenéra k mužstvu
dorostu, které hraje krajskou soutěž. O tuto kategorii skoro dospělých fotbalistů se dlouhou dobu staral pan Vladimír
Varmuža. Za jeho obětavost bychom mu za celé vedení chtěli velice poděkovat. Novým trenérem se stal bývalý nejlepší
střelec nejvyšší české fotbalové ligy Jiří Kowalík.
Největší dilema ovšem bylo, kam přihlásit A-mužstvo. Někteří by ho raději viděli v nižší soutěži, a tím pádem s menším
cestováním na utkání a také velkým počtem derby s okolními
dědinami. Ovšem celý tým je jako celek spjat s naší mládeží.
Trenéři mládežnických kategorií jsou většinou zároveň hráči
našeho A-týmu.
Z toho důvodu se nové vedení rozhodlo zůstat co nejvýše,
a to v krajském přeboru. Strašákem však byla loňská sezona, kdy se nám nepodařilo uhrát ani bod. Nicméně mužstvo

posílilo, přidali se k nám bratři Oslzlové ze Zlechova a také
bývalý Boršičák Daniel Raštica. V rozjeté sezoně se podařilo
domluvit dalšího našeho rodáka Jakuba Janíka, který působil dlouhodobě ve Slovácku.
Zatím po odehraných 5 kolech se náš tým drží v polovině
tabulky a nebyla nouze o zajímavé zápasy. Hned v tom prvním v sezoně zařídil v nastavení vyrovnání náš gólman Radek
Janečka a následně vychytal penalty a zařídil 2 cenné body.
Ve 4. kole náš manšaft dokázal doma vyhrát 3:1 nad nepříjemným soupeřem z Bystřice pod Hostýnem, přestože hrál
od 15. minuty bez vyloučeného Ondřeje Večeři. Naposledy
dovezl náš tým body z na divizi pomýšlejících Luhačovic.
Přejeme jen tak dále.
Dycky Boršice!!!!!
Vedení SK Boršice
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Výstava a publikace Sametová revoluce
v Uherském Hradišti
Tzv. sametová revoluce patří bezesporu k vrcholným okamžikům v československých dějinách 20. století. Byla součástí širšího demokratizačního hnutí v zemích Východního bloku,
které vedlo k pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě a k rozpadu Sovětského svazu. Výročí třiceti let
od těchto dramatických událostí je možností připomenout si
tuto dobu politické a společenské turbulence, hektické práce
i zjitřených emocí.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci
s městem Uherské Hradiště připravilo výstavu Sametová
revoluce v Uherském Hradišti, jejíž vernisáž se uskuteční
ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v 17.00 hodin ve velkém sále
hlavní budovy Slováckého muzea. Je určena nejen těm, kteří
listopadové a prosincové události roku 1989 sami prožili, ale
především těm, kteří je mohou znát pouze z vyprávění svých
rodičů a prarodičů.
Výstava prostřednictvím časové osy nejprve připomene
první protirežimní vystoupení v roce 1988 (svíčkovou demonstraci v Bratislavě nebo vůbec první povolenou demonstraci
na Škroupově náměstí v Praze) a postupně všechny významné události roku 1989 – od Palachova týdne v lednu přes zveřejnění petice Několik vět v červnu, zásah na Národní třídě 17.
listopadu až po zvolení Václava Havla prezidentem Československé republiky 29. prosince.
Jak probíhala sametová revoluce v Uherském Hradišti,
na to budou ve videozáznamech vzpomínat pamětníci a tehdejší protagonisté listopadových a prosincových událostí

– například mluvčí uherskohradišťského Občanského fóra Igor
Stránský a Jan Gogola, programový šéf klubu UHáčko ve Starém Městě Michal Stránský a také Ladislav Šupka, první polistopadový starosta Uherského Hradiště. Jejich vzpomínky doplní fotografie Jakuba Jekla a Ladislava Chvalkovského, kteří
svými objektivy zdokumentovali průběh generální stávky na
Masarykově náměstí 27. listopadu nebo akci Vánoce s fórem,
uskutečněnou 20. prosince. Jejich snímky jsou nejen jedinečným dokumentem dění, ale i tehdejší atmosféry radosti a naděje, která vyzařuje z obličejů lidí demonstrujících za svobodu.
Epilog výstavy bude věnován prvním svobodným polistopadovým volbám, což byl jeden ze dvou hlavních požadavků
demonstrantů, spolu s vypuštěním ústavního článku o vedoucí úloze komunistické strany ve společnosti. Parlamentní volby
se konaly v červnu 1990, avšak pozornost bude soustředěna
především na komunální volby v listopadu a jejich výsledek
v Uherském Hradišti.
Současně s výstavou vydá město Uherské Hradiště publikaci o sametové revoluci. Připraví ji historik Slováckého
muzea Pavel Portl ve spolupráci s pamětníky a protagonisty
listopadových událostí. Vedle textů bude více než stostránková kniha obsahovat především dobové fotografie, z nichž
většina dosud nebyla publikována, a také dokumenty (letáky
s hesly, plakáty, vtipy) z fondu Slováckého muzea, které v té
době pracovníci muzea doslova sbírali na ulicích.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Dvouhodinová manifestační generální stávka (12.00–14.00 hodin) dne 27. listopadu 1989 na tehdejším Gottwaldově náměstí, dnešním
Masarykově náměstí. Autor fotografie: Ladislav Chvalkovský. Dokumentace Slováckého muzea.
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Letákové vtipy kreslili a rozšiřovali studenti Vysokého učení technického v Brně. Objevily se také v Uherském Hradišti. Sbírkový
fond Slováckého muzea.

MUZEM, které vás CHYTNE!
V hlavní budově Slováckého muzea kromě stálé multimediální národopisné expozice Slovácko a krátkodobých
výstav můžete navštívit Centrum péče o tradiční lidovou
kulturu Zlínského kraje – Slováckou jizbu – výběrovou prodejnu tradičních rukodělných
výrobků. V nabídce je pestrý
sortiment vycházející z tradiční
lidové výroby. Můžete si zakoupit užitkové a dekorační předměty z keramiky, z přírodních
pletiv, výrobky z kovu i ze dřeva,
textilie, ale i drobné zvykoslovné předměty. Přijďte se k nám
Video pozvánka
podívat.

Pokud budete chtít dopřát netradiční zážitek i svým blízkým, můžete jim zakoupit některý z našich rodinných dárkových poukazů. Kromě hlavní budovy jim
můžete nadělit návštěvu
dalších muzejních
objektů, a to Galerie
Slováckého
muzea, Památníku
Velké Moravy ve
Starém Městě, Muzea v přírodě v Topolné nebo Muzea
lidových pálenic ve
Vlčnově. Pro zvídavé děti a rodiče bude
jedinečným dárkem
poukaz na nedělní rodinné setkání Zvídálkové, vzhůru do muzea!
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Slovácké divadlo uvede slavný
Přelet nad kukaččím hnízdem
Slovácké divadlo zahájilo přípravy očekávané novinky letošního podzimu, hry
Dalea Wassermana Přelet nad kukaččím
hnízdem. Kultovní zápas o lidskou svobodu
a důstojnost a brilantní analýzu manipulace
přivede na uherskohradišťské jeviště režisér
Igor Stránský.
„Dramatizace je velmi moderní a akční a stojí za to, abychom ji dělali. Není to
hra o bláznech a psychiatrii, ale o systému
a jeho zneužití jedincem a návratu ducha lidem, kterým byl odebrán,“ uvedl Igor Stránský na zahajovací zkoušce.
Hra Dalea Wassermana vznikla podle
románu Kena Keseyho Vyhoďme ho z kola
ven. Dílo proslavila především dnes již kultovní filmová adaptace Miloše Formana
z roku 1975 s Jackem Nicholsonem v hlavní
roli.
V hlavních rolích se představí Pavlína Hejcmanová jako sestra Ratchedová a Tomáš Šulaj jako Randle
Patrick McMurphy. Postavu náčelníka Bromdena svěřil režisér
Igor Stránský Jiřímu Hejcmanovi.
Autorkou kostýmů je Marie Jirásková, hudbu složil Martin Štědroň a výpravu vytvořil Jaroslav Milfajt. Pohybové

spolupráce se ujme Igor Dostálek a divadelníci budou mít rovněž odbornou poradkyni, uherskohradišťskou psychiatričku
MUDr. Soňu Hronovou.
Premiéra se uskuteční 9. listopadu.

Režisérka Tereza Říhová začala připravovat Toma na farmě
Kanadskou hru Tom na farmě z roku 2011 autora Michela Marca Boucharda začala ve Slováckém divadle v září
připravovat mladá režisérka Tereza Říhová. Hru o hledání
identity a samotě, ale i střetu dvou světů – města a venkova,
uvede Slovácké divadlo v české premiéře v říjnu na Malé
scéně.
„S režisérkou Terezou Říhovou jsme měly už dlouho
v plánu Malou scénu. Pečlivě jsme hledaly text, potřebovaly

jsme najít ten pravý a vhodný, přečetly jsme jich asi šedesát.
Původně jsme uvažovaly o hře Osiřelé múzy, nakonec padla
volba na Toma na farmě, který byl i zfilmovaný,“ uvedla dramaturgyně inscenace Iva Šulajová s odkazem na známější
filmovou verzi, kterou v roce 2013 režíroval Xavier Dolan.
„První čtené zkoušky se zúčastnil i překladatel hry Petr
Christov. „Překlad je čerstvý a hra bude uvedena v české
premiéře. Do textu jsme se okamžitě zamilovali,“ řekl Christov a prozradil i jeden pozoruhodný
„zákulisní“ detail. „Autor hry Michel
Marc Bouchard, který momentálně
pobývá v Argentině, se o naši inscenaci zajímá a ví, že hru v Uherském
Hradišti zkoušíme.“
Hra vypráví příběh mladého
muže Toma, který přijíždí z velkoměsta na farmu do rodiny svého
přítele. Je to prostředí, kde nic není,
jak se zdá, a kde říkat pravdu se
moc nevyplácí. Tom postupně nedobrovolně zapadá do rodinných
vztahů i lží. Vysvobozením z manipulativních vazeb však pro všechny
může být pouze pravda.
V Uherském Hradišti se diváci
mohou těšit na Martina Hudce, Jaroslavu Tihelkovou, Františka Maňáka
a Jitku Hlaváčovou.
Premiéra se uskuteční 18. října
na Malé scéně.
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Společenská kronika
23. 03. 2019

- vítání 1. občánka
- vítání občánků

23. 03. 2019

- sňatek Sylva Hrotková + Pavel Fryšták

13. 04. 2019

- 50 let společného života Ludmila a Jan Marčíkovi

20. 04. 2019

- 50 let společného života Vlasta a Milan Podráští

30. 04. 2019

- sňatek Kristýna Jakešová + Petr Knap

01. 06. 2019

- sraz ročníku 1959
- vítání občánků

15. 06. 2019

- sňatek Sabina Macenauerová + Libor Šeda
- 60 let společného života Jitka a František Cukrovi
- sraz ročníku 1969

28. 06. 2019

- rozloučení dětí MŠ a ZŠ

12. 07. 2019

- 50 let společného života Anna a Josef Pochylý

18. 07. 2019

- 55 let společného života Bohumila a Josef Hulínovi

20. 07. 2019

- sňatek Zuzana Malinová + Pavel Knesl

28. 07. 2019

- sňatek Kristýna Nedomová + Lukáš Vávra

25. 07. 2019

- 55 let společného života Ludmila a Václav Radovi

01. 08. 2019

- 55 let společného života Ludmila a Josef Kamarádovi

22. 08. 2019

- 55 let společného života Marie a Josef Bartošíkovi
- sňatek Petra Habáňová + Vojtěch Durník

Životní jubilea
Antonín H l a v á č e k

91 let

Ludmila P o l á š k o v á

90 let

Ludmila D u r n í k o v á

85 let

Josefa P o n d ě l k o v á

96 let

Helena B a s o v n í k o v á

80 let

Anastázie U l m o v á

92 let

Josef K r u š i n a

91 let

Marie F o j t í k o v á

90 let

Ludmila Z a c h o v á

80 let

Blažena T r á v n í č k o v á

90 let

Marie F r y š t á k o v á

93 let

Jaroslav S v o b o d a

92 let

Narození

Antonín B i l í k

95 let

Barbora T o m á n k o v á

Vladimír G a b r i e l

91 let

Michal V a j č n e r

Ludmila Š e v č í k o v á

80 let

Jáchym F o r n á l

Drahomíra D u d e š k o v á

85 let

Václav M a r e č e k

Marie T o m a n o v á

85 let

Alex N o v á k

Jaroslav Z a p l e t a l

92 let

Filip M o r i c

Marie Č a g á n k o v á

80 let

Richard P e r u t k a

Antonie Š t o l f o v á

91 let

Nela Š e n k á r o v á

Marie P a s t o r k o v á

80 let

Oliver M ě š ť á n e k

Vladimír K r á l í k

90 let

Sofie R o k y t o v á

Antonín C í l e č e k

94 let

Ester H a v l í č k o v á

Anna Z a o r á l k o v á

80 let

Nela H á l o v á
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Společenská kronika
Úmrtí
Zdeněk A n d r ý s e k

zemřel

21. 02. 2019

ve věku 56 let

Ludmila D u r n í k o v á - rozená Husičková

zemřela

03. 03. 2019

ve věku nedožitých 82 let

Ludmila V l a c h o v á - rozená Bílková

zemřela

11. 03. 2019

ve věku 65 let

Ludmila D u r n í k o v á - rozená Staufčíková

zemřela

12. 03. 2019

ve věku nedožitých 85 let

Anna P a v l í n k o v á - rozená Janíková

zemřela

28. 03. 2019

ve věku 79 let

Vlasta B i l í k o v á - rozená Vydrová

zemřela

03. 04. 2019

ve věku nedožitých 89 let

Ladislav G a b r i e l

zemřel

05. 04. 2019

ve věku nedožitých 95 let

Josef P i j á č e k

zemřel

05. 04. 2019

ve věku 78 let

Růžena K o v a ř í k o v á - rozená Čožíková

zemřela

13. 04. 2019

ve věku 82 let

Marie T r á v n í č k o v á - rozená Tesařová

zemřela

20. 04. 2019

ve věku 93 let

Mariana M á l e k - rozená Divišová

zemřela

24. 04. 2019

ve věku 68 let

zemřel

31. 05. 2019

ve věku 73 let

Antonín H r á č e k
Vladimír G a b r i e l
Růžena O h a r k o v á - rozená Tomášů
František V ý s t u p
Ludmila K u n c o v á - rozená Krpálková
Ján R u s i n k o v i č

zemřel

04. 06. 2019

ve věku 91 let

zemřela

04. 06. 2019

ve věku 91 let

zemřel

08. 06. 2019

ve věku 64 let

zemřela

26. 06. 2019

ve věku 92 let

zemřel

14. 07. 2019

ve věku 75 let

zemřela

19. 07. 2019

ve věku 80 let

zemřel

08. 08. 2019

ve věku 71 let

Marcela H r a b c o v á - rozená Houšťová

zemřela

14. 08. 2019

ve věku 73 let

Marie G a b r i e l o v á - rozená Pernicová

zemřela

20. 08. 2019

ve věku 91 let

Jarmila H o l o m č í k o v á - rozená Vávrová
Josef A n d r ý s e k

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Stanislav V á v r a

zemřel

18. 03. 2019

ve věku nedožitých 80 let

Silvestr M a c k ů

zemřel

31. 03. 2019

ve věku 74 let

Ludvík M a ř á k

zemřel

02. 04. 2019

ve věku nedožitých 88 let

zemřela

03. 04. 2019

ve věku 40 let

Martina S v o b o d o v á - rozená Holešovská
František H l a v á č e k

zemřel

12. 04. 2019

ve věku 92 let

zemřela

07. 05. 2019

ve věku 27 let

Tomáš T a ť á k

zemřel

06. 06. 2019

ve věku nedožitých 85 let

Vojtěch H ů l k a

zemřel

09. 08. 2019

ve věku nedožitých 75 let

Erika P o l á š k o v á

Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová

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 2/2019 vyšlo 3. října 2019.

- 34 -

23. 03. 2019 - vítání 1. občánka

23. 03. 2019 - - vítání občánků

01. 06. 2019 - sraz ročníku 1959

13. 04. 2019 - 50 let společného života Ludmila a Jan Marčíkovi

12. 07. 2019 - 50 let společného života Anna a Josef Pochylý

20. 04. 2019 - 50 let společného života Vlasta a Milan Podráští

30. 04. 2019 - sňatek Kristýna Jakešová + Petr Knap

01. 06. 2019 - vítání občánků

15. 06. 2019 - 60 let společného života Jitka a František Cukrovi

15. 06. 2019 - sraz ročníku 1969

15. 06. 2019 - sňatek Sabina Macenauerová + Libor Šeda

28. 07. 2019 - sňatek Kristýna Nedomová + Lukáš Vávra

20. 07. 2019 - sňatek Zuzana Malinová
+ Pavel Knesl

28. 07. 2019 - sňatek Petra Habáňová
+ Vojtěch Durník

23. 03. 2019 - sňatek Sylva Hrotková
+ Pavel Fryšták

