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Úvodník
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo obecního zpravodaje roku 2019. V úvodníku se zaměřím na aktuální investice v naší vinařské obci. Letošní rok bude ve znamení dalšího výrazného rozvoje naší obce. Možná se jedná o rok,
který nám ukáže, že se nebojíme nových výzev, které právě
dnes stojí před námi. A že se s nimi popereme s vítězným
koncem, nepochybuji ani na okamžik.
Před dvěma roky jsme na základě rozhodnutí zastupitelstva obce požádali Integrovaný regionální operační
program (IROP) o finanční podporu na dostavbu dolní budovy základní školy. Náš projekt ve výši 54 miliónů korun
byl vyhodnocen. Obsahuje velké procento neuznatelných
nákladů právě z důvodu nutnosti při rozšíření nové školní
budovy realizovat i stavební úpravy uvnitř stávající budovy
školy. Jedná se především o nové prostory školní kuchyně a jídelny, dále realizace bezbariérovosti a rekonstrukce
hygienického zázemí ve stávající budově. Projekt nebyl finančně podpořen, byl zařazen do tzv. zásobníku projektů
pro možnou budoucí podporu v případě navýšení dalších
finančních prostředků do této dotační výzvy. Časem se náš
projekt dostal až na první místo pod čarou, všechny projekty nad ním byly úspěšně finančně podpořeny. Začátkem
minulého týdne se stalo něco neočekávaného, náš projekt
na dostavbu ZŠ byl finančně podpořen, a to částkou 30,5
milionu korun. Celé znění dopisu, kterým Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR (MMR ČR) vyzývá naši obec k vyjádření,
zda nabídnuté finanční prostředky mimo rozpočet obce
přijme, či nepřijme, naleznete na další straně zpravodaje.
Okamžitě jsme s místostarostou začali pracovat na tom,
abychom zastupitelům připravili všechny možné dostupné
informace pro jejich rozhodnutí, zda školu dostavět, či ne,
jaké jsou podmínky a možnosti spolufinancování ze strany
naší obce a mnoho dalších otázek, které vyvstaly po dvou
letech od podání naší žádosti. Dále jsme začali komunikovat se zástupci MMR a projednávat další postup.
Novodobá výstavba „jedné školy“ se v naší obci řeší
od začátku 60. let minulého
století, takže 60 roků se na
dostavbu základní školy čeká.
V průběhu uplynulých let se
chystaly různé návrhy na řešení a nakreslily se různé projekty… Ale první podložená
zmínka o „velké škole“ v Boršicích se datuje rokem 1821,
kdy Rada obce Boršice řešila
na svém jednání novou úplnou školu.

– Trenčín. Znění rozhodnutí slovenského ministerstva potvrzující získání finančního příspěvku mimo rozpočty obcí
zapojených do projektu si opět přečtete na další stránce
zpravodaje. Celý projekt má hodnotu něco málo přes 30
mil. korun a je z 85–95 % hrazen z evropských peněz. Dotace činí 25 750 000 korun, spolufinancování obcí bude částkou 4 255 000 korun.
Další projekty, které jsou nebo budou realizovány na
základě získaných nebo podaných žádostí o dotační podporu, běží ve svém režimu. Aktuálně dostavba domu „Chráněné bydlení“ či zahájení výstavby chodníku na ulici Hradišťská na začátku měsíce dubna, dostavba komunikace
k 13 RD na Podevsí do letních prázdnin budou realizovány
bez omezení a v dohodnutých termínech.
Na základě uvedených informací a z toho plynoucích
nutných obecních finančních prostředků pro spolufinancování dotačně podpořených investic obce budou realizována zásadní opatření v hospodaření obce. Budou se hledat
finanční rezervy, a to napříč hospodařením celé obce. Nalezené úspory budou použity na spolufinancování projektů,
které musíme zvládnout realizovat bez větších, především
finančních, rizik a problémů. Dojde k přehodnocení financování sportovního klubu, omezení navyšování stávajících
příspěvků pro provoz ZŠ a MŠ, omezení projektů, které
nejsou pro obec důležité nebo které nebudou podpořeny
aspoň 80% dotací.
Vážení spoluobčané, věřím, že chápete důležitost a také
jedinečnou možnost konečně v Boršicích dostavět „velkou“
školu. Jedná se o dlouhodobý „sen“ všech, kteří vědí, že
základní škola v obci je to nejdůležitější pro další rozvoj
a fungování obce, pro udržení populace v obci a tím zamezení jejího vylidňování do velkých měst. Všichni žáci budou
konečně chodit do „jedné“ školy, zvýší se jejich bezpečnost, sníží se náklady na energie a také se výrazně zlepší
samotná kvalita výuky včetně stravování…
Váš starosta Ing. Roman Jílek

Jen co jsme se znovu „zakousli“ do tohoto projektu, tak
přišla dlouho očekávaná zpráva ze Slovenska. Přišlo Rozhodnutí na finanční podporu
projektu „Na kole za historií
Velké Moravy“. Jedná se vybudování cyklostezky Boršice – Zlechov a na slovenské
straně cyklostezky Opatovce
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Rozhodnutí o přidělení dotace na přístavbu
Základní školy Boršice ze dne 11. března 2019
v Integrovaném regionálním operačním programu (dále
jen „IROP“) ve výzvě č. 47 „Infrastruktura základních škol
(SVL)“ došlo k uvolnění finančních prostředků ve výši 30 510
869,65 Kč. Tato částka přesahuje 30 % dotace z EFRR Vašeho projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004309 „Přístavba
odborných a kmenových učeben včetně zajištění bezbariérového přístupu budovy ZŠ F. Horenského v Boršicích“, a proto
se Řídicí orgán IROP (dále jen „ŘO IROP“) rozhodl nabídnout
Vám v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce
uvolněné finanční prostředky ve výši 30 510 869,65 Kč, což
činí 100 % požadované dotace z EFRR.
V případě, že souhlasíte s nabídnutou částkou a máte zájem projekt i nadále realizovat, zašlete odpověď do 15 pracovních dní ode dne doručení tohoto dopisu a zároveň pokud
je nutné aktualizovat údaje v žádosti o podporu, předložte

Žádost o změnu v IS KP14+ do 30 pracovních dní ode dne
doručení tohoto dopisu. Pokud není nutné údaje aktualizovat,
oznamte tuto skutečnost do 30 pracovních dní ode dne doručení tohoto dopisu prostřednictvím interní depeše manažerovi
projektu CRR.
Pokud s nabízenou částkou nesouhlasíte a nemáte zájem
projekt dále realizovat, zašlete odpověď do 15 pracovních dní
ode dne doručení tohoto dopisu. Váš projekt bude vyřazen ze
seznamu náhradních projektů a volné finanční prostředky budou nabídnuty dalšímu žadateli v pořadí ze seznamu náhradních projektů. Jestliže do stanoveného termínu 15 pracovních
dní ode dne doručení tohoto dopisu neobdržíme Vaši reakci,
Váš projekt bude vyřazen ze seznamu náhradních projektů
a uvolněné finanční prostředky budou nabídnuty dalšímu projektu v pořadí ze seznamu náhradních projektů.

Rozhodnutí o schválení žádosti o nenávratný finanční
příspěvek – cyklostezka do Zlechova
Řídicí orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 (dále také jako „Interreg V-A
SK-CZ“) na základě výsledků řízení o žádosti o nenávratný finanční příspěvek
Identifikace žadatele

Obec Boršice
Boršice 7
687 09 Boršice, ČR

Kód žádosti o nenávratný
finanční příspěvek

NFP304020P620

Kód výzvy

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

rozhodl tak, že v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 292/2014 Sb. o příspěvku poskytovaném
z evropských strukturálních a investičních fondů
a o změně a doplnění
některých zákonů (dále
jen „zákon o příspěvku
z EŠIF“) žádost
s ch v a l u j e
s výškou nenávratného finančního příspěvku
z Evropského fondu regionálního rozvoje maximálně 1 120 057,75 EUR
a s výškou nenávratného
finančního příspěvku ze
státního rozpočtu Slovenské republiky pro
partnery projektu se sídlem v Slovenské republice maximálně 33 979,80
EUR.
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Celkové způsobilé výdaje projektu byly schválené ve výši
1 317 715,00 EUR.
Odůvodnění: Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
SR jako řídicí orgán pro program Interreg V-A SK-CZ v rámci
řízení o žádosti ověřilo splnění podmínek poskytnutí příspěvkua dospělo k závěru, že žádost splnila všechny podmínky
poskytnutí příspěvku tak, jak byly stanoveny ve výzvě, na
základě čehož žádost o nenávratný finanční příspěvek v souladu s doporučením Společného monitorovacího výboru
schválilo.

SLOVO STAROSTY
Na kole za historií Velké Moravy –
cyklostezka do Zlechova
Jak jsme již psali v minulém zpravodaji, dotace na projekt
„Na kole za historií Velké Moravy“, tj. vybudování cyklistické
stezky sv. Metoděje Boršice – Zlechov a na slovenské straně
vybudování cyklistické stezky Opatovce – Trenčín, nám byla
přislíbena. Žádost o dotaci byla podána v rámci programu

Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, konkrétně ve výzvě NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 v dubnu minulého roku. Naše žádost byla po výzvě ministerstva doplněna, následně doplnění akceptováno.
Přes dva měsíce jsme čekali na vydání rozhodnutí o poskytnutí nevratných finančních prostředků. Dne 20. 2. 2019 bylo
vydáno rozhodnutí o schválení žádosti o nevratný finanční příspěvek, rozhodnutí přišlo poštou, a to 18. 3. 2019. Schválená
dotace je tímto rozhodnutím potvrzena ve výši:

Rozpočet projektu:
Partner

Celkové výdaje
společného projektu

Schválená dotace
projektu

Obec Boršice

570 499,00 €

85%

12 608 027

Obec Opatovce

339 798,00 €

95%

8 393 010

441 738

Obec Zlechov

407 418,00 €

85%

9 003 938

1 588 930

1 317 715,00 €

1 154 037 €

30 004 975 Kč

4 255 615 Kč

CELKEM

Výše dotace
jednotlivým partnerům

Vlastní podíl
jednotlivých partnerů
2 224 947

(bylo přepočteno na kurz 1 € = 26 Kč)
Bude následovat podpis smluv mezi partnery projektu a slovenským ministerstvem a dále proběhnou výběrová řízení.

Obnova místní komunikace
u bytových domů V Koutě
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
2.1 DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací.
V rámci této žádosti jsme požádali o dotační prostředky na
rekonstrukci místní komunikace u bytových domů V Koutě.
Realizací projektu bude nahrazena stávající panelová zpevněná plocha asfaltovým betonovým povrchem, budou vybudována parkovací stání z betonové dlažby, upraveny plochy pro
pěší a vybudována místa pro vsakování dešťové vody z těchto
ploch. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Celkové rozpočtované
náklady akce činí 3 074 442 Kč, z toho dotace 2 152 109 Kč
(70 %), vlastní zdroje činí 922 333 Kč (30 %). V případě získání dotačních finančních prostředků by stavba byla zahájena
v letošním roce.

Rekonstrukce Kulturního domu
Boršice
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
2.5 DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. V rámci této žádosti jsme požádali o dotační prostředky
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na rekonstrukci kulturního domu. Realizací projektu dojde
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 rekonstrukce 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 Kč
(70 %), vlastní zdroje činí 2 250 825 Kč (30%). V případě získání dotačních finančních prostředků by stavba byla zahájena
v letošním roce.

uznatelných nákladů akce. Celkové rozpočtované náklady
akce činí 984 363 Kč, z toho dotace 500 000 Kč (51 %), vlastní
zdroje činí 484 363 Kč (49 %). V případě získání dotačních
finančních prostředků by stavba byla realizována v letošním
roce.

Obnova klubovny pro spolky
„Bažantnice“ Boršice
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
o dotační prostředky na obnovu klubovny „Bažantnice“. Tento
investiční záměr řeší stavební úpravy v celé budově bažantnice – rekonstrukci a renovaci stávajících podkladových a povrchových vrstev podlah, výměnu některých stávajících vnitřních
oken a dveří, rekonstrukci hygienického zázemí – koupelen

Obnova hřbitovní zdi Boršice
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 2.7
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.
Součástí projektu bude odstranění stávajícího úseku oplocení,
pro řádné založení stavby bude proveden zemní výkop a základ v celé délce oplocení, tedy v trase 40 m. Nad terénem
bude využito tvárnic ztraceného bednění. 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

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 Kč (70 %), vlastní zdroje činí 817 316 Kč (30 %).
V případě získání dotačních finančních prostředků by stavba
byla realizována v letošním roce.

Snížení energetické náročnosti
objektu Bažantnice Boršice
Souběžně s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy bažantnice bychom chtěli zajistit finanční prostředky mimo rozpočet
obce na zateplení budovy. Je nutné zpracování projektu a podání žádosti o dotaci z OPŽP, prioritní osa 5 – Energetické
úspory, oblast 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie. V rámci
této výzvy bychom požádali o dotační prostředky na obnovu
fasády a zdroje vytápění klubovny „Bažantnice“. Tento projektový záměr by řešil výměnu oken a dveří v celé budově,
zateplení fasády a střechy, návrh zdroje a vhodné kombinace
vytápění. Možné podání žádosti o dotaci je od 15. 4. 2019. Pro
přípravu žádosti je nutno zpracovat projektovou dokumentaci,
která jednotlivá řešení navrhne na základě doporučení energetického auditora. Byla oslovena Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která nabízí možnost zpracování a administrace žádosti o dotace pro obce zdarma. Dále byly poptány
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tři projekční kanceláře ohledně pasportu objektu a zpracování
projektové dokumentace. Na základě tří dodaných nabídek
byla vybrána nejvýhodnější nabídka projekční kanceláře MIKULÍK projekty, s.r.o., Uherské Hradiště.

Výměna parapetů na dolní
budově ZŠ
V letech 2013–2014 byl společností CGM Morava s.r.o.
realizován projekt „Zateplení fasády ZŠ Boršice“, který řešil
výměnu oken, dveří a zateplení fasády a stropu dolní budovy základní školy. Na společnost CGM Morava s.r.o. byl vyhlášen konkurz, společnost CGM nadále dluží obci Boršice
částku 1 333 990 Kč, kterou tato společnost odsouhlasila

Pořízení bytů obce Boršice
Na základě vyhlášené výzvy a možnosti získat finanční prostředky mimo rozpočet obce byl na posledním zasedání Zastupitelstva obce Boršice schválen projekt „Pořízení bytů obce
Boršice“ a bude schváleno následné podání žádosti o dotaci
z národních zdrojů v rámci výzvy ministerstva financí k předložení žádostí o dotaci v roce 2019 z podprogramu 298D2230
– Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury. Alokace podprogramu: 300 000 000 Kč, program
29822 Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny
Parlamentu a vlády ČR. Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo
budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího
výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce a s následnou
rekonstrukcí vykoupené nemovitosti. Maximální podlahová
plocha bytu, na kterou lze dotaci použít, činí 80 m2. Přidělená
dotace musí být vyčerpána v roce 2019 a nelze ji rozdělit do
dalších let. Maximální dotace na akci celkem je 10 mil. Kč,
přičemž obec může požádat o dotaci na více akcí. Minimální
dotace je stanovena ve výši 500 000 Kč. Dotace činí 90 %
uznatelných nákladů akce. Výzva na podání žádostí běží 30
dnů. Termín ukončení lhůty pro předložení úplné a kompletní
žádosti o dotaci je stanoven na 27. 3. 2019.

Směna pozemků mezi obcí Boršice
a Zlínským krajem
jako penále za nedodržení termínu dle smlouvy o dílo, která
byla uzavřena před realizací zateplení. Součástí projektu byla
mimo jiné také výměna parapetů u oken. Parapety však byly
dodány velmi nekvalitní, již dnes jsou děravé a dešťová voda
může vtékat pod nové polystyrenové zateplení. Proto je nutné
provést okamžitou výměnu parapetů. Bohužel z důvodu konkurzu nemůžeme tuto vadu u zhotovitele společnosti CGM
Morava reklamovat. Proto bude muset být tato oprava, tzn.
výměna parapetů, realizována z obecního rozpočtu.

Výměna oken – šatny ve sportovním
areálu obce
Na základě průběžné údržby obecních budov byla připravena nabídka na výměnu oken v budově šaten sportovního
areálu obce Boršice. Jedná se o výměnu 7 kusů oken. Cenová
nabídka společnosti DECRO BZENEC, spol. s r. o., obsahuje
demontáž stávajících oken, montáž nových oken a žaluzií. Zapravení oken provedou zaměstnanci obce. Práce se uskuteční
v průběhu měsíce dubna.

Zastupitelstvo na svém 4. jednání v pátek dne 8. 3. 2019
projednalo a schválilo vzájemnou směnu pozemků ve vlastnictví obce Boršice a Zlínského kraje. Jedná se o jednu z největších směn v historii naší obce. Směna pozemků ve vlastnictví obce Boršice a Zlínského kraje bude následující:
Obec Boršice převede do vlastnictví Zlínského kraje 29 pozemků v k. ú. Boršice u Buchlovic o celkové výměře 6 381 m2.
Uvedené pozemky se nachází pod silničním tělesem silnice
č. II/422, silničním tělesem silnice č. III/4273 a silničním tělesem silnice č. III/4275 v majetku Zlínského kraje v k. ú. Boršice
u Buchlovic.
Zlínský kraj převede do vlastnictví obce Boršice 25 pozemků v k. ú. Boršice u Buchlovic o celkové výměře 9 247 m2.
Výše uvedené pozemky se nachází pod chodníky, zelenými
pásy a místními komunikacemi ve vlastnictví obce Boršice
v k. ú. Boršice u Buchlovic.

Nákup chladicího zařízení – vitrín
Z důvodu zajištění moderního stylu podávání nápojů, jako
jsou vína, pálenky nebo nealkoholické nápoje v prostorách
kulturního domu, zastupitelstvo obce schválilo nákup k tomu
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určených chladicích vitrín. V první etapě bude zajištěno chlazení až 500 ks lahví. Okamžitá využitelnost bude například na
letošním koštu vína nebo na společenských akcích konaných
pod záštitou obce. Zařízení si budou moci naši občané a spolky pronajmout i na mimoobecní akce konané v Boršicích.

Regionální doprava – návaznost
autobusových spojů na vlakové
spoje ve Starém Městě
Zlínský kraj mění v letošním roce strategii v regionální
dopravě. Na základě těchto změn dojde ke změnám i v autobusové dopravě v Boršicích a navazující vlakové dopravě
ve Starém Městě. Chtěl bych touto cestou požádat zájemce
z řad občanů, kteří by se chtěli spolupodílet na tvorbě nových
jízdních řádů, aby se přihlásili přímo u mne. Jakmile budou
k dispozici návrhy jízdních řádů, budete vyzváni k pracovnímu
jednání a společně nastavíme jízdní řády tak, aby byly pro nás
všechny funkční a spoje dávaly smysl.

V rámci stavby zde budou probíhat tyto práce: výstavba nové
kanalizace a nového chodníku, úprava sjezdu u RD č. p. 371.
Délka prováděných prací bude do 220 m. Stavební práce budou zčásti do silnice II/422 zasahovat. Z tohoto důvodu bude
nutné částečně omezit provoz na silnici II/422. Provoz tedy
bude omezen na jeden jízdní pruh a doprava zde bude řízena
kyvadlově mobilní semaforovou soupravou. Při práci na chodnících nebude provoz omezen, průjezd kolem pracovního
místa zůstane zúžen tak, aby šířka průjezdního profilu byla 2
x 3 metry. Při dokončovacích pracích bude použito pohyblivé
pracovní místo v délce do 50 metrů. Objízdná trasa nebude
vyznačena. Jedná se jen o částečné omezení provozu na silnici II/422.

Proč vysazujeme stromy?
Na podzim loňského roku jsme chtěli vysadit k 100. výročí
založení republiky 100 lip. V jiných obcích a městech probíhala kampaň: zasadíme lípu k 100 letům republiky. My jsme
si řekli, proč sázet k 100. výročí jednu lípu, když by se určitě
slušelo těch lip zasadit 100. Jelikož loňský podzim byl velmi
suchý, tak výsadba probíhá až letos na jaře. U silnice 422/II od
vodárny ke křížku jsme po pravé straně vysadili 57 lip, ostatní
budou vysazeny v dalších částech obce, převážně u komunikací K Přehradě a U Sovína. Lípy pocházejí ze soukromé školky, kde byla dohodnuta pro obec výrazná sleva. Ve výsadbě
budeme intenzivně pokračovat i v dalším období, jelikož dojde
v našich lesících k dalšímu, a to již plošnému kácení smrkových porostů v důsledku sucha a napadení kůrovcem.

Chodník Hradišťská II. etapa
a omezení provozu v ulici Hradišťská
Touto cestou bych Vás chtěl informovat o zahájení výstavby nového chodníku a o souběžném omezení provozu
na silnici II/422 v letošním roce. Výstavba a s ní související
omezení dopravy ovlivní plynulý výjezd z obce a příjezd do
obce. Na silnici II/422, a to od RD č. p. 371 manželů Rozumových po účelovou komunikaci směr k vodárně – smutečce,
bude od 1. 4 do 15. 7. omezen provoz motorových vozidel.
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Zahájena revize katastrálního území
naší obce
Na základě rozhodnutí Katastrálního úřadu Zlínského kraje
byla zahájena revize katastru obce místním šetřením v terénu.
To znamená, že občané dopředu obdrželi do svých poštovních schránek letáky o této revizi svých pozemků a staveb na
celém území obce. Následně budou zaměstnanci katastrálního úřadu a geometři osobně či písemně oslovovat a žádat
vlastníky o součinnost s pracemi a mapováním současného
stavu. Dále budou předloženy návrhy k řešení špatně nebo
vůbec nezapsaných budov na pozemcích vlastníků do KN.
Vyměření a nový zápis do KN si hradí každý vlastník ze svého.
Dále budou slučovány pozemky stejných vlastníků. Zde bych
chtěl upozornit, abyste si jako vlastníci dávali velký pozor na
slučování Vašich pozemků. Slučovat si nechte pozemky stejného využití a stejného druhu, zemědělský se zemědělským,
ostatní plochu s ostatní plochou. Nenechte si slučovat pozemky zemědělské s pozemky ostatních ploch, jelikož se Vám
může následně navýšit daň z nemovitostí a po Vašem souhlasu s tím nic nenaděláte. Revize KÚ slouží nejen pro účely katastrálního úřadu, ale především pomůže vlastníkům dát jejich
majetek do pořádku, a to nenásilnou cestou.

Nový nájemce obecní hospody
v letním kině
Stávající nájemce obecní hospody ukončil její provozování.
Byla zveřejněna výzva pro možné zájemce a nakonec ze tří
uchazečů zůstal jediný, se kterým byla podepsaná nájemní
smlouva. Provozovna by měla být otevřena od 22. 3. 2019.
V současné době probíhá v areálu letního kina úklid všech
ploch včetně dětského hřiště, čištění od náletových dřevin, výsadba nových stromů, opravy chodníků a obrubníků. Následně bude budova obecní hospody ze severní strany zateplena.

Proč obec nakupuje zemědělské
pozemky
Opětovně jsme svědky doručení dopisů do našich schránek
od obchodníků se zemědělskou půdou. Nabízí za naše pozemky „zajímavé“ ceny. Tyto ceny však neodpovídají ceně našich
pozemků a jejich jednání je pouze spekulativní. Chtějí rychle
nakoupit a následně rychle prodat ze ziskem. Proto si Vám dovoluji, a to opětovně poradit, NEREAGUJTE na zaslané dopisy.
Pokud však máte zájem své (jakékoliv) pozemky prodat, tak
se můžete obrátit na mne či na pana místostarostu. My jsme
ochotni a schopni Vám v této věci poradit, pomoci nebo i Vaše
pozemky odkoupit jak v rámci obce, tak důvěryhodných zájemců. Obec nakupuje pozemky z důvodu potřeby pozemků pro
směnu, z důvodu nutnosti vlastnictví pozemků pod komunikacemi a polními cestami, a to pro zajištění přístupu na sousední
pozemky, a na strategických místech v rámci katastru obce.

Proč netopit a nespalovat odpady
Pomalu končí topná sezóna a určitě nemůžeme být spokojeni se stavem ovzduší v naší obci. Opět někteří z našich
spoluobčanů využívali k topení ve svých kotlech na tuhá paliva
nevhodné a dokonce zakázané topivo, jako jsou plasty, oleje,
polystyren, staré hadry, dřevěné brikety vyrobené z laminátu
a dřevotřísky, zbytky dřevotřísek a laminátových desek apod.
Když jsme tuto zimu porovnali počet komínů vypouštějících
tyto nedýchatelné zplodiny se zimou loňskou, tak došlo k nárůstu jejich počtu a navýšení množství vypouštěných zplodin
do našeho ovzduší. Vyvstává otázka: Proč my, kteří se chováme normálně a kterých je v obci 95 %, máme neustále trpět na
úkor našich sousedů, kteří pálí, co jim pod ruce přijde? Proč
se musíme neustále nechat obtěžovat neukázněnými spoluobčany? Ptám se, kdy si tito lidé uvědomí, že svými zplodinami tráví nejen nás, ale i své děti, své rodinné příslušníky, že
si ničí kotel i komín? Odpovím za Vás: Ti, co spalují odpady
třeba až po setmění, aby nikdo neviděl, co vychází z jejich komínů, s tím sami od sebe nepřestanou. Proto budou na novou
topnou sezónu ze strany obce připraveny kontrolní mechanismy, které znemožní takto se chovat. Bude se postupovat
následovně: Jakmile bude zjištěno, že občan topí ve svém
kotli nevhodným topivem, bude celá záležitost monitorována
zapůjčenou technikou a následně bude zahájeno s provinilcem správní řízení. Obec takto veřejně udělí 2–3 pokuty ve
výši 50 000 korun (podotýkám: opravdu ve výši 50 000 korun)
a pokud i nadále bude docházet ke spalování odpadů (za odpad je považováno vše mimo vysušeného čistého dřeva, uhlí,

peletek, dřevěných briket, ne z dřevotřísky či lamina), budou
vedena další správní řízení s dalšími provinilci. Každý, kdo topí
odpady, by si měl včas spočítat, kolik koupí každý rok vhodného paliva za zbytečně každý rok zaplacenou pokutu, tj. za
50 000 korun.
A podotýkám: MYSLÍME TO VÁŽNĚ!!!

Poděkování za pomoc
při úklidu sněhu
Touto cestou bych chtěl jménem OÚ poděkovat všem aktivně zapojeným spoluobčanům za spolupráci při úklidu sněhu v letošním zimním období. Dále všem řidičům, kteří vyslyšeli hlášení místního rozhlasu a odstavili svá motorová vozidla
mimo místní a obslužné komunikace.

Jak reagovat, když nefunguje
kabelová televize či veřejné osvětlení
Při poruše jak kabelové televize, tak veřejného osvětlení
prosím volejte na podatelnu obecního úřadu: tel.: 572 501
121. Zde pracovnice úřadu Vaše nahlášené poruchy nejen zapíší, ale i přímo zajistí jejich opravu.

Jarní úklid obce 2019
Letošní úklid obce proběhne v sobotu 6. dubna. Od 7:00
do 7:15 hodin bude sraz všech účastníků v areálu nového
sběrného dvora (POZOR: ZMĚNA MÍSTA SRAZU!!!), odkud
budou úklidové skupiny rozvezeny po území obce. Pracovní
oděv, nářadí (hrábě a košťata) a rukavice s sebou. Po ukončení úklidu je zajištěno občerstvení v obecní hospodě v areálu
letního kina. Tímto zvu všechny spolky a spoluobčany k aktivní pomoci při úklidu naší obce a jejího okolí.

Pozvánka na RETRO oslavu Svátku
práce 1. máje v partnerské obci Dojč
V „družební“ slovenské obci Dojč proběhne 1. května
oslava Svátku práce. Již poosmé se místní občané v průvodu
vydají oslavit Svátek práce. Alegorické vozy, vlajkonoši a mávátka připomenou oslavy Svátku práce, které jsme u nás pravidelně každý rok prožívali do roku 1989. Pokud bude zájem
ze strany našich občanů se této akce zúčastnit, tak bude do
obce Dojč zajištěna doprava. Zájemci o tuto akci, přihlaste se
na podatelně OÚ do 23. 4. 2019.
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Bude se konat letecký den?
V loňském roce se Letecký den Boršice nekonal, a tak
vyvstává otázka, zda ho letos neuspořádat třeba i v menším
měřítku. Bylo zahájeno jednání s vlastníkem letiště a členy
leteckého klubu. Rozhodnutí o konání či nekonání letošního
leteckého dne bude dáno včas na vědomí.

Oslava osvobození obce
a stavění máje
Termín: 30. dubna 18:00 hod.

učitel František Horenský, působil zde od roku 1890–1926 už
jako učitel v. v., pan Josef Smýkal, řídící učitel v. v., v Boršicích
od 1. 9. 1892 až do 31. 10. 1905, do r. 1925 správce školy
v Tučapech.
V neděli 6. 10. 1929 byl na slavnostní schůzi OZ v kanceláři OÚ odevzdán diplom čestného občanství boršickému rodákovi JUDr. Hynku Dostálovi, šéfredaktorovi časopisu HLAS
v Saint Louis v USA, který přijel osobně do Boršic. Na této
schůzi mu byl diplom předán starostou panem Andrýskem.
A dále vyznamenání:
V rámci oslav 20. výročí SNP byl vyznamenán náš občan
pan Josef Kovařík, č. p. 434, a udělena mu pamětní medaile
za účinnou pomoc partyzánům při povstání.

• pomník 2. svět války, položení věnce, hymny,
proslovy, vystoupení dětí ze ZŠ
• pomník 1. světové války, položení věnce
• stavění máje, opékání špekáčků, výčep piva +
nalévané limo
• k poslechu hraje DH Boršičanka

Kulturní léto Boršice 2019
a promítání kina 5. 7. – 8. 7. 2019
V rámci Kulturního léta 2019 Boršice proběhne v areálu letního kina v měsíci červenci promítání celovečerních filmů pro děti
i dospělé. Přijede k nám totiž pojízdný kinematograf bratří Čadíků. Věřím, že vyjde počasí a promítání pod širým nebem bude
úspěšné. Celý program promítání kinematografu, a také kulturního léta, se teprve připravuje. Včas o tom budete informováni.

Letní přívesnický tábor pro děti 2019
Přes dva roky jsme se rozhodovali uspořádat pro děti
z naší obce letní obecní tábor. První letní obecní přívesnický
tábor pro děti z Boršic i z okolních obcí se uskuteční v letním
termínu uzavření Mateřské školy Boršice. Zajištění provozu je
připraveno za přispění MŠ, ZŠ a rodičů přihlášených dětí. Kapacita tábora je letos již plně obsazena, celkem je závazně přihlášeno 55 dětí. Tábor se uskuteční v areálu chaty Bažantnice.
První turnus bude od 15. 7. do 19. 7., druhý turnus od 22. 7.
do 26. 7. Ideální věk dětí pro účast na táboře je 4–10 let. Na
každém turnusu budou přítomni celý týden dva pedagogičtí
pracovníci a jeden kuchař pro přípravu teplého oběda. Budeme však potřebovat pomoci s přípravou snídaní a svačinek,
pomocnými pracemi v kuchyni a také uvítáme pomoc rodičů
při práci s dětmi.
Protože zájem ze strany rodičů i dětí je obrovský, obec počítá v příštím roce s uspořádáním tábora ve čtyřech turnusech.

Čestné občanství obce Boršice
a cena obce Řád svatého Metoděje,
pravidla pro jejich udělování
Na základě tradice udělování čestného občanství v naší
obci byl na posledním jednání zastupitelstva projednán návrh
na obnovení udělování čestného občanství v naší obci a dále
projednán návrh na udělování ceny obce – Řádu svatého
Metoděje.
Jako příklad uvádíme udělení čestného občanství:
15. 7. 1927 Obecní zastupitelstvo v Boršicích předalo čestné jmenování a tím se stali i čestnými občany Boršic tito občané: P. Antonín Štaffa, farář v Boršicích od roku 1904, pan
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Pravidla pro udělování čestného
občanství obce a ceny obce Řád
svatého Metoděje
ČESTNÉ OBČANSTVÍ OBCE
Článek 1
Základní ustanovení
1) Obec může udělit fyzickým osobám, které se významnou
měrou zasloužily zejména o rozvoj obce, čestné občanství
obce.
2) Čestný občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.
3) Udílení a odnímání čestného občanství obce je vyhrazeno
zastupitelstvu obce.

4) Čestné občanství obce Boršice (dále jen „obec“) se udílí
zpravidla žijícím fyzickým osobám, výjimečně zemřelým.
5) Pamětní list je hmotným potvrzením obce podepsaným starostou obce o udělení čestného občanství obce.

5) Má-li být rozhodováno o odnětí čestného občanství obce
žijící osoby, vyzve se takový čestný občan obce k vyjádření
svého stanoviska tak, aby bylo o věci rozhodnuto v zákonných lhůtách.

6) Úmrtím fyzické osoby udělené čestné občanství obce
nezaniká.

6) Odnětí čestného občanství obce je završeno zápisem do
kroniky obce o odnětí čestného občanství obce.

Článek 2
Navrhování čestného občanství obce

CENA OBCE Řád svatého Metoděje

1) Návrh na udělení čestného občanství obce může podat
kdokoliv.

Článek 6
Základní ustanovení

2) Návrh na udělení čestného občanství obce by měl obsahovat podrobné odůvodnění zásluh navrhované osoby o rozvoj obce.

1) Obec může udělit cenu obce.

3) Pokud návrh na udělení čestného občanství obce neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 2, provede zastupitelstvo
obce vlastní šetření tak, aby o věci rozhodlo v zákonných
lhůtách.

3) Popis řádu je uveden v příloze č. 1těchto pravidel.

4) Jedná-li se o žijící fyzickou osobu, pokusí se obec získat
před rozhodnutím o udělení čestného občanství obce její
vyjádření k návrhu na udělení čestného občanství obce,
a to rovněž tak, aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.
Článek 3
Udílení čestného občanství obce žijící fyzické osobě
1) Udělení čestného občanství obce žijící fyzické osobě je
završeno zápisem do kroniky obce a předáním pamětního
listu.
2) Pamětní list předává starosta zpravidla na zasedání zastupitelstva obce nebo při jiné slavnostní příležitosti.
3) Nemůže-li se čestný občan obce dostavit k osobnímu předání pamětního listu, bude předán rodinnému příslušníkovi
nebo zaslán poštou.
4) Není-li možné pamětní list předat, nebo čestný občan obce
převzetí pamětního listu odmítne, uloží se pamětní list na
obecním úřadě obce.
Článek 4
Udílení čestného občanství obce zemřelé fyzické osobě
1) Udělení čestného občanství obce nežijící fyzické osobě je
završeno zápisem do kroniky obce a předáním pamětního
listu osobě blízké.
2) Pamětní list předává starosta zpravidla na zasedání zastupitelstva obce nebo při jiné slavnostní příležitosti.
3) Nemůže-li se osoba blízká dostavit k osobnímu předání pamětního listu, bude jí zaslán poštou.
4) Není-li možné pamětní list osobě blízké předat, nebo taková osoba převzetí pamětního listu odmítne, uloží se pamětní list na obecním úřadě obce.
Článek 5
Trvání a odnímání čestného občanství obce
1) Úmrtím fyzické osoby udělené čestné občanství obce nezaniká. Zanikají pouze oprávnění z čestného občanství
obce vyplývající.
2) Udělené čestné občanství obce může zastupitelstvo obce
odejmout v mimořádných případech, zejména pokud se
čestný občan obce zvláště závažným způsobem provinil
proti zásadám morálky či právního řádu.
3) Návrh na odnětí čestného občanství obce by měl obsahovat podrobné odůvodnění dle odst. 2.
4) Pokud návrh na odnětí čestného občanství obce neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 3, provede zastupitelstvo obce
vlastní šetření tak, aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.

2) Cena obce je nazvána Řád svatého Metoděje (dále jen
„řád“).
4) Udílení a odnímání řádu je vyhrazeno zastupitelstvu obce.
5) Řád se udílí fyzickým osobám, právnickým osobám nebo
kolektivům bez právní subjektivity (dále jen „vyznamenaný“)
a) za významnou dlouholetou spolupráci s obcí, její propagaci, za rozvoj vztahů obce s veřejností, orgány veřejné
správy anebo spolky,
b) za podstatný přínos v rozvoji a reprezentaci obce v kulturně-společenské nebo sportovní oblasti,
c) jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené
s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života
občanů, historických nebo kulturních hodnot obce.
Písemné osvědčení je hmotným potvrzením obce o udělení
řádu. Vzor písemného osvědčení, obsahujícího barevné vyobrazení medaile, barevný znak a text „Obec Boršice uděluje
Řád sv. Metoděje stříbrný pořadové číslo 001 – xxx, označení
vyznamenaného (jméno, název), V Boršicích dne ..., podpis
starosty“, které je vytištěno na béžovém papíru formátu A4, je
uveden v příloze č. 2 těchto pravidel.
Článek 7
Navrhování vyznamenaných
1) Návrh na udělení řádu může podat kdokoliv.
2) Návrh na udělení řádu vyznamenanému by měl obsahovat
podrobné odůvodnění dle čl. 6 odst. 5.
3) Pokud návrh na udělení řádu neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 2, provede zastupitelstvo obce vlastní šetření tak,
aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.
Článek 8
Udílení řádu
1) Udělení řádu je završeno zápisem do kroniky obce a předáním řádu s písemným osvědčením.
2) Řád s písemným osvědčením předává starosta (představující svatého Metoděje) u příležitosti připomenutí si příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Moravu, ke dni 24. května
nebo při jiné slavnostní příležitosti, např. ke dni vzniku ČR,
tj. 28. 10.
3) Za kolektiv přejímá jeden řád s jedním písemným osvědčením kolektivem vybraná osoba.
4) Nemůže-li se vyznamenaný dostavit k osobnímu předání
řádu, bude předán rodinnému příslušníkovi spolu s písemným osvědčením nebo zaslán poštou; u kolektivu vybrané
osobě dle odst. 3 nebo jiné osobě z kolektivu, jejíž adresa
je známa.
5) Není-li možné řád předat, nebo vyznamenaný převzetí řádu
odmítne, uloží se řád spolu s písemným osvědčením na
obecním úřadě obce.
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Článek 9
Odnímání řádu

Certifikát – list (4 strany)

1) Udělený řád lze vyznamenanému odejmout v mimořádných případech, zejména pokud se vyznamenaný zvláště závažným způsobem provinil proti zásadám morálky či
právního řádu.

První strana: obrázek – freska svatého Cyrila a Metoděje
z kostela sv. Klementa v Římě z roku 868
Podklady pro další strany
Autor: akad. soch. Daniel Ignác Trubač

2) Návrh na odnětí řádu by měl obsahovat podrobné odůvodnění dle odst. 1.

Rytecké úpravy: Petr Kazda

3) Pokud návrh na odnětí řádu neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 2, provede zastupitelstvo obce vlastní šetření tak,
aby o věci rozhodlo v zákonných lhůtách.

Na líci je reliéf svatého Metoděje, jednoho ze dvou soluňských
bratří, kteří k nám donesli překlad Písma svatého. Byl to počátek našich křesťanských dějin.

4) Má-li být rozhodováno o odnětí řádu žijícímu nebo stále
existujícímu vyznamenanému, vyzve se takový vyznamenaný k vyjádření svého stanoviska tak, aby bylo o věci rozhodnuto v zákonných lhůtách.

813 - tento letopočet je spojen s rokem Metodějova narození

Vydává: Triga K

863 - příchod svatých Cyrila a Metoděje na Moravu
885 - rok úmrtí svatého Metoděje

Příloha č. 1 pravidel pro udělování
čestného občanství obce a ceny
obce Řád svatého Metoděje

Tělo svatého Metoděje je na prsou zakončeno pektorálním
křížem. Je to insignie biskupa. Dále tělo pokračuje nápisem
SVATÝ METODĚJ. Čelo a brada sálají moudrostí. Pohled do
dálky vyjadřuje jasný plán pod duchovní inspirací. Rameno,
ke kterému je hlava nakloněná, je symbolické. Mocně zasáhl
svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými
věcmi a bohaté propustil s prázdnou. (LUKÁŠ 1,46-56)

Technický popis řádu

Písmo, které bratři vymysleli, se nazývá hlaholice.

5) Odnětí řádu je završeno zápisem do kroniky obce o odnětí
řádu.

Na medaili je zobrazeno symbolicky písmeno M.

Krabička
Tvar a barva: modrá, uvnitř červený polštářek, rozměr krabičky 160 x 160 mm
Popis krabičky: ŘÁD SVATÉHO METODĚJE

Na rubu medaile je znak obce Boršice. Znak se vznáší nad
skupinou lipových listů srdčitého tvaru. Lípa je znakem českého státu. Ve všech slovanských jazycích se řekne stejně
a zvýrazňuje sté výročí (1918-2018) založení československého státu. Připomíná také jednoho ze signatářů Pittsburské dohody JUDr. Hynka Dostála, významného boršického rodáka.

Z činnosti na úseku podatelny, matriky a evidence obyvatel za rok 2018
Evidence obyvatel:
• K 1. 1. 2018 měla obec Boršice 2 163 obyvatel, z toho
1 062 mužů a 1 101 žen.
• Během roku se přihlásilo 42 občanů, odhlásilo 42 občanů,
narodilo 22 dětí a zemřelo 27 občanů.
• K 31. 12. 2018 měla obec Boršice 2 158 obyvatel, z toho
1 073 mužů a 1 085 žen.
• Uvnitř obce se přestěhovalo 23 občanů.
• Průměrný věk občanů byl k 31. 12. 2018 43 let.

Matrika a podatelna:
bylo vyřízeno:
• spisy úmrtí
• dodatečné zápisy do matričních knih
(rozvody, změna příjmení)
• spisy manželství
• druhopisy matričních dokladů
• vyřízení žádosti o zápis příjmení do knihy narození
• osvědčení o sňatku s církví
• povolení k uzavření sňatku na jiném vhodném místě

•
•
•
•

přiznání otcovství
1
poskytnutí údaje z IS
2
zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro
4 občany
ověřeno - podpisů (legalizace), listin (vidimace) celkem
446 ověření
• vyvěšeno a sňato 161 vyhlášek a různých podání na úředních deskách (elektronické i klasické)

Czech Point:
Výpis z Trestního rejstříku

vyřízeno 21 žádostí

Výpis z Trestního rejstříku
právnických osob

vyřízena 1 žádost

Výpis z Katastru nemovitostí
18
3
53
8
17
18
34

vyřízeno 65 žádostí

Výpis z Obchodního rejstříku

vyřízeny 3 žádosti

Výpis z Bodového systému řidičů

vyřízeny 2 žádosti

Výpis z Živnostenského rejstříku

vyřízeny 4 žádosti

Veřejný výpis údajů z registru osob

vyřízeny 2 žádosti

Konverze z elektronické podoby
do podoby listinné

vyřízeno 60 žádostí

Tabulka ukazuje rozložení obyvatelstva podle věku a pohlaví
věk

0-6

7 - 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

nad 90

celkem

muži

58

125

161

147

168

162

130

88

25

9

1073

ženy

56

118

136

129

154

153

134

128

63

14

1085
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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

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

Úhrady SIPEM:
• 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 dubnu, 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

2. Poznámka - napište Vaše příjmení

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

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. Veškerý odevzdaný odpad zde bude zpoplatněn
a každý občan zde uhradí poplatek za uložený odpad
v hotovosti.

Okýnko do Mateřské školy Boršice
V současné době navštěvuje předškolní vzdělání v Mateřské škole Boršice 85 dětí, které jsou dle věku rozděleny do 4
tříd. Vzdělávací činnost zajišťuje 6 pedagogických zaměstnanců /včetně ředitelky MŠ/, od dubna 2019 posílí naše řady na
zkrácený úvazek ještě další paní učitelka. O čistotu se starají 2
paní uklízečky a nepostradatelný je pro nás pan školník. Součástí mateřské školy je i školní jídelna, kde se vaří i pro žáky
a učitele ze Základní školy Františka Horenského, Boršice. Ve
školní jídelně pracují 3 kuchařky /z toho jedna na poloviční
úvazek/, 1 pomocná kuchařka a vedoucí školní jídelny.

šaten skříňky. Část nových věcí byla pořízena opět z výše uvedeného dotačního projektu. V současné době je zde zapsáno
15 dětí, většina z nich velmi dobře zvládla adaptaci a troufám
si říct, že jsou ve školce jako doma. O tom svědčí i následující
fotografie.

Malí, ale šikovní…
V letošním školním roce 2018–2019 byla, za velké podpory
zřizovatele, vytvořena třída pro ty nejmenší, pro děti mladší tří
let, kde je paní učitelce nápomocna chůva. Na základě projektu OP VVV, vyhlášeného MŠMT, „Podpora škol formou projektů – šablony pro MŠ pod názvem Předškolní vzdělávání v MŠ
Boršice“ jsme na pozici chůvy získali dotace. Do této třídy byl
zakoupený nový nábytek, hračky, didaktický materiál a do
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Ohlédnutí za karnevalem prostřednictvím
fotografií
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Veselé notičky aneb koncertujeme v mateřské
škole
Součástí našeho ŠVP PV je i specifický projekt „Veselé pískání – zdravé dýchání“ /hra na zobcovou flétnu/ pod vedením
paní učitelky Jitky Třískové. Co již dokáží, to nám předvedli
na našem koncertování, kde se sešly všechny třídy naší MŠ.
Hrou na kytaru a povídáním „O ztracených písničkách“ získala velkou pozornost dětí paní učitelka Gabriela Hejtmánková.
Všechny ztracené písničky se našly a společně jsme si je zazpívali. Naším cílem bylo především rozvíjet v dětech hudební
a pěvecké dovednosti a upevňovat kamarádské vztahy mezi
dětmi prostřednictvím společných akcí.

Dagmar Cilečková
ředitelka Mateřské školy Boršice

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ BORŠICE PRO
ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
se koná v úterý 14. května 2019
od 10:00 do 16:00 hodin
v budově mateřské školy.
Sběr papíru
Naše mateřská škola se v rámci podpory environmentální výchovy podílí 2x ročně na sběru starého papíru. Vítězové
i ostatní děti jsou vždy nějakou maličkostí odměněni a za zůstatek pořizujeme výtvarný materiál pro děti. Jen je nám tak
trochu líto, že se na sběru podílí jen malá část dětí, tedy spíše
rodičů. Další sběr se bude konat 25. 4. 2019 v době od 7:30
do 16:00 hodin v areálu letního kina. Podpořit ve sběru nás
může podpořit kdokoli z Vás, budeme za to moc rádi.

K zápisu potřebujete vyplněné tiskopisy
potvrzené od lékaře, které obdržíte v mateřské
škole ve dnech 29. 4. – 10. 5. 2019, dále rodný
list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
dítěte.
K předškolnímu vzdělávání v MŠ se přijímají
děti narozené do 31. 8. 2017 a děti dříve narozené.
Zápis je povinný pro děti, které k 31. 8. 2019
dovrší věku 5 let,  pokud ještě do MŠ nedocházejí.
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Čtenářské deníčky Škola naruby
Do programu na podporu čtení v rodině Čtenářské deníčky
Škola naruby se knihovna zapojuje spolu s mateřskou školou.
Čtení v rodině probíhá po celý rok. Do speciálních žákovských knížek - Deníčků pro děti a rodiče - rodiče zapisují, kdo
četl a jak dlouho. Děti čtení známkují a mohou si namalovat
obrázek k dané knížce. Knihovna pořádá pro držitele žákovských knížek schůzky. Na těchto setkáních si děti sdělují dojmy z četby a pochlubí se krásnými obrázky inspirovanými
přečtenými knížkami. Nejlepší čtenářské deníčky jsou vždy
odměněny. Hru na školu berou děti vážně a aktivně se do této
akce zapojují. To, že mohou známkovat své rodiče, babičky,
dědečky nebo starší sourozence, kteří jim čtou, se jim opravdu zamlouvá.
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Tipy na čtení
z boršické knihovny
Děkanské projevy
Hlaváček, Petr
Doc. Hlaváček byl významnou
osobností Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně, s níž byl spjat již od svých studií
v letech 1970–1979. Na zmíněné fakultě působil téměř 35 let jako vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník.
Petr Hlaváček (23. února 1950,
Boršice – 10. ledna 2014, Uherské
Hradiště)

Chřiby pověsti z hor i podhůří
Jilík, Jiří
Kniha obsahuje 18 pověstí od 16
různých autorů. Z těch známějších je to
například pověst o Buchlově kameni či
o Lípě neviny na Buchlově. Mezi méně
známé patří kupříkladu pověst o Pohanské lípě na Salaši, Adamově jámě
nedaleko Bunče, kostelanských hastrmanech, vílách od sirkové studánky za
Břestkem a řada dalších. Publikace je
doplněna krátkými medailonky autorů
pověstí s jejich fotografiemi a dalšími
dokumenty.

Tatér z Osvětimi
Morris, Heather
Román o smrti, lásce i přátelství
za zdmi koncentračního tábora byl
sepsán podle skutečného příběhu,
jenž souvisí s jedním z nejznámějších
symbolů holocaustu – čísly, která měli
vězňové vytetována na předloktí. Autorka se s Lalem Sokolovem seznámila
v australském Melbourne v roce 2003.
Vzniklo mezi nimi přátelské pouto, tak
silné, že Lale se jí svěřil se svým životním příběhem. Jako slovenský žid byl během holocaustu
transportován do Osvětimi. Zde se stal tatérem – označoval
svoje spoluvězně čísly na předloktí. Viděl věci, na které nelze zapomenout, ale také zde našel životní lásku – Gitu. Svoji
relativní volnost a postavení využil ve prospěch druhých. Za
schovávané šperky a peníze zavražděných židů kupoval jídlo těm, kteří měli šanci se udržet naživu. Díky lidem, jako byl
Lale, mnozí tábor smrti přežili.

Vybrat si můžete také
z bohaté nabídky e-knih:
V rámci spolupráce s eReading.cz si můžete přes katalog Carmen stáhnout do mobilního zařízení či čtečky
od eReading.cz knihy současné produkce a bestsellery.
Na výběr je přes 3 000 titulů (výběr je stále aktualizován).
Půjčování e-knih je pro čtenáře knihovny bezplatné a využívat ho mohou všichni registrovaní čtenáři.

Veselí
Třeštíková, Radka
O návratu domů. Když dojdete až
na konec slepé ulice, máte dvě možnosti: přešlapovat na místě, anebo se
vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla
pro návrat. Zpátky na jižní Moravu. Do
svého dětského pokoje. K rodičům.
K sobě samé. Ke své podstatě. Protože
doma jsou odpovědi.

Raději zešílet v divočině
Palán, Aleš
Setkání s šumavskými poustevníky
a samotáři přináší vhled do světa lidí,
jejichž názory a životy se nepodobají
ničemu, co známe. Někteří samotáři
jsou vysloveně racionální, jiní vyprávějí
svůj život trochu jako mýtus. I ten má
svou výpovědní hodnotu, jen jinou než
výčet ověřených faktů. Smyslem knihy je pak ponor do tajuplných zákoutí
krajiny a lidské duše. Do dlouhodobé
samoty a odloučenosti, do paralelního
světa, který tomu našemu klade velmi
znepokojující otázky.
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RODIČOVSKÝ PLES
Náš rodičovský ples se konal dne 16. 2. 2019 v Kulturním
domě v Boršicích. Ples měl letošní rok téma Modrá říše motýlů. Modrá barva tedy zdobila každého jedince, který tančil polonézu. Kolem osmé hodiny byl ples zahájen proslovem, který
přednesli dva žáci 9. třídy – Natálie Dvořáková a Lukáš Kučík.

měsíce s námi měly trpělivost a tímto bychom jim za to
chtěli upřímně poděkovat. Děkujeme i Spolku rodičů za pomoc při organizaci plesu. Ples jsme si užili naplno a tančili
jsme společně až do rána.

Celou polonézu připravovaly Helena Veselá, Pavlína Papayová, Ludmila Burdová a Lenka Šenkárová. Celé čtyři

Děkujeme všem zúčastněným,
9. třída

- 18 -

Jako každoročně, tak i letos pořádalo SRPŠ
Rodičovský ples a karneval
Tyto akce nás vždy naplňují již minimálně 2-3 měsíce před
jejich konáním, protože je zapotřebí zajistit celou řadu věcí.
Komunikací s dětmi tančícími polonézu počínaje, zajištěním
pozvánek, tomboly, bufetu a úklidem kulturního domu konče.
Díky všem členům SRPŠ se nám tyto záležitosti podaří vždy
dotáhnout do konce a díky tomu pak můžeme naši školu
a žáky podpořit při konání výletů a nejrůznějších akcí.

si opět připravili pestrý taneční program pod vedením zkušených a trpělivých lektorek. Na karneval nás pak přijel navštívit
klaun Brdík, jehož představení se také velmi líbilo a ještě dlouho po skončení programu se v sále s dětmi fotil a vyráběl jim
zvířátka a dekorace z balonků.
Naše velké díky patří obecnímu úřadu, sponzorům a všem,
kteří přiložili ruku k dílu a pomohli s organizací těchto akcí.

Letošní ples se nesl v duchu modrobílých motýlků a celý
sál byl touto tematikou krásně vyzdoben. Žáci 9., 8. a 7. tříd

Marcela Šimíková

Pentlička v novém roce
Letošní rok jsme začali jak jinak než tančením. Společně
s Děckama z Buchlovic jsme uspořádali již V. dětský krojový ples. Ten se konal v sobotu 26. ledna v Kulturním domě
v Boršicích. A kdo k nám letos zavítal? No přece Malá chasa
z Rohatca, CM Fanynka, Dolinečka II. a Čutora z Tupes. Ples
byl zahájen velkým průvodem, na který navazovala vystoupení již zmíněných souborků. Celé odpoledne jako každoročně
probíhalo v duchu tanců, písní a her. Nechyběla ani soutěž
o „Krále a královnu parketu“ a v tombole bylo dárků obzvlášť

požehnaně. Ples se tedy opět velmi podařil a děti si mohly užít
den přichystaný jen a jen pro ně.
Po krojovém plese jsme začali nacvičovat na již tradiční
fašaňk. Namaškařili jsme se do všelijakých masek od vodníka až po řezníka a vydali se na obchůzku. Najedli jsme se
výtečných koblih a s chutí vystoupili na návsi s naší novou
choreografií, ve které tančíme úplně všichni – od nejmenších
až po ty největší.
Děcka z Pentličky
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Jarní odpočinek FS Pentla
V souboru nám skončila poměrně náročná vánoční, plesová a fašanková sezóna a my tak máme čas na obnovu sil
a přípravu nových věcí.
Muzikanti opět několikrát doprovodí ochotníky z Buchlovic
v divadelní hře „Slovácko sa súdí“ - na reprízu tohoto představení můžete ještě zajít do Kudlovic, Šumic, Kněžpole a derniéra se uskuteční na hradě Buchlově (termíny představení
najdete na www.cmpentla.cz). Samozřejmě také zahrajeme
i na tradiční Velikonoční výstavě vín v Boršicích.
Opět bych rád apeloval na zájemce o naše tradice a tanec,
aby mezi nás přišli na zkoušku - zkoušíme každý pátek večer
a v neděli odpoledne.
Martin Gabriel
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Krojový ples
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Mše svaté o Velikonocích v kostele
sv. Václava v Boršicích
Svatý týden:
• Květná neděle – Ježíšův vjezd do Jeruzaléma

Mše svatá v 7.30 a 10.30 hodin

• Zelený čtvrtek – den, kdy Pán Ježíš ustanovil eucharistii

Mše svatá v 18.00 hodin

• Velký pátek – den, kdy zemřel Ježíš Kristus

DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU!
Velkopáteční obřady v 18.00 hodin.

• Bílá sobota – vigilií začíná slavnost Kristova vzkříšení

Vigilie zmrtvýchvstání Páně ve 20.00 hodin

• Velikonoční neděle – Zmrtvýchvstání Páně

Mše svatá v 7.30 a 10.30 hodin

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění.
		

(Velikonoční liturgie)

Radost z Kristova Vzkříšení a požehnané velikonoční svátky přeje a žehná
P. Anton Kasan

Informace:
• velikonoční svátost smíření se bude konat v sobotu 13. 4. 2019 od 13.00 – 14.30 hodin
• žehnání velikonočních pokrmů: na Bílou sobotu 20. 4. 2019 v 15.00 hodin před kostelem
sv. Václava
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Boršice v historii
V roce 1976 se v akci „Z“ pokračovalo na stavbě
kulturního domu.
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Pamatuji válku
Můj příspěvek Pamatuji válku má poněkud jiný ráz než ty,
které byly dosud uvedeny.
Obec Boršice pod Buchlovem žila přes válečné období relativně v klidu. Jediná židovská rodina zmizela jedné noci neznámo kam, zůstal jen dobře zavedený hostinec. Nadále pokračovalo samozásobitelství z vlastních polí a zahrad. Ze vzácně
povolených zabijaček se odevzdávalo 5 kg sádla a hřbetní kůže
(krupon) 50 x 60 cm v surovém stavu.
O nás tři syny se nadále starala maminka, která současně
obhospodařovala pole. Otec jako stavbyvedoucí byl po zrušení
svého pracoviště v Brně nasazen v Rakousku na stavbě továrny
pro koncern I. G. Farben nedaleko Zwentendorfu. Jeho podřízení dělníci reprezentovali obsazenou Evropu – Rusové, Poláci,
Francouzi, Italové, Rumuni atd. Na stavbu dohlížel zástupce firmy z Mödlingu, se kterým se otec domlouval německy.
My jsme žili relativně v klidu, ale když přišly první nálety, nastal strach o otce. Jednoho krásného červencového dne jsem
seděl na třešni a zobal drobnější „černice“ na oběd, když mne
zaujal dosud neznámý dunivý zvuk, který se snášel z jasné oblohy. Sjel jsem ze stromu a viděl příčinu. Tři svazy po patnácti
bombardérech B-17 (létající pevnosti) hlídané dvoutrupovými
stíhačkami „looked lighting“ a ještě rychlými stíhačkami. To už
z letiště v Kunovicích vzlétly dva „mesršmity“, kterým se podařilo
jednu lehkou stíhačku sestřelit. Ta havarovala na okraji lesa za
Velehradem. Cílem náletů bylo Horní Slezsko a tamější válečný
průmysl.
Jako bez sebe jsem běžel domů, abych mohl vypravovat
o tom, co jsem zažil. To už bylo jasné, že je konec klidu. Jediným
naším „protileteckým krytem“ byl sklep. Tam otec proboural betonový základ a „vykutal“ dostatečně velký prostor jako úkryt
pro cenné věci, základní zásobu potravin atd. Když byl doma,
tak večer poslouchal „Hlas Ameriky“ a „Volá Londýn“ a my hlídali venku za každého počasí, jestli někdo nejde.

Myslím, že když dozněla dělostřelba za Moravou, byl otec už
doma na „dovolené“. V září 1944 se narodil čtvrtý syn a můj bratr,
o kterého jsem pečoval. Můj starší bratr kopal zákopy u Petříkova na severní Moravě. Otec pomáhal stavět zátaras u mostu přes
potok – na jediné cestě pro postup vojsk na sever k Buchlovicím
a dál na Brno. To už ale bylo vlastně zbytečné. Potom dostaly
události spád. Odpoledne postavila malá německá skupina ve
„zmole“ u potoka minomet, ale večer už byli pryč.
To už byla fronta tak blízko, že jsme na noc šli do sklepa.
Zřejmě už za svítání prošli okolo našeho domu pěší vojáci, jak
to naznačovala ojedinělá střelba. Časně ráno přijely jednotky
rumunské armády, která už 28. dubna osvobodila sever Brna.
Během dne 29. dubna postavili Rumuni na dvůr protitankový
kanon, vypřáhli koně a „měli klid“. Mužstvo zůstalo u koní ve
stodole – pro 24letého poručíka jsme připravili slámu na podlaze
v kuchyni. On to odmítl, šel spát k mužstvu, ale přece jen s námi
povečeřel. Měl doma skoro stejně tak starého syna jako můj nejmladší bratr (1944). 29. duben byl tedy dnem osvobození naší
obce. Byl už relativní klid, ale zřejmě u Buchlovic se ještě bojovalo. Přesto když v Boršicích vyšel ze svého domu u potoka pan
Svoboda – bohužel ho zasáhl zatoulaný šrapnel. Nebyl jedinou
obětí. Při osvobozování padli rumunští vojáci, kteří byli pochováni na hřbitově, než se jejich ostatky vrátily do Rumunska. Také
ostatky amerického letce se od Velehradu dostaly do Ameriky.
Válka tedy skončila a také pro naši rodinu začal jiný život.
Otec se vrátil ke svému stavebnímu družstvu v Brně, maminka
s nejmladším potomkem pokračovala ve svých pracích doma
a na polích. Starší bratr se rozhodl pro stavbu Stalinových závodů v Litvínově, než šel na vojnu. Oslava 9. května za slunečného
počasí se vydařila. Když se otec vrátil domů, pronesl zcela suše:
„Na obci je vyhláška, kdo chce studovat na gymnáziu v Hradišti,
ať se přihlásí!“ Tolik jeho zpráva. V pondělí 10. května 1945 jsem
osedlal jeho kolo a začal zcela jiný život.
Zdeněk ŠEDA, rodák z Boršic

Objevujeme naši historii – nálezy na katastru obce
Dva kostely na sobě
Zajímavost v Boršicích u Buchlova

Zbytky kostela z IX. století objeveny
na Slovácku

Podle historických dokladů stával kolem IX. století v Boršicích u Buchlovic kostel sv. Petra a Pavla. Podepříti tuto historii doklady byl jeden z dalších úkolů čilého archeologického
spolku „Starý Velehrad“. Podobnou snahou spolu s tamním
farářem se zabýval i tamní kamenický mistr V. Volčík. Místní
tradice viděla základy tohoto kostela v ojedinělých volných
kamenech v bezprostřední blízkosti nyní stojícího kostela sv.
Václava z r. 1250. Řada výkopů, jež rozryly okolí, nepřinesla kýžených cílů. Teprve když archeolog Zelnitzius s učitelem
Hrubým sondovali s.-z. stěnu kostela sv. Václava, byl prováděn výkop do hloubky 140 cm, široký 90 cm, byly objeveny
zbytky zdí a základy kostela hledaného sv. Petra a Pavla. Poněvadž stavba bývalého kostela zasahuje pod kostel nynějšího sv. Václava, nemohlo býti pokračováno v dalším výzkumu.
Apsida kostela sv. P. a P. je tedy pod chrámovou lodí kostela
sv. Václava, takže v tomto případě starý a nový svět stojí přesně na sobě. Poněvadž při výkopech se přišlo i na kosti, velké
kříže a 2 štoly, je pravděpodobné, že jde o hroby faráře z Velehradu P. Hasýka, zemř. 1794, a jeho nástupce faráře P. Brhola,
zemř. 1823, kteří podle farní pamětní knihy v Boršicích byli
pochováni za oltářem kostela sv. Václava.

V Boršicích u Buchlovic stojí kostel svatého Václava, který byl dle zachovaného zápisu na hradě Buchlově postaven
v roce 1250. V obci samé, jakož i v okolí kolovala pověst, že
na tomto místě stával kostel již před tím. Byl zasvěcen sv. Petru a Pavlu a byl zbudován v dobách svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje v 9. století. Pověst dokonce určovala i polohu
kostelíka, proto archeologický spolek „Starý Velehrad“ začal
v označených místech kopati a pomocí sond zjistil, že pověst
je skutečností, že dnešní kostel stojí na starých základech
někdejšího kostelíka. Dle mohutných základů lze souditi, že
bývalý kostel byl menší dnešního, což jest samozřejmé při
malém zalidnění kraje v těch dobách. Základy z pískovcových balvanů mají metr šíře a šly do hloubky téměř dvou
metrů. Ale bohužel, nelze je pod dnešním kostelem sledovat. Na případu je jistě nejzajímavější skutečnost, že pověst
o starém kostelíku pod základy dnešního chrámu se mezi lidem udržovala 700 let a že byla archeologickým průzkumem
potvrzena jako skutečnost.

Moravská orlice – Brno, 2. 3. 1940
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Národní politika – Praha, 23. 7. 1941

Střípky z dění na domově
Mikuláš na domově
Ani letos sv. Mikuláš nezapomněl na uživatele Domova pokojného stáří v Boršicích a přišel za nimi s nadílkou. Odpoledne se sešli naši uživatelé domova v jídelně, kde je čekal sv.
Mikuláš, andělé, ale i čertíci se štědrou nadílkou. Mikuláš měl
s sebou moudrou knihu, kde byly řádně zaznamenány veškeré prohřešky, ale i dobré skutky všech našich babiček a dědečků. Jídelnou se nesla modlitba, písničky a básničky, takže
jsme zapátrali v našich hlavinkách a zavzpomínali na dětská
léta. Poté Mikuláš obešel i obyvatele na jednotlivých pokojích,
aby na nikoho nezapomněl, slíbil, že příští rok se objeví zase,
a popřál hlavně pevné zdraví a elán do dalších let.

Fašank na domově
V úterý 5. března byla poslední možnost si před očekávaným půstem trochu zaskotačit. Od rána se v kuchyni mísilo
a smažilo, protože masopustní koblížky prostě k fašanku patří. Všichni pracovníci se převlekli za masky a za doprovodu
anděla, který hrál na kytaru, se zpívaly písničky, tančilo se
a zpívalo. Atmosféra byla výborná, hrály se písničky na přání
a všichni svým zpěvem přispěli k dobré náladě. Po koblížcích
se jenom zaprášilo, a tak závěrečná tečka v podobě výborné
tlačenky přišla vhod. Fašanková tlupa obešla také všechny
obyvatele na pokojích, aby jim zazpívala tú fašankovú písničku… A zítra nás čeká Popeleční středa a nastává období půstu a zklidnění před očekávanými velikonočními svátky. Děkuji
všem za přípravu pokrmů a krásné masky v podobě Křemílka
a Vochomůrky, malé cigánečky, šaška, indiánů, čarodějnice
a tanečnic až z daleké Havaje.

Vánoční svátky
Před Vánocemi nás přišly potěšit svým vystoupením děti
z místní mateřské školy, sbor ze základní školy, schola a děti
ze základní umělecké školy. Takže o kulturu bylo postaráno.
Místní děti předvedly svůj um a nadání a potěšily tím naše klienty. Člověk se tak trochu ztišil a zamyslel se nad významem
adventu – času očekávání narození Ježíše Krista. Také pan
starosta a místostarosta přišli popřát krásné Vánoce všem
obyvatelům domova a přinesli pro všechny štědré dárečky,
které každému udělaly radost.
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Mgr. Julie Chovancová
vedoucí Domova pokojného stáří Boršice

Nový program základní organizace SPCCH Boršice
v roce 2019
Nový rok začal schůzkou s důvěrníky z výboru základní
organizace SPCCH Boršice, kde jsme plánovali aktivity základní organizace SPCCH Boršice na rok 2019. V únoru výbor základní organizace SPCCH Boršice uspořádal zábavné
a sportovní odpoledne v Bowling Centru Zlechov, kde jsme
se zdokonalovali ve hraní bowlingu a tím se připravovali na
budoucí turnaje. Začátkem měsíce března se konal galavečer Setkání spolků v kulturním domě, kde nám byly předány
věcné ceny za mimořádný osobní přínos pro dění v naší obci
Boršice. Tímto děkujeme panu starostovi a radě obce za toto
ocenění. Dále je měsíc březen, stejně jako každý rok, věnován
výroční členské schůzi, kde bude zhodnoceno to, co se nám
v uplynulém roce 2018 podařilo uspořádat pro členy naší základní organizace SPCCH Boršice, ale také vytyčen program
na aktuální rok. Myslíme, že výbor základní organizace SPCCH Boršice připravil pro letošní rok 2019 zajímavé ozdravné
pobyty a zájezdy. Jenom pro zajímavost - uspořádáme několik
zájezdů a mezi ně patří zájezd do termálních lázní Maďarska,
ale i Slovenska. Ostatní zájezdy se zaměřují na poznávání
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známých a neznámých míst našeho kraje a republiky. Taky
letošní rok se vydáme do zahraničí na ozdravné pobyty, a to
do Chorvatska, oblíbené Itálie a na Slovensko. Zavítáme do
Roháčů, lázní Trenčianských Teplic a lázní Dudince. Do programu jsou zařazeny také ozdravné pobyty po tuzemsku, například Jeseníky - Ludvíkov, Krkonoše - Harrachov. V tuto chvíli
už záleží pouze na členech, zda se aktivně do připravených
akcí a aktivit zapojí, nebo nikoliv. Chceme poděkovat všem
sponzorům, kteří nám přispívají na činnost naší organizace
a průběh výroční schůze. Dále děkujeme Obecnímu úřadu
Boršice za finanční podporu a materiální pomoc, které si nesmírně vážíme. Z pozice předsedy děkuji všem členům výboru
SPCCH a ostatním osobnostem za jakoukoliv finanční nebo
osobní pomoc, kterou nám poskytli při naší náročné práci pro
občany postižené civilizačními chorobami.
Závěrem chci popřát všem našim členům SPCCH, ale
i občanům obce Boršice krásné a klidné prožití svátků
velikonočních.
Za výbor SPCCH Boršice předseda Ladislav Hamřík

Babinec... putování za poznáním již 10 let
Bylo to dne 12. 3. 2009, kdy Jarmila Hanáková zorganizovala první společnou vycházku ke kapličce do Tučap.
Této vycházky se tenkrát účastnily Jarmila Dvouletá, Jarmila Ježíková, Jarmila Frantová, Marie Železníková, Blažena
Lupačová, Marie Vavrušová a Anna Vaculíková. Od té doby
uplynulo již 10 let a my se stále scházíme, naše řady se rozrostly a co 14 dní putujeme za poznáním nejen v nejbližším
okolí, ale po celé České republice.
Naším cílem jsou nejen muzea, hrady, zámky, ale i exkurze, výstavy, vycházky a spousta dalšího. Od roku 2012
jsme mimo jednodenní výlety začaly podnikat také týdenní
putování v dalších krajích naší republiky. Z následujícího
přehledu je jasné, že našich cílů nebylo málo:
rok 2012 - Praha, hrad Karlštejn, památník Lidice
rok 2013 - zámek Ratibořice, Babiččino údolí, skály Adršpach,
pevnost Dobrošov, zámek Náchod
rok 2014 - Kutná Hora, Kostnice, zámek Žleby a Kačina
rok 2015 - Hradec Králové, muzeum Perníková chaloupka,
zámek Pardubice, Třeběchovický betlém, Kuks – Braunův
betlém, Kunětická hora
rok 2016 - Šumperk, zámek Velké Losiny, hrad Šternberk,
Lázně Jeseník, výstup na Ramzovou – Šerák
rok 2017 - České Budějovice, zámek Hluboká, Český
Krumlov, Třeboň

Druhým výletem byla návštěva výstavy Titanic v Brně.
Expozice je velmi lákavá a navštívilo ji už přes milion návštěvníků. Představuje reálné prostory legendárního plavidla, o kterém slyšel snad každý. Titanic se potopil roku
1912 na dno Atlantiku a z celkového počtu 2 200 osob zahynulo téměř 1 500 cestujících. Obdivovaly jsme vše, co
se podařilo v hloubce 4 km najít a zachránit. K vidění jsou
například náušnice, prsteny, hodinky, brýle, peněženky, peníze, doklady, nádobí atd. Výstava nám více přiblížila dobu
a osudy lidí, kteří se plavby na Titanicu účastnili.

rok 2018 - Liberec – Ještěd, hrad Frýdlant, zámek Sychrov
Z našich putování se vždy vracíme plny dojmů a už se
těšíme na další zážitky a nová místa.
V letošním roce 2019 jsme začaly naše putování na Velehradě návštěvou klášterních sklepů. Původně se jednalo
o sklepy pivovarské, které patřily k hospodářským objektům velehradského kláštera cisterciáků. Naším průvodcem
byl sklepmistr pan Kňourek, který nás provedl sklepem
a seznámil s jeho historií. V současné době je provozovatelem sklepů AGRO Zlechov a. s. No, a když už jsme byly na
Velehradě, nemohly jsme minout výstavu sochaře Otmara
Olivy s názvem Příběh sochy, kterou je možné zhlédnout až
do konce tohoto roku.

Do třetice jsme zavítaly do Strážnice na exkurzi podniku
Petr Hobža „Hobžovy Strážnické brambůrky“. První brambůrky se začínaly smažit v pánvi v roce 1988 a pro velký
zájem se výroba postupně rozšiřovala. Dnes vedou firmu
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dva synové pana Hobži a my jsme dostaly možnost sledovat automatizovanou výrobu, jež je opravdu zajímavá
a pokroková.

A když už jsme byly ve Strážnici, nemohly jsme vynechat tradiční výrobu modrotisku, která se dokonce zapsala
na seznam světového dědictví UNESCO. V naší republice
se nacházejí pouze dvě dílny zabývající se modrotiskem,
a to v Olešnici na Moravě a poté právě ve Strážnici. Dílna
pokračuje ve stoleté tradici a díky ruční práci je zaručena
originalita a jedinečnost každého výrobku.
Na závěr bychom rády poděkovaly obci za pozvání na
fašankové setkání spolků, které se konalo v kulturním domě
a umožnilo připomenout, kolik spolků se v obci nachází,
a přiblížilo jejich činnost. Děkujeme.
Přejeme krásné prožití velikonočních svátků.
Marie Lukůvková

10 LET VÝLETŮ ZA POZNÁNÍM SPOLKU BABINEC

Cimburk 2011

Adršpach 2013
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Horní Lideč 2012

Kutná Hora 2014

Bzenec 2014

Bučovice 2017

Buchlovice duben 2009

Boršice duben 2009

Tupesy 2010

Tučapy březen 2009

Nový Jičín 2016
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Činnost Českého zahrádkářského svazu v Boršicích
v roce 2018
Činnost ZO ČZS se orientuje hlavně na podporu kulturních a společenských aktivit souvisejících s propagací vinařství a vinohradnictví. Sdružuje vinaře, zahrádkáře, milovníky přírody a přátele vína. Zaměřujeme se též na udržení
tradic zahrádkaření a malovinařského pojetí pěstování révy
vinné a výroby přírodních vín v prostředí rodinných vinařství
v naší obci. Počet členů ZO je 69.
Během uplynulého roku jsme se podíleli na organizaci
a přípravě některých kulturně-společenských akcí. Zde je
krátké ohlédnutí:
19. 1. 2018 bylo uspořádáno historicky první setkání
spolků Radovan („A“) a Stoprounští vinaři („B“) na neutrální
půdě v kaplance a farním sklepě. Po úvodních hymnách
spolků a promluvě otce Antona došlo na ochutnávku gulášů a vín.

shromáždili jsme jich 1 107. I tentokrát jsme naplnili celý
sál kulturního domu milovníky výborného moravského vína.
Jako tradičně byli oceněni nejlepší vinaři-vystavovatelé
věcnými cenami. 43 vín bylo vyhodnoceno jako Šampion
výstavy v odrůdách s více jak 5 vzorky. Dvacet ocenění
Šampion výstavy si odnesli vinaři z Boršic, nejúspěšnějším
pak byl Pavel Tománek, který získal ocenění Šampion výstavy u tří vzorků vín. Vína s hodnocením 18,5 bodu a více
získala ocenění zlatou medailí. Počet zlatých medailí byl
367, to znamená, že bylo oceněno více jak 33 % vystavených vín, což si myslím, že je jeden z dalších rekordů výstavy a poukazuje to na rostoucí kvalitu vín, která vinaři vystavují. Nejvíce vzorků v jedné odrůdě se podařilo sesbírat
u Ryzlinku rýnského, kde bylo hodnoceno 86 vzorků. 283
vín pocházelo z Boršic.
Celá akce proběhla tradičně s velkým nasazením organizátorů, vystoupila cimbálová muzika Pentla a již poněkolikáté bylo možné ochutnat zabijačkové speciality pana Peprny. Vedle toho jsme opět zajistili možnost ochutnat k vínu
holandské sýry.

3. 3. 2018 se konala výroční členská schůze, na níž bylo
jako tradičně zhodnoceno působení a hospodaření základní organizace. Po ukončení oficiální části jsme měli možnost ochutnat přinesené vzorky vín a v klidné atmosféře
zhodnotit uplynulý ročník.
25. 3. 2018 se uskutečnila degustace k výstavě vín. Ve
25 komisích hodnotilo 100 degustátorů předložené vzorky.
Garantem výstavy byl Josef Bičan z Traplic. Hodnocení probíhalo tradičním 20bodovým systémem.
1. 4. 2018 se konala 53. velikonoční výstava vín v Boršicích. Vystaveno bylo opět velké množství vzorků vín,
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18. 5. 2018 se uskutečnil zájezd do vinařské společnosti
Vinium Velké Pavlovice. Pan Martin Dubina, technolog této
velké vinařské společnosti, nás provedl celou technologií
výroby vína. V závěru pak byla přichystána degustace vín
v prostorách degustačního sklepa. Účastnilo se 28 vinařů.

7. 6. - 10. 6. 2018 - zájezd do Tokaje. 14 vinařů využilo
možnost 4denního zájezdu do maďarské a slovenské části
Tokaje, regionu, který je jedním z nejzajímavějších na světě,
co se týká přírodně sladkých bílých vín. V Maďarsku jsme
navštívili 6 vinařství v obcích Tolcsva, Erdóbenye a Mád.
Podívali jsme se do městečka Tokaj, které dalo oblasti
pojmenování. V obci Mád pak proběhla návštěva rodinné
společnosti Kalina, která se zabývá výrobou vinných sudů.
Mohli jsme zde zhlédnout finalizaci výroby sudu a prohlédnout si technologii výroby a finální úpravy sudů laserem.
V Maďarsku jsme se zdrželi dva dny a pak následovala exkurze do vinařství
na Slovensku. Zde jsme
navštívili 6 vinařství v obcích Viničky a Veľká a Malá
Tŕňa. Navštívili jsme lokalitu původních středověkých
sklepních prostor v obci
Veľká Tŕňa a degustovali
jsme ve sklepě U Koňa při
svíčkách… Na cestě domů
jsme se pak zastavili v kolibě Krajinka nedaleko Ružomberka, kde nás zaujala
výstava Historie traktorů,
která nás nechala zavzpomínat na doby minulé.

19. 8. 2018 se konal 7. ročník Putování po boršických
vinicích. Ing. Alois Tománek nás opět po roce provázel

vinicemi, tentokrát se zaměřil na odrůdové vlastnosti tramínů a jejich mutací a křížení, dále vyhodnotil průběh vegetačního roku a ochranu rostlin v roce 2018. Po procházce vinicemi jsme se přesunuli do farního sklepa, kde jsme
ochutnali několik vzorků vín z novošlechtění i klasických
odrůd. Akce to byla velmi zdařilá, zúčastnilo se 31 vinařů.

1. 9. 2018 se uskutečnil zájezd do Žádovic na Den otevřených dveří ve Vinařství Štěpán Maňák. Zde jsme měli
možnost nahlédnout do výrobních prostor vinařství a zároveň ochutnat vína volnou degustací, k tomu byla navíc možnost ochutnávky pokrmů připravovaných profesionálními
kuchaři v přilehlých prostorách. Akci doprovázela cimbálová muzika. Účast: 42 zahrádkářů.
15. 9. 2018 jsme se aktivně zúčastnili 7. ročníku Boršických burčákových slavností. Zajišťovali jsme opět stánky
s burčákem a vínem, předváděli zpracování hroznů a jejich lisování – návštěvníci mohli ochutnat čerstvý hroznový
mošt. Ze zbylého moštu, který nám vylisovaly naše děti,
vyrobil přítel Zdeněk Buchtík víno, které využíváme pro přípitky na našich akcích. Představili jsme též kolekci plodů téměř 30 odrůd révy vinné, vypěstovaných boršickými vinaři.

16. 11. 2018 - Svatomartinské chutnání mladých vín.
Tato již tradiční akce přilákala v tomto roce do kulturního
domu 115 návštěvníků, kteří měli možnost ochutnat 150
vzorků mladých vín. Byla to příležitost poprvé v takovém
měřítku ochutnat mladá vína, porovnat technologie zpracování a sdílet své zkušenosti.
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Na tomto místě chci poděkovat všem boršickým vinařům, kteří nám pomáhají při organizaci našich akcí, nebo přispívají svými
vzorky k reprezentaci obce a naší organizace. Bez Vaší angažovanosti a spolupráce bychom to nedokázali.

Co nás čeká v roce 2019?
13. 4. příprava KD pro degustaci a v neděli 14. 4. pak samotná
degustace. Nezapomeňte na Vaši účast i účast Vašich rodinných
příslušníků, hlavně mladší generace, jsou vítáni, počítáme s nimi
i do hodnoticích komisí.
20. 4. 2019 v podvečer připravíme KD na výstavu a v neděli 21. 4. pak proběhne samotná padesátá čtvrtá Velikonoční
výstava vín.
25. 11. 2018 jsme se podíleli na organizaci 3. archivního koštu ve Dvoře pod Starýma horama. Pomáhali jsme s organizací
sběru vzorků, přípravou na degustaci a samotnou degustací 250
vzorků archivních vín.
27. 12. 2018 proběhlo Svěcení vína. Před samotným obřadem, kdy otec Anton Kasan v prostorách KD posvětil mladá vína,
proběhla v kostele mše za vinaře a zahrádkáře. I tento ročník
probíhal v komorní atmosféře vánočních svátků, kterou podpořil
svou přítomností otec Anton Kasan. Svěcení zahájil svým vystoupením pěvecký spolek Stoprounští vinaři. Akce se zúčastnilo 185
milovníků vína a vinaři předložili rekordních 199 vzorků vín.
Během roku přispěla ZO ČZS na některé akce pořádané
obcí či jinými zájmovými sdruženími vínem a věcnými příspěvky
do tomboly. Byly to: Slavnosti vína v Uherském Hradišti, boršické hody, Farní ples, Krojový ples, Rodičovský ples, boršický fašaňk. Mimo organizace výstavy vín v Boršicích zajišťují členové
výboru sběr vzorků pro dalších 46 místních a oblastních výstav
vín v širokém okolí.
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Během následujícího období připravujeme několik zájezdů,
o organizaci budeme včas informovat, zájemci se pak mohou
hlásit u Libora Vranky. Na konec prázdnin připravujeme tradiční
zájezd do Vinařství Štěpána Maňáka v Žádovicích a též opakování Putování po boršických vinicích se zaměřením na pěstitelské
možnosti v našem regionu. Termíny a detailní informace budou
včas zveřejněny. Zúčastníme se 8. boršických burčákových
slavností. Připravujeme samozřejmě i tradiční akce na podzim
a v zimě. Proběhnou v pravidelných termínech, a to akce Svatomartinské chutnání vín 15. 11. 2019 a Svěcení vína 27. 12. 2019.
Informace o výsledcích koštů a výstav vín a další zajímavé
informace o naší organizaci naleznete na http://czs.borsice.
net/clanky/.
Závěrem mně dovolte poděkovat vedení obce za podporu
a výbornou spolupráci. Všem vinařům a zahrádkářům za jejich
každodenní práci na zvelebování svého okolí a udržování tradic
zahrádkaření na Slovácku. Všem přeji hodně zdraví a úspěchů
při zahrádkaření a vinaření v roce 2019.
Libor Vranka
předseda ZO ČZS

Badmintonový turnaj, turnaj školních družin ve vybíjené,
soustředění softbalových žen a fotbalový miniturnaj přípravek
Jsme sice na začátku nového roku, ale ve volnočasovém
centru se nezahálí.

unavených, spokojených a usměvavých účastníků i jejich
fanoušků.

V měsíci lednu si u nás daly dostaveníčko extraligové hráčky softbalu z nedalekých Kunovic, které u nás absolvovaly
část svého soustředění. O týden později se zde konal další
amatérský turnaj smíšených dvojic v badmintonu, který organizovala firma Aircraft Industries.

S pomalu se lepšícím počasím nám budou „odcházet“ fotbaly ven na trávu a uvolní se tak další místa pro jiné sporty,
jako například stále více oblíbený badminton. Pokud máte zájem, neváhejte a zamluvte si své termíny co nejdříve na e-mail:
hala@borsice.cz.

V únoru se zde uskutečnil turnaj družin ve vybíjené a také
fotbalový minituraj přípravek SK Stříbrnice a TJ Sokol Kostelany nad Moravou, který sice neměl vítěze, ale zato spoustu

Tímto Vás také zveme na blížící se amatérský turnaj v badmintonu dvojic, který je naplánován na sobotu 27. 4. 2019.
ZS

Šachový oddíl
Přelomem roků 2018 a 2019 pokračují mistrovské soutěže
družstev, ve kterých se nám letos nevídaně daří. V Krajském
přeboru, kde hrají Boršice A, se držíme na prvním místě i po
prohře v 9. kole (zatím poslední před uzávěrkou zpravodaje).
Nejbližší soupeř pouze remizoval, tak se držíme před dvojicí
pronásledovatelů v podobě Francovy Lhoty a Zlína-Malenovic
o jediný bod – to vypadá na pěkné drama ve zbývajících dvou
kolech.
Boršice B hrají v Krajské soutěži – západ a po devíti kolech
(z celkových jedenácti) se držíme na druhém místě. Nedaří se
proti Kroměříži, když s odstupem týdne prohrálo naše A i B.
Právě zmíněná Kroměříž vede s obrovským náskokem a už
může slavit postup. O druhé a třetí místo si to nejspíš rozdáme
s Dolním Němčím.

Zadařilo se i na seriálu Velkých cen, Matěj Krajíček skončil na pěkném 3. místě v mladších žácích, ve starších dosáhl
ještě o jedno místo výše Michal Hlúšek. Že by práce, kterou
se s mládeží snažíme odvádět, někam vedla? No, uvidíme až
časem. Do kroužku dochází patnáct žáků a někteří se již zapojují do soutěží družstev dospělých a nevedou si vůbec špatně.
V letošním roce čekáme návštěvu šachistů z družebního
Falkenberku, tato spolupráce trvá neuvěřitelných čtyřicet let
a v září to tedy budou kulatiny.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují, všem hráčům a obci Boršice za hrací místnost.
Václav Stodůlka

Regionální přebor – Uherské Hradiště už se dohrál, takže
je čas bilancovat. Konečné 5. místo je pěkné (vzhledem k bídě
v prvních kolech, kdy jsme v záklonu remizovali s Velehradem
a obecně se nedařilo vyhrát zápas). Na stupně vítězů ztrácíme
2 body, takže velice vyrovnaná soutěž. Potěšilo poslední kolo,
kde jsme si to rozdali přímým soubojem právě o páté/šesté
místo s Polešovicemi. Soutěž vyhrál Vlčnov C.
Daří se i na poli žákovských soutěží. Hezký výsledek udělali reprezentanti naší základní školy (dolní stupeň), když suverénně vyhráli regionální kolo. Tím si zajistili postup na krajské
kolo, kde po urputném a těsném boji (hlavně o nervy) postoupili na přebor republiky. Hráli v sestavě Honza Koska, Matěj
Krajíček, Ondra Kec, Kryštof Jurčík a Petr Burša.
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I ve školním roce 2018/2019 zahájil turistický oddíl
Kamzík svou činnost
Přišel sychravý prosinec. V klubovně jsme hráli hry, povídali si
a těšili se na blížící se Vánoce. Vázali jsme uzly. V poslední schůzce toho roku jsme uspořádali besídku s vánočním stromečkem,
s cukrovím a nechyběly ani vánoční koledy a hlavně dárky.
Pošmourný leden byl ve znamení luštění, šifrování a soutěží. Poslední lednovou schůzku jsme stihli ještě sníh, a tak jsme
ho využili na školní zahradě. Kluci bobovali a holky stavěly
sněhové hradby.

Září 2018 bylo ve znamení zahájení a seznamování. Přibyly
nové děti, za což jsem moc ráda. Takže se stav ustálil na 15
členech.
V říjnu jsme ve schůzkách chodili ven na procházky. Využívali jsme hezkého podzimního počasí. Byli jsme na Čumáku. Po
pivní stezce jsme si povídali o stromech a sbírali šípky na výrobu
řetězů do školy.
Další říjnovou středu jsme se vypravili do vinohradů a nechali
se nabíjet pozitivní energií sluníčka. Jen mě mrzí, že jsme na polích, už pooraných, nezahlédli ani srnku, ani zajíčka.

V chladných únorových schůzkách jsme vyrobili krepovou
růži k Valentýnu. Povídali jsme si o tom, kdo byl Robinson, přemýšleli, jestli bychom zvládli to, co on na pustém ostrově. No to
se uvidí! Už pro Kamzíky chystám bojovku s názvem Robinsoni.
Po jarních prázdninách přijde březen a s ním jaro a my zas vyrazíme do přírody. Postupně splníme LOV Kamzíků.
No a co nás čeká dál? To se uvidí. Určitě si vyšlápneme na
Buchlov, chystáme se na Holý kopec, projdeme se na Velehrad
a ve schůzkách si zopakujeme, co je potřeba, abychom mohli vyrazit na výlety na kolech. Projdeme si 1. pomoc. Budeme
házet na cíl a skákat do dálky jako zajíci a určitě nezapomene
na povídání a hry. Samozřejmě provedeme brigádu na vagoně
a opečeme si špekáčky.
sepsala Helča

Ve schůzkách jsme si povídali o lese, k čemu nám slouží
a proč je tak důležitý. Byl vyhlášen LOV Kamzíků.
28. 10. byla naplánovaná kontrola vagonu a krmení kačen na
Smraďavce. Sraz byl v sobotu po obědě na zastávce. K mému
zklamání přišly jen dvě děti. Přesto jsme si vycházku užili, kačeny
nakrmili starým pečivem. Vagon jsme zkontrolovali a zanechali
v pořádku. A pak jsme se kolem sv. Jána vrátili domů.
Listopad s sebou přinesl ochlazení, a tak jsme ve schůzkách
zůstávali v klubovně, kde bylo teploučko. Učili jsme se názvy
stromů, řekli si ohníčkové desatero a jaké máme druhy ohňů.
Poznávali jsme turistické značky, řekli jsme si, kde je najdeme
a k čemu slouží. No a taky jsme vyráběli obrázky s vánoční tematikou na blížící se vánoční jarmark.

MTB MARATON AMTECH JUVACYKLO 2019 BUCHLOVICE - Lázně Leopoldov
Termín závodu: sobota 20. 7. 2019
Místo konání, start a cíl závodu: BUCHLOVICE - Lázně Leopoldov
Prezentace: BUCHLOVICE - Lázně Leopoldov, sobota 20. 7. 2019 od 8:00 do 10:30 pro tratě 56 km a 25 km
Přihlášení:
• online - od 1. 2. 2019 do 1. 7. 2019
• osobně na místě v den závodu
• přihlášení telefonicky nebo e-mailem není možné
Trasa bude svou náročností sjízdná pro všechny účastníky - od profíků po hobby závodníky.

TENTO ZÁVOD BUDE PROJÍŽDĚT TAKÉ OBCÍ BORŠICE
Veškeré informace ke konané akci naleznete na webových stránkách:
https://mtb-maraton-amtech-juvacyklo-2019.webnode.cz/
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TERÉNNÍ ODLEHČOVACÍ
SLUŽBA sv. HEDVIKY
Charita Uherské Hradiště by Vás ráda
touto cestou informovala o vzniku nové
sociální služby, která zajišťuje pomoc
v sociální péči všem občanům, kteří
v domácím prostředí pečují o své blízké
a v této péči potřebují zastoupit nebo si
od péče odpočinout.

Ptáte se, co zajišťujeme?
• Podporu a pomoc
• Odlehčení v každodenní sociální péči
• Časový prostor nejen na odpočinek, ale i k vyřízení si osobních
záležitostí, např. na úřadech, návštěva lékaře apod.

Komu?
• Občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení od 19 let do vysokého seniorského věku
• Služba nemůže být ovšem poskytována soběstačným lidem
a nenahrazuje odbornou zdravotnickou péči.

Kde?
• Působíme v rámci okresu Uherské Hradiště
Tuto sociální péči zajištují kvalifikovaní pracovníci Terénní odlehčovací služby sv. Hedviky zřízené Charitou Uherské Hradiště.
Bližší informace o možnostech a rozsahu tohoto druhu péče
Vám sdělí vedoucí nebo sociální pracovník na tel. číslech 723 702
153 nebo 731 680 347, nebo si je můžete přečíst na webových
stránkách Charity Uherské Hradiště.
Pevně věříme, že s péčí budete spokojeni a rádi využijete nabízených možností.
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V terénu bez digitálu
Unikátní zvětšené fotografie
Josefa Klvani dokonalým
obrazem zaniklého času
V hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti
je nově otevřena fotografická výstava věnovaná významnému
badateli a jednomu ze zakladatelů vědecké etnografie, Josefu
Klvaňovi. Stává se připomínkou 100. výročí jeho úmrtí (1857–
1919). „Léta 1884–1898, která Klvaňa strávil jako ředitel českého gymnázia a školní inspektor v Uherském Hradišti, patřila
v jeho životě k profesně nejplodnějším a v soukromí k nejšťastnějším. Je to bezesporu důležitá osobnost Slovácka, a proto
si ji touto výstavou připomínáme. V malém sále se objeví výběr jeho známých i dosud nepublikovaných fotografií lidového
oděvu z konce 19. století. Fotografie doplňují texty z Klvaňova
vlastního rukopisného životopisu (Náčrtky mého životopisu,
1910, 1913),“ zmínila autorka výstavy Krojové eldorádo Helena Beránková z Moravského zemského muzea v Brně.
Josef Klvaňa je představován jako mimořádně vzdělaný intelektuál s širokým spektrem zájmů (geologie, etnografie, pedagogika, umění a cestování) a velkým okruhem spolupracovníků a přátel z různých sfér společenského a kulturního života.
„S jeho dílem se setkal každý, kdo se zajímá o kroj na Slovácku.
Jeho rozdělení krojů do 28 regionálních typů kroje, či jak on
sám používal výraz – do krojových okrsků, dodnes etnografové
používají,“ složila Marta Kondrová, kurátorka výstavy, poctu
a obdiv schopnosti kvalitní dokumentace bez využívání dnešních moderních technologií. „Ve své práci vycházel z důkladné
znalosti terénu, také ale ze spolupráce se studenty, kteří mu
mnohé informace zjišťovali či doplňovali. Proto byly jeho popisy krojů vysoce autentické a obsahovaly i lokální názvy krojových součástek. Klvaňovy fotografie patří ve většině případů
k nejstarším obrazovým dokladům toho, jak kroj v té které obci
vypadal. Do té doby byla využívána pouze kresba či malba,
ale zde bylo nutno počítat s tím, že výtvarník nemusel, nebo
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ani nechtěl zachytit zcela přesně předlohu,“ zdůraznila Helena
Beránková a dodala, že pro poznání vývoje krojů na Slovácku
je Klvaňovo písemné i fotografické dílo nedocenitelné. Výstava
potrvá do 30. června 2019.

Výstavy 2019:
Krojové eldorádo.
Národopisné fotografie Josefa Klvani

7. 3. – 30. 6.

Umění pravěku. Pravěk umění

11. 4. – 22. 9.

Textile Art of Today, 5. ročník výstavy
umělecké textilní tvorby

18. 4. – 23. 6.

Ladislav Plíhal / Dělám něco...

18. 7. – 8. 9.

Břetislav Malý

18. 7. – 8. 9.

Výstava k LFŠ

18. 7. – 8. 9.

LFŠ

25. 7. – 6. 10.

Návraty VI, výstava absolventů
SUPŠ Uh. Hradiště

4. 10. – 5. 1. 2020

Sametová revoluce v Uherském Hradišti 14. 11. – únor 2020

Jednorázové akce 2019:
Muzejní noc

24. 5.

Noc s Metodějem

7. 6.

Slovácký komorní orchestr a Jiří Pospíchal

16. 6.

Design day

27. 7.

Indiánské léto

24. 8.

Pravidelné akce 2019:
Zvídálkové, vzhůru do muzea!
Tvoříme v muzeu!

28. 4., 20. 10., 17. 11.
6. 4., 5. 10., 9. 11.

Více informací na www.slovackemuzeum.cz

Na jeviště Slováckého divadla vstoupí
klasická ruská komedie Les
Klasickou ruskou komedii Les Alexandra Nikolajeviče Ostrovského uvedlo na konci března Slovácké divadlo. Režie se
ujal Roman Groszmann. „Musím se přiznat, že když jsem četl
hru poprvé, nejásal jsem, ale cítil jsem, že mě i přesto zajímá.
Čím víc jsem ji pak četl, tím víc mě to bavilo. Je to typ hry, do
které je nutné proniknout. Zjistil jsem, že jednotlivé postavy
jsou velice zajímavé a výrazné, a hra tím pádem nabízí skvělé
herecké příležitosti,“ prozradil režisér, který bude s uherskohradišťskou scénou spolupracovat poprvé.

schovanky, toužící však pouze po finančních výhodách kynoucích ze statkářčiny náklonnosti, splynuli s hraním svých
rolí natolik, že tyto zcela pohltily jejich vlastní Já. Naproti tomu
přivádí autor na scénu profesionální „hráče“, herce z povolání, kteří naopak do svých divadelních rolí promítají svou ryzí
osobnost, a jimž je také dáno pokřivené hraní rolí druhých
bezpečně a nesmlouvavě odhalit. Právě oni, Nešťastlivec se
Šťastlivcem, nositelé mnoha poetických a nezpeněžitelných
ideálů, mohou pronést slavnou repliku: „My jsme herci. Komedianti jste vy.“
Slovácké divadlo uvádí hru v novém překladu Aleny Morávkové. Výpravu vytvořil Michal Hejmovský a hudbu složil Richard Mlynář. Dramaturgie se ujala Iva Šulajová. Z hereckého
souboru se diváci mohou těšit na Moniku Horkou v hlavní roli
bohaté statkářky Gurmyžské, Terezu Hrabalovou, Štěpána
Goiše, Vladimíra Doskočila, Zdeňka Trčálka, Josefa Kubáníka
a Jiřího Hejcmana, kteří ztvární oblastní herce Šťastlivce a Nešťastlivce, a další.

Další novinky ve Slováckém divadle

Hořkou komedii Les napsal Alexandr Nikolajevič Ostrovskij v roce 1871. „Poprvé hra byla uvedena v petrohradském
Alexandrinském divadle v roce 1871. Je zajímavé, že původně
byla psaná jako rodinná komedie a až později se z ní stala
i komedie sociálně-kritická,“ uvedla dramaturgyně novinky Iva
Šulajová.
Spolu s Bouří je komedie Les nejznámější a nejuváděnější hrou Ostrovského. Na domácí půdě dosáhla v nastudování
ruského avantgardního režiséra V. E. Mejercholda z roku 1924
tisíce tři sta osmadvaceti repríz. „Ve Slováckém divadle byl
Ostrovskij inscenován celkem osmkrát. Konkrétně Les divadlo uvedlo dvakrát, a to v roce 1962 v režii Františka Čecha
a v roce 1970 v režii Miloše Hynšta,“ doplnila dramaturgyně.
Skrze příběh pokrytecké statkářky prodávající po kouskách
les kolem svého panství „vysadil“ autor les, či spíše neproniknutelnou houštinu, lidských vztahů rostoucích ve společnosti založené pouze na „hraní rolí“, přetvářce a falši. Statkářka
Gurmyžská, její přátelé a podřízení či mladý nápadník její

Napište nám:

Dva úplně nazí muži – Absurdní komedie francouzského
dramatika Sébastiena Thiéryho. Hra popisuje vtipnou zápletku, kdy se úspěšný pařížský právník a věrný manžel jednoho
dne probudí nahý vedle svého podřízeného z advokátní kanceláře. A ten je rovněž nahý. Ani jeden z nich situaci nechápe. Posléze se do děje zapojuje právníkova žena Catherine,
která se náhle vrací domů, a také mladá žena lehkých mravů.
Podaří se za této konstelace ubránit jejich pětadvacet let trvající manželství? A může se to povést, když Catherine objeví
svého manžela a jeho kolegu nahé podruhé? Režie: Lukáš
Kopecký
Kosmické jaro – Hra českého spisovatele, dramatika, divadelního režiséra a spoluzakladatele legendárního pražského
Činoherního klubu Ladislava Smočka u nás byla dosud uvedena jen dvakrát, a to vždy v Činoherním klubu v autorově režii.
První uvedení mimo její „domovskou“ scénu je ve Slováckém
divadle. Kosmické jaro nabízí takřka čechovovské existenční
otázky. Otázky po smyslu lidského životního úkolu si klade majitel domu na sklonku života, mladí lidé na začátku produktivního života, postavy nejrůznějších věků i profesí. Jsou to otázky
kladené člověkem jakožto myslícím tvorem. V defilé postav se
relativizuje čas a prostor, historická společenská zkušenost i rozumové poznání člověka. Režie: Michal Zetel

Zajímá nás váš názor!

• 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.
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Společenská kronika
Prosinec 2018

Vánoční návštěvy v Domovech pro seniory

25. 01. 2019

Marie a Martin Tomášů – 55 let společného života

15. 02. 2019

Marta a Josef Zapletalovi – 55 let společného života

16. 02. 2019

Vítání občánků

Životní jubilea
Otto Š u s t r

91 let

Marie G a b r i e l o v á

91 let

Josef J a n í k

85 let

Mikuláš S k u p i n a

85 let

Jitka C u k r o v á 	

80 let

Narození

Marie H ů l k o v á

99 let

Maxmilián F r i d r i c h

Marie D o b e š o v á

91 let

Roman K r s i č k a

Jarmila K o l a j o v á

80 let

Barbora V r t a l o v á

Marie Š ň u p í k o v á

80 let

Anna H r a d i l o v á

Jenovéfa D o n á t k o v á

80 let

Dominik V a r š a

Petr K o l a j a

80 let

Madlen G a b r i e l o v á

Veronika V á v r o v á

80 let

Františka H l a v á č k o v á

92 let

Josef S á t o r a

80 let

Františka Š i k o v á

93 let

Marie S o u s t r u ž n í k o v á

90 let

Úmrtí
Ladislav Š e b e l a 	

zemřel

03. 12. 2018 ve věku 81 let

Marie M a r e č k o v á / rozená Hrušková

zemřela

08. 12. 2018 ve věku 80 let

Anna Š e d o v á / rozená Mařáková

zemřela

10. 12. 2018 ve věku 86 let

zemřel

12. 12. 2018 ve věku 67 let

Ladislav J a n o u š e k 	

Marie G r z e g o r z e k o v á / rozená Kořínková zemřela

01. 01. 2019 ve věku nedožitých 89 let

František Č u m a

zemřel

03. 01. 2019 ve věku nedožitých 89 let

Richard H r a n č í k 	

zemřel

14. 01. 2019 ve věku 73 let

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Josef S k u p i n a
Jaroslav K u n c 	

zemřel

02. 12. 2018 ve věku 79 let

zemřel

ve věku 84 let

Anna Ch v í l o v á / rozená Úlehlová

zemřela

11. 01. 2019 ve věku 66 let

Ludmila H e m z o v á / rozená Opravilová

zemřela

30. 01. 2019 ve věku 75 let

Josef L a n š p e r k 	
Blažena V l č k o v á / rozená Skládalová

zemřel

06. 02. 2019 ve věku nedožitých 57 let

zemřela

08. 02. 2019 ve věku nedožitých 80 let
Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová
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Marie H ů l k o v á, 99 let

Vítání občánků 16. 2. 2019

FAŠANKOVÝ GALAVEČER

