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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
čtyři roky utekly jako voda a vámi přidělené mandáty dnešního zastupitelstva volebního období 2014–2018 pomalu končí. Při této příležitosti se sluší zrekapitulovat uplynulé období,
zamyslet se nad úspěchy a neúspěchy, nad věcmi povedenými i těmi nepovedenými.

DOTAČNÍ INVESTICE
Z dotačních projektů, tzn. projektů, které jsou z větší části
financovány ze zdrojů mimo rozpočet obce Boršice, se podařily tyto investiční akce:
Obecní úřad byl vybaven novými informačními technologiemi (zabezpečovací systém, servery, multifunkční tiskárny, plotter, skenery, osobní počítače, potřebný software atd.) v projektu Modernizace obce Boršice prostřednictvím rozvoje
informačních a komunikačních technologií, byly opraveny
drobné sakrální stavby a památky na našem katastru, které
tuto opravu již urgentně vyžadovaly: sloup Panny Marie, svatý Antonín na kostelních schodech, kříž u silnice do Tučap,
kříž u dolního mlýna, památkově chráněný kříž u cesty do Tupes. Pro zvýšení akceschopnosti naší jednotky dobrovolných
hasičů byl pořízen nový zásahový dopravní automobil (dodávka) Volkswagen Crafter včetně potřebných úprav tohoto
automobilu, který nahradil již nedostačující osobní automobil
Škoda Felicia. V oblasti sportu a volnočasových aktivit mládeže a ostatních občanů byl vybudován skatepark a generálně
zrekonstruované hřiště s umělým povrchem ve sportovním
areálu obce. Pro milovníky historie a procházek v přírodě byla
v minulém roce zpřístupněna naučná stezka Po stopách lovců mamutů Boršice. V rámci zlepšení stavu naší intenzivně
zemědělsky využívané krajiny byly zrealizovány tyto projekty:
výsadba lesa u silnice do Tučap, výsadba lesa ve Svobodách, zrevitalizováno bylo lesní biocentrum za Xavergenem. V roce 2018 a 2019 budou následně vysázena biocentra naproti společnosti Cipres Filtr, dále naproti Sovína a část
lokality Svobody. Celkem bylo vysázeno skoro 6 000 stromů
a dále cca 800 keřů. Věřím, že tento náš přístup ocení následující generace našich dětí a vnuků.
Vzhledem k neustále rostoucí ceně za uložení komunálních odpadů byly ze strany obce učiněny kroky vedoucí
k většímu třídění, a tím i snížení množství odpadů, které draze ukládáme na skládku. V prvé řadě byl vybudován nový
sběrný dvůr, který bude brzy otevřen a nabídne našim občanům možnost zdarma uložit odpad. Součástí sběrného dvora
bylo rovněž pořízení potřebných kontejnerů a manipulátoru Manitou. Byl pořízen také svozový automobil na tříděné
odpady, který snížil cenu za svoz jednotlivých odpadů. Ve
dvou projektech byly pořízeny kompostéry vysoké kvality
(garantovaná životnost až 10 let), které zdarma obdržel každý zájemce z řad našich občanů. V případě potřeby dalšího
kompostéru, prosím, kontaktujte podatelnu obecního úřadu,
ještě je máme k dispozici.
Pro naše nejmenší byla vybudována dvě nová dětská hřiště, která jsou u bytových domů Podevsí a také u bytových
domů vedle „čtyřiadvacítky“. Pro jednodušší údržbu naší obce
byl pořízen lesnický malotraktor, který je nově vybaven závěsným mulčovačem pro údržbu travních porostů i lesních
oplocenek.
V letošním roce je budován nový chodník v ulici Hradišťská včetně nové autobusové zastávky v kopci, který přispěje
k větší bezpečnosti na tomto nebezpečném místě. V příštím
roce bude prodloužen chodník v ulici Hradišťská vedoucí

z Boršic směrem k vodárně, tak abychom mohli bezpečně
vyjít z obce tímto směrem vedle frekventované komunikace.
Důležitým počinem příštího roku bude také vybudování cyklostezky Boršice – Zlechov, která nás bezpečně spojí se
sousedním Zlechovem a umožní pokračovat směrem na Staré
Město a dále do Uherského Hradiště. Při našem pěším či cyklistickém cestování je možno si odpočinout ve vybudovaných
altáncích nad přehradou a u cyklostezky Boršice – Stříbrnice.
Dalším projektem v oblasti sociální infrastruktury obce je
budování chráněného bydlení pro šest osob nad farní zahradou. Součástí dotačního projektu je také kompletní vybavení
tohoto objektu. Dále byly obcí Boršice čerpány finanční prostředky na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací na údržbě obecní zeleně a veřejných prostranství. V rámci dotačních možností se nám také podařila
opravit část hřbitovního plotu, byla vybudována nová brána
a branka a došlo také k úpravě části hřbitova kolem plotu.
Velkým počinem v rámci naší historie bylo rovněž vydání
ojedinělé publikace Slovácko očima Františka Horenského,
která byla spolufinancována ze zdrojů Ministerstva kultury.
Proběhne také úprava zahrady základní školy, která bude
nově v přírodním duchu.
Tento výše uvedený výčet získaných dotací však tvoří jenom část z aktivit obce. Dále bych rád seznámil s dotačními
projekty, které jsou plně připraveny, jsou však zatím ve stadiu
přípravy podání žádosti o dotaci či jsou již podány, ale neznáme zatím rozhodnutí. Jedná se v prvé řadě o dostavbu
budovy základní školy, která čeká na případné zvýšení alokace. Žádost o dotaci byla podána také u projektu výstavba
hasičské zbrojnice či výstavba šaten a sociálního zázemí
sportovního areálu. Dále se také pracuje na projektové přípravě výstavby malé vodní nádrže a biocentra pod Svatým
Jánem, žádost o dotaci byla podána koncem tohoto roku.
Probíhá projektová příprava opravy chodníku v ulici Osvobození od ulice Družstevní po vjezd do areálu bývalého zemědělského družstva, příprava generální rekonstrukce ulice
Ulička a příjezdové komunikace včetně parkovacích míst
u bytovek směr Nedakonice. Máme také připravenu projektovou dokumentaci na výstavbu nového multifunkčního venkovního hřiště u základní školy, tento projekt může být zrealizován
po dostavbě základní školy. Naší zatím vizí a snem je například výstavba nové bezbariérové knihovny, sjednocení obecního úřadu do jedné budovy a další. Zatím se nám na výše
uvedené projekty podařilo získat dotace v celkové částce
42 684 876 Kč, ke kterým byla z obecního rozpočtu přidána
spoluúčast ve výši 10 980 994 Kč tak, abychom za toto volební období investovali celkem 53 665 871 Kč do rozvoje naší
obce. Věřím, že se nám ještě podaří získat finanční prostředky
z již podaných žádostí ve výši 45 974 000 Kč, abychom dokázali dostavět základní školu, novou hasičskou zbrojnici či
šatny ve sportovním areálu.

INVESTICE Z ROZPOČTU OBCE BORŠICE
Ne všechny investice obce jdou však hradit z dotací.
V případech, že neexistuje vhodný dotační titul či zdroj finančních prostředků, je obec nucena financovat takovéto
akce z vlastního rozpočtu. V minulých letech proběhla například generální oprava střešního pláště mateřské školy, do
kterého již začalo zatékat. V technickém areálu obce (bývalé
Peveko) proběhla výměna všech oken a dveří, tak aby byla
zajištěna větší hospodárnost objektu. Byla opravena místní
komunikace k přehradě (maloplošné vysprávky) až k hranici katastru naší obce. Dále byla vyměněna část elektric-3-

kých rozvodů v kulturním domě a proběhla rekonstrukce
dřevěné parketové podlahy v malém sále a na balkonech.
Proběhla výměna záložního zdroje výtahu Domova pokojného stáří, kde byly také přestavěny koupelny, které již nevyhovovaly stávajícím nárokům klientů. Byl opraven kovaný
plot kolem sloupu Panny Marie a vybudován nový kovaný
plot kolem sv. Antonína u kostelních schodů. V základní škole byla vybudována nová učebna dílen včetně nové elektroinstalace a opraven suterén základní školy. Byla vyměněna
okna v řeznictví a v lékárně. Generálně byla také opravena
hospoda „Eskymák“. Celkem obec provedla tyto opravy za
cca 6 000 000 Kč. Dále také probíhá běžná údržba a opravy
veškeré obecní infrastruktury, jako jsou propadlé kanály, havárie, kabelová televize atd.
Opravena byla také podatelna obecního úřadu, vstupní
hala, byl pořízen nový nábytek podatelny a částečně účtárny
a stavebního úřadu.
Obec Boršice také v uplynulém období nakoupila nemovitosti, které jsou důležité pro chod obce či svým umístěním.
Největší investicí byl nákup průmyslového areálu bývalého
Peveka včetně přilehlých pozemků, kde je nyní sběrný dvůr,
dále nákup 1/3 nemovitosti bývalé hospody „Plcek“, rodinného domu č. p. 176, kde je nyní budováno chráněné bydlení,
a rodinného domu č. p. 238, který je momentálně pronajímán.
Celkem byly nakoupeny budovy za 7 500 000 Kč. Součástí
nákupu nemovitostí byly také nákupy pozemků, které obec
využívá v rámci směn či v rámci možné budoucí pozemkové
úpravy. Celkem byly nakoupeny, směněny či převedeny do
vlastnictví obce pozemky v hodnotě cca 4 600 000 Kč.
Podařilo se vybudovat nové inženýrské sítě, a to Pod
starýma horama (kanalizace, vodovod, plynovod) a dále se
budují sítě v lokalitě Podevsí (úprava kanalizace, nové vedení nízkého napětí a skříní nízkého napětí, vybudování vodovodu, kabelové televize a veřejného osvětlení). Proběhlo také
vybudování nového veřejného osvětlení v ulici K přehradě
a v Uličce. Vybudována rovněž byla zpevněná plocha za mateřskou školou a dětské dopravní hřiště. Byla také zrealizována investice vybudování komunikace v podnikatelském
areálu, která zde dlouhé roky chyběla. Na tyto investice obec
vydala více než 11 000 000 Kč.
Byla nakoupena také nová technika potřebná pro údržbu naší obce, a to sekačka, mulčovač, mulčovač s bočním
výsuvem, křovinořezy atd. Za tyto nákupy obec uhradila cca
250 000 Kč.

PODPORA ŠKOLSTVÍ, SPORTU, SPOLKOVÉ
ČINNOSTI
Obec Boršice v uplynulém období podporovala také školství a velké množství kulturních, sportovních či jiných možností využití volného času a věnovala se také podpoře spolkové činnosti. Největší příspěvky obce Boršice byly rozděleny
mezi příspěvkové organizace, které obec zřídila, a to základní
a mateřskou školu. Celkem tyto organizace obdržely částku
ve výši 8 600 000 Kč plus další finance na potřebné investice
do budov. Pro podporu spolkových činností a sportovních
spolků bylo vyčerpáno celkem 1 100 000 Kč na přímých dotacích pro spolky.
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ČLENSTVÍ V MIKROREGIONECH, DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOST
Obec Boršice také financuje v rámci členských poplatků
či spoluúčastí činnost mikroregionů Staroměstsko a Buchlov.
Celkem obec uhradila těmto organizacím 472 000 Kč. Díky
členství v těchto dobrovolných svazcích obcí však obec Boršice získala dotační prostředky na kompostéry pro občany
obce v celkové částce dotace 804 880 Kč.
Obec dále financovala také zajištění dopravní obslužnosti obce (tzn. pravidelnou autobusovou dopravu) v částce
873 200 Kč.

KULTURA
Díky aktivní práci kulturní komise obce se daří obohacovat
náš kulturní život o již tradiční akce, jako jsou fašank s obecní
zabijačkou, krojový ples, Boršická třicítka, obléhání Boršic, burčákové slavnosti, průvod světlušek, mikulášský
jarmark, rozsvícení vánočního stromu a další.

FINANCOVÁNÍ, MAJETEK
Rozvoj výše uvedených aktivit obce se však někdy neobejde bez externího financování, tedy bez úvěru. S radostí
však musím oznámit, že se obci daří splácet přijaté úvěry.
Z půjčené částky úvěrů na financování výstavby volnočasového sportovního centra, nákupu budovy průmyslového areálu a nákupu části budovy bývalé hospody v centru v celkové
výši 19 000 000 Kč bylo již splaceno 12 500 000 Kč a zbývá
uhradit částku ve výši 6 500 000 Kč. Tyto půjčené prostředky
byly zodpovědně použity na financování nákupu dlouhodobého majetku obce, tzn. všechny tyto prostředky jsou „uloženy“
v nemovitostech, které obec může nadále využívat a mít z nich
prospěch (nájemné, prostory pro technické zaměstnance, …)
a tento prospěch dále využívat pro rozvoj obce. Dlouhodobý
majetek rostl následovně: v letech 2011–2014 nárůst dlouhodobého majetku obce o + 64 853 458 Kč, v letech 2015–2018
o + 33 603 701 Kč.
Celkový nárůst obecního majetku činil v letech 2011–
2018 bezmála 100 milionů korun.
Jistě se za toto volební období vyskytlo několik neúspěchů, neuskutečněných projektů či zdržení, avšak já věřím citátu: „Neúspěch? Ne, to je jen dočasné zdržení.“ Věřím tedy,
že to, co se nepovedlo, půjde napravit ke spokojenosti všech.
Vážení občané, výše uvedený přehled je pouze částí aktivit
obce, která pracuje vždy pro vás. Jsem velmi rád, že v tomto
volebním období se sešla úžasná kombinace aktivních zastupitelů spolu s uvolněnými členy zastupitelstva, členy rady
obce, volenými výbory, komisemi rady obce, zaměstnanci
obecního úřadu či jinak zapojenými dobrovolníky, kteří dohromady posunuli naši obec zase o kousek dál. Na závěr tohoto
úvodníku bych chtěl všem výše uvedeným, ale také vám všem
občanům poděkovat za vaši podporu, přízeň a pomoc, bez
které by toto všechno nešlo.
Věřím, že v nadcházejících volbách zvolíte správně tak, aby
nastavený trend rozvoje naší obce, našeho společného prostoru a místa našeho života pokračoval právě takovým směrem, jakým si přejete.
Ing. Roman Jílek, starosta a Petr Dula, místostarosta

TABULKA DOTAČNÍCH PROJEKTŮ OBCE BORŠICE
Název projektu

Výše dotace

%

Příspěvek obce

Výše investice

Poznámka

Vybudování místa pasivního odpočinku nad přehradou

102 000 Kč

70 %

44 478 Kč

146 478 Kč

Ukončeno

Boršice - Dopravní automobil

750 000 Kč

66 %

390 000 Kč

1 140 000 Kč

Ukončeno

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

283 059 Kč

- Kč

283 059 Kč

Ukončeno

Obnova sochy P. Marie - restaurování

118 097 Kč

69 %

52 846 Kč

170 943 Kč

Ukončeno

M - Boršice - Víceúčelové hřiště - UP

528 804 Kč

45 %

636 805 Kč

1 165 609 Kč

Ukončeno

Slovácko očima Františka Horenského

200 000 Kč

49 %

211 730 Kč

411 730 Kč

Ukončeno

Obnova sochy sv. Antonína v k. ú. Boršice u Buchlovic restaurování sochy

90 000 Kč

84 %

17 654 Kč

107 654 Kč

Ukončeno

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

60 542 Kč

- Kč

60 542 Kč

Ukončeno

Boršice - obnova „Kříže u silnice do Tučap“ a „Mlynářského kříže u dolního mlýna“

130 198 Kč

70 %

55 800 Kč

185 998 Kč

Ukončeno

Skatepark Boršice

329 652 Kč

70 %

141 280 Kč

470 932 Kč

Ukončeno

2 375 907 Kč

85 %

419 277 Kč

2 795 184 Kč

Ukončeno

804 880 Kč

90 %

89 431 Kč

894 311 Kč

Ukončeno

1 929 212 Kč

100 %

- Kč

1 929 212 Kč

Ukončeno

403 567 Kč

80 %

100 867 Kč

504 434 Kč

1 382 825 Kč

100 %

- Kč

1 382 825 Kč

Ukončeno

Vybudování dětských hřišť v obci Boršice

400 000 Kč

63 %

236 618 Kč

636 618 Kč

Ukončeno

Pořízení lesnického malotraktoru

245 630 Kč

50 %

245 630 Kč

491 260 Kč

Ukončeno

Chodník ul. Hradišťská III. etapa

1 430 000 Kč

40 %

2 109 635 Kč

3 539 635 Kč

Probíhá realizace

Výsadba prvků Úses Boršice

1 303 992 Kč

85 %

230 116 Kč

1 534 109 Kč

Probíhá realizace

959 591 Kč

85 %

169 340 Kč

1 128 930 Kč

Ukončeno

4 213 504 Kč

85 %

743 560 Kč

4 957 064 Kč

Probíhá realizace

104 234 Kč

70 %

44 672 Kč

148 906 Kč

Probíhá realizace

10 638 435 Kč

90 %

1 182 048 Kč

11 820 483 Kč

Probíhá realizace

Oprava hřbitovního plotu

668 215 Kč

70 %

286 378 Kč

954 593 Kč

Probíhá realizace

Kříž u cesty k Tupesům

118 919 Kč

70 %

50 965 Kč

169 884 Kč

Probíhá realizace

12 411 634 Kč

85 %

2 190 288 Kč

14 601 922 Kč

Schváleno,
příprava realizace

Chodník ul. Hradišťská II. etapa

1 506 000 Kč

51 %

1 473 463 Kč

2 979 463 Kč

Schváleno,
příprava realizace

Přírodní zahrada základní školy

499 972 Kč

85 %

88 230 Kč

588 202 Kč

Schváleno,
příprava realizace

CELKEM

43 988 869 Kč

80 %

11 211 111 Kč

55 199 980 Kč

Přístavba odborných a kmenových učeben včetně zajištění
bezbariérového přístupu budovy ZŠ - podáno, zatím není
vydáno rozhodnutí

34 327 241 Kč

63 %

20 017 893 Kč

54 345 134 Kč

CELKEM - podáno + schváleno

78 316 110 Kč

71 %

31 229 004 Kč

109 545 114 Kč

Modernizace obce Boršice prostřednictvím informačních
technologií (ICT)
Spoločne sa naučíme ekologicky nakladať s odpadom pořízení kompostérů a kontejnerů
Realizace prvků ÚSES v k. ú. Boršice
Revitalizace LBC Nad Farmou v Boršicích
Po stopách lovců mamutů Boršice

Opatření k předcházení vzniku komunálních odpadů v obci
Boršice
Sběrný dvůr
Turistický přístřešek u cyklostezky Boršice-Stříbrnice
Chráněné bydlení Boršice

Cyklostezka Boršice -Zlechov (přeshraniční spolupráce
Boršice, Zlechov, Opatovce) - v tabulce uvedena část obce
Boršice, celkové náklady projektu 33 726 915 Kč, z toho
dotace 29 537 591 Kč)

Probíhá realizace

Podána žádost
o dotaci
***
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FINANČNÍ A ÚČETNÍ UKAZATELE A HOSPODAŘENÍ OBCE BORŠICE 2011–2018
Ukazatel

2011

POČET OBYVATEL

2012

2013

2014

2 233

2 209

2 209

2 199

PŘÍJMY (KONSOLID.)

30 588 122,85

44 281 125,06

41 089 138,45

34 676 954,08

VÝDAJE (KONSOLID.)

32 088 319,82

66 443 474,60

40 583 349,52

33 321 173,90

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)

-1 500 196,97

-22 162 349,54

505 788,93

1 355 780,18

PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY

0,00

12 000 000,00

315 950,00

2 531 733,00

HRAZENÉ ÚROKY

0,00

222 815,90

284 545,90

221 533,50

UHRAZ. SPLÁTKY JISTIN PŮJČ. PROST.

0,00

0,00

1 500 000,00

3 795 395,00

DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM

0,00

222 815,90

1 784 545,90

4 016 928,50

MAJETEK CELKEM

201 144 102,50

265 447 981,31

260 141 864,90

274 374 262,26

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

175 693 841,46

221 111 538,96

234 738 483,71

240 547 299,32

POHLEDÁVKY BRUTTO

8 859 013,00

37 948 971,49

19 289 725,64

27 960 188,62

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO

8 838 013,00

37 948 971,49

19 289 725,64

27 960 188,62

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO

8 677 080,50

37 767 107,99

19 181 033,34

27 812 412,72

0,00

747 204,60

340 884,79

150 867,66

14 846 561,84

49 574 709,58

34 247 488,94

40 018 508,17

0,00

13 102 466,00

10 815 960,00

10 479 433,46

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
CIZÍ ZDROJE CELKEM
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

0,00

36 472 243,58

23 431 528,94

29 539 074,71

NÁKLADY

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

17 959 526,21

22 042 502,30

23 391 810,65

28 959 993,98

VÝNOSY

21 295 138,29

24 869 220,24

29 886 240,46

34 420 266,24

2 884 102,08

2 826 717,94

6 494 429,81

5 460 272,26

2015

2016

2017

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
Ukazatel
POČET OBYVATEL

30.06.2018

2 191

2 188

2 154

2 171

PŘÍJMY (KONSOLID.)

43 316 244,46

33 989 270,69

37 313 000,00

24 199 000,00

VÝDAJE (KONSOLID.)

42 457 469,89

35 347 267,13

33 571 000,00

24 767 000,00

858 774,57

-1 357 996,44

3 742 000,00

-568 000,00

2 722 863,82

6 000 000,00

1 000 000,00

0,00

183 259,10

185 215,50

149 000,00

74 000,00

UHRAZ. SPLÁTKY JISTIN PŮJČ. PROST.

2 052 288,00

5 222 863,82

3 032 000,00

1 850 000,00

DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM

2 235 547,10

5 408 079,32

3 181 000,00

1 924 000,00

MAJETEK CELKEM

286 735 253,07

272 729 112,85

285 260 000,00

286 978 000,00

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

256 089 976,36

262 124 094,26

271 504 000,00

274 151 000,00

POHLEDÁVKY BRUTTO

23 109 543,28

3 530 894,00

5 520 000,00

6 482 000,00

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY BRUTTO

23 109 543,28

3 530 894,00

5 520 000,00

6 482 000,00

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY NETTO

22 314 477,88

2 579 795,00

4 157 000,00

5 119 000,00

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

1 687 081,66

1 103 990,39

2 862 000,00

1 039 000,00

31 341 105,89

13 922 249,52

18 486 000,00

15 680 000,00

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (KONSOLID.)
PŘIJATÉ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY
HRAZENÉ ÚROKY

CIZÍ ZDROJE CELKEM
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

8 399 150,79

11 000 000,00

8 683 000,00

7 333 000,00

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

22 941 955,10

2 922 249,52

9 802 000,00

8 347 000,00

NÁKLADY

29 347 795,81

30 124 908,79

30 206 000,00

15 809 000,00

VÝNOSY

36 337 684,86

34 700 042,95

36 007 000,00

20 219 000,00

6 989 889,05

4 575 134,16

5 800 000,00

4 410 000,00

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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Vývoj dlouhodobého hmotného majektu obce Boršice 2011 - 30.6.2018
290 000 000,00 Kč
274 151 000,00
270 000 000,00 Kč

271 504 000,00
262 124 094,26
256 089 976,36

250 000 000,00 Kč
240 547 299,32
234 738 483,71

230 000 000,00 Kč

221 111 538,96
210 000 000,00 Kč

Celkový nárůst dlouhodobého hmotného
majetku (bez hodnoty pozemků) obce
Boršice od roku 2011:

190 000 000,00 Kč

175 693 841,46

+ 98 457 158,54 Kč

170 000 000,00 Kč

150 000 000,00 Kč

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Místostarosta Petr Dula
Milí spoluobčané,
přijměte od
nás, ododcelého
poděkování
za spolupráci
ve volebním
období
Milí spoluobčané,
přijměte
nás, odzastupitelstva,
celého zastupitelstva,
poděkování
za spolupráci
ve volebním
období 2014 až
2014
až
2018.
Především
děkujeme
za
Vaši
pomoc,
za
Vaše
podněty
a
připomínky
k
fungo2018. Především děkujeme za Vaši pomoc, za Vaše podněty a připomínky k fungování našeho obecního úřadu, za
pomoc
při našeho
vylepšování
celé naší
obce.za pomoc při vylepšování celé naší obce.
vání
obecního
úřadu,
PřejemePřejeme
Vám příjemné
a
klidné
prožití
burčákových
slavností, boršických
hodů
a hodně zdraví
Vám příjemné a klidné
prožití burčákových
slavností,
boršických
hodů a pohody
hodně v dalším
životězdraví
v naší aobci.
pohody v dalším životě v naší obci.
Vám, zastupitelům obce, členům rady obce a všem členům komisí a výborů, děkuji za
Vám, zastupitelům obce, členům rady obce a všem členům komisí a výborů, děkuji za práci, kterou jste za uplynulé
práci, kterou jste za uplynulé čtyři roky vykonali pro naši obec.
čtyři roky vykonali pro naši obec.
Starosta Ing. Roman Jílek
Starosta Ing. Roman Jílek

TOTO PODĚKOVÁNÍ DEJTE PROSÍM DO RÁMEČKU
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Vybudování nového sběrného dvora v areálu
služeb obce

ré budou ze dvora odváženy na další zpracování či ukládku na
skládky odpadů.

Začátkem července byly dokončeny práce v areálu služeb obce na stavbě sběrného dvora. Jedná se o vybudování
sběrného střediska odpadů v areálu Služeb obce Boršice –
vybudování zpevněné plochy, sběrných míst, zastřešených
sběrných míst, administrativního a technického zázemí včetně strojního a technického vybavení. Uznatelné náklady projektu činí 4 957 064 Kč (dotace ve výši 85 % z celkových
nákladů projektu, tj. 4 213 504 Kč).

Realizace inženýrských sítí a nové komunikace
v lokalitě Podevsí

Dále proběhly nutné opravy částí areálu, které nemohly
být financovány v rámci dotačního projektu. Jedná se v prvé
řadě o opravu již dožilé kanalizace technického areálu a odkanalizování zpevněných ploch a střech budov v areálu, tzn.
byly vybudovány oddělené kanalizace splašková, dešťová ze
střech a dešťová ze zpevněných ploch. Byla pořízena také
retenční nádrž na tyto dešťové vody, které budou využívány
pro závlahy výsadeb obce Boršice. Dále musel být kompletně zrekonstruován výpustný objekt do potoka Dlouhá řeka.
Byla opravena a vybudována část nové opěrné zdi, která
drží zpevněné plochy. Celá nově vybudovaná zpevněná
plocha byla dále doplněna usazením původních panelů tak,
aby vzniklé plochy mohly být využity pro technickou správu
obce, provoz sběrného dvora a parkování techniky. Proběhla
také rekonstrukce vnitřních prostor (kancelář sběrného dvora, výměna oken a vybudování dveří, vybudování sociálního
zázemí pro technické pracovníky obce, nové rozvody vody,
topení, elektřiny). Bylo vybudováno nové oplocení areálu
z přední a zadní strany. Proběhly také hydroizolační práce na
½ objektu technického areálu, tzn. budova již nevlhne. Bylo
pořízeno také nutné nářadí pro provoz sběrného dvora (paletovací vozík, rudl, kotoučová pila, velká úhlová bruska atd.).
Tyto práce a nákupy byly hrazeny z rozpočtu obce Boršice.
Jedná se o částku cca 2,5 mil. korun.
Po kolaudaci v měsíci září bude sběrný dvůr otevřen pro
veřejnost. Svým provozem zajistí sběr a likvidaci veškerých
odpadů vzniklých v naší obci. Vybudováním nového sběrného dvora budeme schopni všechny odpady ve sběrném
dvoře přijmout a následně zajistit jejich likvidaci.

Nový projekt – Rozšíření sběrného dvora
v areálu služeb obce
Novým projektem v rámci rozvoje odpadového hospodářství obce bude dovybavení sběrného dvora další technikou, jako jsou potřebné kontejnery pro bioodpad, kontejnery na sypký materiál a suť a také instalace váhy pro vážení
osobních a nákladních automobilů (do 60 tun) s odpady, kte-8-

Součástí projektu v hodnotě 2 mil. korun bude také výkonný štěpkovač, kterým bude obec schopna likvidovat veškerý
dřevěný bioodpad.

Z důvodu komplikací při povolovacích procesech se práce
na budování inženýrských sítí v nové obytné lokalitě Podevsí
– 13 rodinných domů – zkomplikovaly. Proto původní termín
dokončení do konce června se stal nereálným. Stavební práce, jako je vybudování vodovodního řadu a přípojek k postaveným domům a podkladních vrstev místní komunikace pro
lepší zajištění výstavby 13 rodinných domů, by měly být ukončeny do konce měsíce listopadu.

Přeshraniční spolupráce SR-ČR Cyklistická
stezka sv. Metoděje
Naše obec společně s obcí Zlechov připravila projekt
„Na kole za historií Velké Moravy“ v přeshraniční spolupráci
s obcí Opatovce v projektu Zpřístupnění kulturních a historických památek prostřednictvím vybudování cyklostezek
a jejich napojení na již stávající síť, včetně zhotovení doprovodných prvků vyzdvihujících odkaz sv. Metoděje a jeho
žáků pro dnešní dobu. Vedoucím partnerem projektu je
naše obec.
Žádost o dotaci byla podána v rámci programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, konkrétně ve výzvě NFP č. INTERREG V-A
SK-CZ/2018/05, Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj
prírodného a kulturného dedičstva, za účelem zvýšení
atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Projekt na území
naší obce je složen ze dvou částí, a to z cyklotrasy o délce
cca 600 m a z cyklostezky o délce cca 1 025 m, která bude
dále pokračovat na katastrální území obce Zlechov v délce
900 m. Partnery projektu jsou obec Boršice, obec Zlechov
a na slovenské straně obec Opatovce, která by vybudovala
cyklostezku z obce Opatovce do Trenčína v délce 4 km.
Součástí cyklostezky budou informační tabule o historii
Velké Moravy na našem území a činnosti věrozvěstů Cyrila
a Metoděje v naší obci či jejím okolí. Dále budou v blízkosti
cyklostezky umístěna odpočinková stanoviště s lavičkami,
odpadkovými koši, cyklostojany a další prvky. Dotace je
poskytována do výše 85 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Žádost o dotaci byla zpracována a podána k termínu 6. 4. 2018.

Rozpočet projektu (použitý kurz ke dni 2. 5. 2018 ČNB):
Partner

Celkové výdaje

Přepočteno

Dotace

Vlastní zdroje

%

Obec Boršice

570 499,00 EUR

14 601 921,91 Kč

12 411 633,62 Kč

2 190 288,29 Kč

85 %

Obec Opatovce

339 798,00 EUR

8 697 129,81 Kč

8 262 273,32 Kč

434 856,49 Kč

95 %

Obec Zlechov

407 418,00 EUR

10 427 863,71 Kč

8 863 684,15 Kč

1 564 179,56 Kč

85 %

CELKEM

1 317 715,00 EUR

33 726 915,43 Kč

29 537 591,09 Kč

4 189 324,33 Kč

87,58 %

Z toho dotace

1 154 037,55 EUR

29 537 591,09 Kč

Vlastní zdroje

163 677,45 EUR

4 189 324,33 Kč

Na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství a rozvoje
venkova Slovenské republiky, sekce programů přeshraniční
spolupráce, byla naše žádost doporučena ke schválení s podporou 29 587 591 Kč (1 154 037 EUR) bez snížení požadovaného příspěvku – dotace. Náš společný projekt byl vybrán komisí s dalšími 15 projekty a ohodnocen 124 body, a tím jsme
se umístili na 6. místě. Mezi 16 podpořených projektů bude
celkem rozděleno 17 000 000 EUR. Na ministerstvo SR byly
dodány doplňující dokumenty potřebné pro vydání rozhodnutí
o přidělení dotace. Dále se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení a byla podána žádost o vydání
stavebního povolení. Následně bude dle podmínek ministerstva SR realizováno výběrové řízení na dodavatele stavebních
a ostatních prací a dodávek. Realizace projektu se předpokládá v roce 2019.

právě u plotu a při terénních úpravách jí zde muselo být odkopáno velké množství.

Výsadba zeleně ÚSES – tři lokality
Jedná se o další obecní investici do obecní zeleně podpořenou získanou dotací ze SFŽP v celkové výši 1 534 109
Kč, kde dotace tvoří 1 303 992 Kč (85 %) a obecní podíl činí
230 116 Kč (15 %). Jedná se o výsadbu sadu starých odrůd
v trati Podhorky na ploše 0,65 ha, dále o výsadbu smíšeného lesa na současné mýtině naproti Sovína na ploše 0,45 ha
a dosadbu lesa nad parkovištěm u přehrady v trati Svobody
na ploše 0,35 ha. Celkem bude vysazeno 1,45 ha stromů
a keřů. Všechny části nové výsadby budou ohrazeny oplocenkou proti okusu zvěří, vysazeny do konce letošního roku
a bude zde probíhat následná péče o tuto zeleň firmou, která
novou obecní zeleň vysadí.

Oprava hřbitovního plotu a zdi
Od měsíce dubna probíhala realizace této obecní zakázky kovářstvím pana Petra Kučíka mladšího, který provedl za
pomoci svého otce, uměleckého kováře pana Kučíka, opravu
hřbitovního plotu a hřbitovní zdi včetně nové brány a branky
vedoucí na místní hřbitov. Na tuto opravu obec získala finanční
prostředky z Programu obnovy venkova ČR. Celková částka
investice činila 784 000 Kč, z čehož dotace byla 548 800 Kč
(70 %), vlastní zdroje 235 200 Kč (30 %).
Dále proběhla oprava části plotu (vlevo od brány) o délce 14
m, kde došlo k vybourání starých betonových základů márnice
a starých pilířů původního vstupu na hřbitov, byl zde vybudován
betonový základ pro zídku a vyzděná zídka z pohledových cihel. Kovaný plot byl také očištěn a upraven stejným způsobem
jako dotační část plotu. Před a za novou bránou a brankou bylo
provedeno předláždění žulových kostek, zabudována nová
dešťová odtoková vpusť. Bylo zrušeno světlo umístěné na horním konci parkoviště a přemístěno za bránu do areálu hřbitova.
Kolem části opraveného plotu byly provedeny terénní úpravy,
položeny obrubníky. Mezera mezi obrubníky a stávajícím základem plotu byla vysypána oblázky (kačírkem), do nich byly
vysazeny rostliny nenáročné na vláhu (netřesky, rozchodníky).
Tyto práce byly hrazeny z rozpočtu obce Boršice.

Stavba nové hasičské zbrojnice Boršice
Po dlouhé diskuzi, zda opravit či neopravit stávající nevyhovující hasičskou zbrojnici, bylo rozhodnuto připravit
nový projekt „Stavba hasičské zbrojnice Boršice“. Zbrojnice bude umístěna na obecním pozemku parc. č. 3201/48
před technickým areálem obce Boršice. Jedná se o novostavbu budovy s garáží pro dva automobily, skladovacími
prostory pro hasičské vybavení, šatnami, sociálním zázemím
a zasedací místností. Výstavba hasičské zbrojnice může být
financována z dotačního programu Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,
a to v rámci dotačního programu Účelové investiční dotace
pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, výzva JSDH_
V3_2019: Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Dotace může dosáhnout až 50 % nákladů akce, maximálně
4 500 000 Kč. Do konce měsíce března byla připravena projektová dokumentace pro stavební povolení na výstavbu
nové hasičské zbrojnice. Vedení obce a projektant společně
s členy hasičské zásahové jednotky projednali konečný návrh projektové dokumentace na novou hasičskou zbrojnici.
Naše žádost byla včas vypracována vlastními silami a v termínu podána do 30. června 2018, kdy končil termín podání
žádostí. Stávající stará budova hasičské zbrojnice již nesplňuje podmínky pro výjezd a vjezd hasičské techniky, dále
do její garáže nevjede novější nákladní vozidlo – hasičská
cisterna. V neposlední řadě budova je podmáčená, zdivo
vlhké a tím trpí vybavení a technika našich hasičů. Z těchto
důvodů bylo rozhodnuto postavit novou moderní hasičskou
zbrojnici.

V horní části hřbitova bude vytvořeno místo pro ukládání
přebytečné zeminy, která při úpravách hrobů často končila
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Odstavné parkoviště – Stezka lovců mamutů
Na základě stálého zvyšování počtu návštěvníků nové
obecní atrakce a řady upozornění a stížností ze strany našich
občanů bydlících v ulici Stoprounská zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat odstavné parkoviště u polní cesty do Stroprounů u komunikace III. třídy na Tučapy, pro potřeby Naučné
stezky lovců mamutů. Jednalo by se o parkoviště pro dva autobusy a asi 10 osobních vozidel. Od tohoto parkoviště bude
vybudována stezka, po které turisté a návštěvníci Stezky lovců
mamutů dojdou až k začátku naučné stezky. Tím zamezíme
příjezdu a zablokování ulice Stoprounská motorovými vozidly. Bude nutno vykoupit cca 2 000 m2 pozemků za účelem
vybudování parkoviště. Proto bych chtěl touto cestou požádat vlastníky pozemků, kteří budou osloveni, o kladný přístup
k odprodeji části jejich pozemků.

ních finančních prostředků jak z uznatelných, tak neuznatelných nákladů tedy činí celkem 1 473 463 Kč. Všechny finanční
částky jsou uvedeny v cenách před výběrovým řízením včetně
výše dotace.

Vybudování záchytného parkoviště s přístupovou
komunikací „Podhorky“
Zastupitelstvo obce dalo souhlas k přípravě projektu „Vybudování záchytného parkoviště s přístupovou komunikací
Podhorky“. Jedná se o vybudování záchytného parkoviště
z betonové vegetační dlažby v ulici Kyjovská o kapacitě cca
17 parkovacích míst a příjezdovou komunikaci parkoviště. Na
dalším jednání zastupitelstva bude předložen rozpočet investice, která bude následně 100% uhrazena společností Cipresfiltr s.r.o. a předána do majetku obce. V pracovních dnech bude
sloužit jako parkoviště či zpevněná plocha pro případné krátkodobé uložení výrobků strojírenské firmy. O víkendech může
sloužit jako odstavné parkoviště pro návštěvníky kulturních
a společenských akcí. Parkoviště bude veřejně přístupné po
celý rok.

Výměna oken v budově šaten sportovního
areálu Boršice
Jednou z obecních budov, která je ve špatném technickém
stavu, je budova šaten ve sportovním areálu obce. Rada obce
proto projednala nejprve možnost výměny oken v budově šaten a sociálního zázemí ve sportovním areálu obce. V první
fázi se jedná o výměnu 7 kusů oken (pravá strana budovy).
Rada obce doporučila zastupitelstvu obce tuto výměnu starých oken za nová schválit. Zastupitelstvo na svém jednání
výměnu oken schválilo a do konce měsíce října bude tato výměna oken realizována.

Chodník II. etapa, ulice Hradišťská v Boršicích
Jedním z posledních chodníků, který je nutno vybudovat
při hlavním silničním tahu II/422, je chodník na konci ulice Hradišťská směrem k vodárně. Žádost o dotaci byla na začátku
ledna letošního roku podána na Státní fond dopravní infrastruktury. Součástí projektu je vybudování nového chodníku,
prodloužení kanalizace a zajištění odtokových poměrů povrchových vod. Se všemi majiteli dotčených pozemků budoucí
stavby jsou podepsány smlouvy o právu provést stavbu a po
realizaci stavby bude vypracován geometrický plán na nový
chodník. Následně dojde k odkupu částí pozemků, na kterých
bude chodník realizován. Předpokládaná projektová cena
kompletní stavby činí 2 979 463 Kč. V uvedené ceně je zahrnuta stavba chodníku a také nová kanalizace. Kanalizace o celkové částce 1 130 490 Kč je v dané dotaci neuznatelný náklad.
V našem případě byla podaná žádost o finanční podporu na
stavbu nového chodníku ze SFDI dne 26. 6. 2018 schválena. Uznatelné náklady byly v hodnocení projektu posouzeny
a byly poníženy o částku 35 090 Kč na částku 1 772 315 Kč.
Pro naši obec byl schválen státní finanční příspěvek ve výši 85
% z uznatelných nákladů, tj. 1 506 000 Kč, podíl obce z vlast- 10 -

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví –
rozdělení budovy č. p. 57 – bývalý hostinec
U Gabrielů
Vedení obce na jaře letošního roku zahájilo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – rozdělení budovy č. p. 57 mezi vlastníky obec Boršice (velikost podílu 1/3) a SJM Vu Giang Dong
a Ha Thi Huong (velikost podílu 2/3). Po několika jednáních
s právní zástupkyní manželů se manželé Vu Giang Dong a Ha
Thi Huong rozhodli pro variantu zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudní cestou. V návrhu zaslaném Okresnímu soudu v Uherském Hradišti navrhují soudu přikázat obecní podíl
id. 1/3 do vlastnictví manželů Vu Giang Dong a Ha Thi Huong v ceně stanovené znaleckým posudkem. Dále také žádají
o náhradu nákladů řízení. Okresnímu soudu v Uherském Hradišti byla ze strany obce zaslána žádost o prodloužení lhůty
pro písemné vyjádření ke zrušení a vypořádání spoluvlastnictví. Následně byly dodány podklady z již proběhlých jednání
spoluvlastníků. Z nich vyplývají pro soud podstatné informace,

které chrání majetek obce, který obec získala koupí jedné ideální třetiny budovy bývalého hostince. Úvěr 1 mil. Kč na koupi
části budovy byl v měsíci srpnu poslední splátkou doplacen.

už je minulostí. Nové pódium bylo vyrobeno přímo pro naše
potřeby, a to pro rozšíření pódia v kulturním domě a v areálu
letního kina a také pro potřeby v centru obce. Jedná se o kovové dílce o velikosti 1 x 2 m vyplněné protihlukovou hmotou.
Pochůzná plocha je tvořena odolnou vodní překližkou. Celkem bylo vyrobeno 20 dílců, které bude moci různě kombinovat. Cena kompletního pódia činila 250 000 Kč. Pódium si
bude možno zapůjčit v požadované velikosti.

Chodník ulice Hradišťská, III. etapa

Směna pozemků – Římskokatolická farnost
Boršice u Buchlovic
Obec Boršice a Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic, č. p. 191, 68709 Boršice, se dohodly směnit pozemky.
Obec Boršice nutně potřebuje získat některé pozemky či části
církevních pozemků pro realizaci svých investic či pro získání
pozemků pod místními komunikacemi.

Naši občané byli v letních měsících svědky nebývalé pracovní činnosti na obecní investiční akci „Chodník ul. Hradišťská Boršice – III. etapa“. Za přispění dotace ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ve výši 1 400 000 Kč se podařilo vybudovat bezbariérový chodník o celkové délce 350 m a šířce
1,5 m při silnici II/422 v ulici Hradišťská, od ulice Bosna kolem
pomníku padlých II. světové války směrem ven z obce, který
je pokračováním již dříve vybudovaného chodníku při silnici II.
třídy. Součástí stavby je také nový autobusový záliv, šest míst
pro přecházení a napojení na místní komunikace Bosnu, Podradovany a Trávníky. Po odkrytí betonové 600mm kanalizační
stoky, která se nacházela pod betonovými panely, které byly
součástí autobusového zálivu, byl zjištěn havarijní stav této
části kanalizace. Před stavebními pracemi na samotném zastávkovém zálivu a přilehlém chodníku byly staré nevyhovující
betonové roury vyměněny za nové plastové potrubí. Dále došlo k prodloužení kanalizace pod novým chodníkem po levé

Pozemky ve vlastnictví obce Boršice
Pozemek parc. č. Popis
2336/279
2054/17

Vinice

1932/12
2039/34

Druh pozemku
vinice
ostatní plocha
vinice

Padělky - orná půda

ostatní plocha

Výměra m2
610
63
71

orná půda

515

2167/59

orná půda

317

2039/37

Padělky - orná půda

ostatní plocha
orná půda

CELKEM

Cena /m2

12 986,90 Kč

19,30 Kč

82 246,14 Kč

27,72 Kč

53 752,58 Kč

27,68 Kč

148 985,62 Kč

26,69 Kč

2 381

2167/56

1932/15

Odhadní cena

44
1 581
5 582

Pozemky ve vlastnictví ŘKF Boršice u Buchlovic
Pozemek parc. č. Popis

Druh pozemku

Výměra m2

Odhadní cena

Cena /m2

688/18

Cyklostezka Boršice-Zlechov

ostatní plocha

352

5063/195

Cyklostezka Boršice-Zlechov

orná půda

72

1879/137

Cyklostezka Boršice - Nedakonice, Kostelany

orná půda

3 673

99 942,33 Kč

27,21 Kč

1701/69

Podevsí silnice

ostatní plocha

71

13 034,89 Kč

183,59 Kč

4 168

142 523,62 Kč

88,12 Kč

29 546,40 Kč

CELKEM
Veškeré náklady směny pozemků uhradí obec Boršice
a rozdíl mezi cenami směňovaných pozemků uhradí ta strana,
jejíž hodnota pozemků je nižší.

Nákup nového pódia pro kulturní akce
Jedním z nákupů obecního majetku, který nebyl doposud
realizován, je koupě přenosného pódia pro různé kulturní
a společenské akce. Doposud jsme si pódium půjčovali. To

69,68 Kč

straně směrem z Boršic a vybudování zcela nové kanalizace
pod chodníkem vedoucím směrem ke škole. Vybudování nových částí kanalizační sítě vedlo k zajištění odtokových poměrů povrchových vod v dané lokalitě obce. V průběhu stavby se
řešily další vícepráce, které vyvstaly při provádění stavebních
prací a které bylo nutné neodkladně provést, aby stavba byla
účelně dokončena. Celková částka nové obecní investice se
vyšplhala na 4,5 mil. korun. Na novou autobusovou zastávku
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bude umístěn nový přístřešek s lavičkou a odpadkovým košem, který bude obci dodán jako sponzorský dar společností
Cipresfilter s.r.o.

připravena veškerá kladná vyjádření dotčených orgánů správců sítí.

Místní komunikace za farní zahradou
V součinnosti se společností Finno invest, která bude realizovat výstavbu 10 rodinných domů za farní zahradou, obec
připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu nové obslužné místní komunikace o šířce 4,5–6 m do 60 metrů délky.
Jedná se o novou příjezdovou obecní komunikaci od ulice
Podradovany. Bude navazovat na novou účelovou komunikaci kolem nové zástavby. Tu si na své náklady vybuduje společnost Finno invest.

Chráněné bydlení
V průběhu měsíce července byly zahájeny práce na výstavbě domu s nabídkou chráněného samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se o vybudování dvou jednotek pro celkem šest osob se zdravotním
postižením. Projekt „Chráněné bydlení Boršice“ byl podpořen z Integrovaného regionálního operačního programu.
Ze zdrojů Evropské unie bude poskytnut příspěvek ve výši
10 047 410,55 Kč a ze zdrojů České republiky 591 024,15 Kč.
Obec Boršice bude financovat z vlastního rozpočtu částku
1 182 048,30 Kč.
V měsíci červenci proběhla demolice objektu rodinného
domu a zemní práce, byly zajištěny okolní nemovitosti a zahájena výstavba základové desky. Momentálně probíhají práce
na hrubé stavbě domu, které mají být dokončeny dle harmonogramu k 30. 11. 2018. Celá stavba včetně vybavení má být
ukončena v termínu 31. 7. 2019.

Oprava místní komunikace „Ulička“
Zastupitelstvo obce schválilo opravy místní komunikace
Ulička, ve které proběhlo zrušení vzdušného vedení kabelů
nízkého napětí, které je dnes již vedeno podzemně. Bude
vybudována nové zpevněná plocha s asfaltobetonovým povrchem s dvouřádkem ze žulových kostek a pásem zátěžové
dlažby. Na tuto akci bude možno čerpat dotační prostředky na
rekonstrukci místních komunikací ve výši 50 % z uznatelných
nákladů akce. Mimo dotační projekt byly instalovány nové
sloupy veřejného osvětlení, které byly zrušeny v rámci provedení podzemní kabelizace této lokality. Projektovou dokumentaci zpracovává autorizovaný inženýr pro dopravní stavby
a městské inženýrství Ing. Jiří Bačík ze Zlína. V současné době
jsou připravena veškerá kladná vyjádření dotčených orgánů
správců sítí.

Oprava příjezdové komunikace k bytovým
domům „V Koutě“
Zastupitelstvo obce dále schválilo opravy stávající zpevněné plochy místní komunikace u bytových domů „V Koutě“.
Bude nahrazena stávající panelová zpevněná plocha asfaltobetonovým povrchem, budou vybudována parkovací stání
z betonové dlažby a upraveny plochy pro pěší v návaznosti na
opravenou komunikaci. Na tuto akci bude možno čerpat dotační prostředky na rekonstrukci místních komunikací ve výši
50 % z uznatelných nákladů akce. Projektovou dokumentaci
zpracovává autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a městské inženýrství Ing. Jiří Bačík ze Zlína. V současné době jsou
- 12 -

Restaurátorský záměr, kamenný kříž od Tupes,
Boršice
V měsíci červenci byl dokončen projekt „Restaurátorský
záměr, kamenný kříž od Tupes, Boršice“, který je spolufinancován z programu Ministerstva zemědělství – dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků pro rok 2017,
Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny. Jedná se o datovanou památku
z roku 1845 s pozdně barokním tvaroslovím, která je hodnotným dokladem kamenické produkce 19. století. Cena opravy
činila 158 447 Kč, z této částky Ministerstvo zemědělství poskytne 70 %. Spoluúčast obce tedy bude činit 47 534 Kč. Součástí restaurátorských prací bylo také přesunutí kříže o cca 3
m dále od cesty na obecní pozemek parc. č. 1097/2 (k. ú.
Boršice u Buchlovic) tak, aby tato registrovaná kulturní památka byla vrácena zpět na své původní katastrální území a byla
takto zachována i pro následující generace. Zajímavostí tohoto projektu je, že pod kamenným křížem byla uložena schránka budoucím generacím s aktuálními informacemi o naší obci
a vzorkem obecní slivovice.

•• Zadržování třetiny až poloviny vodních srážek u extenzivních zelených střech – možnost úspory při odvádění srážkové vody do kanalizace, příp. při budování retenčních
nebo vsakovacích zařízení
•• Zvýšení protipožární odolnosti střechy
•• Zadržování a pozvolné odpařování vodních srážek na zelené střeše přispívá ke zvlhčování a ochlazování okolního
prostředí
•• Zvýšení kvality životního prostředí obohacováním vzduchu
kyslíkem a vázáním oxidu uhličitého především v městské
zástavbě
•• Zelená střecha se stává přirozeným prostředím pro život
drobných živočichů
•• Estetický účel – zpestření životního prostředí

Dostavba dolní budovy ZŠ Boršice
V měsíci březnu proběhlo hodnocení žádostí o podporu
v Integrovaném regionálním operačním programu, které se týkaly výstavby základních škol. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků alokovaných v tomto programu byla naše
žádost prozatím odložena. V průběhu měsíce června proběhlo navýšení alokace programu o 1,36 miliardy korun a bylo
podpořeno dalších 125 projektů. Naše žádost byla zařazena
do seznamu náhradníků projektu (8. náhradník projektu), tzn.
bude podpořena v případě dalšího navýšení alokace.

Altán se zelenou střechou u cyklostezky
Boršice – Stříbrnice
V průběhu léta byl také dokončen projekt výstavby odpočinkového stanoviště – altánu se zelenou střechou u cyklostezky
Boršice – Stříbrnice. Záměrem projektu bylo vybudování dřevěného přístřešku o rozměrech 3,5 m x 3,5 m s extenzivní „zelenou“ střechou porostlou vegetací suchomilných trav, bylin
či sukulentů. V přístřešku bude umístěn 1x stůl s lavičkami, 1x
odpadkový koš a 1x stojan na kola. Součástí projektu je rovněž vybudování zpevněné kamenné plochy uvnitř přístřešku,
která bude ohraničena obrubníkem. V přístřešku bude také
umístěna naučná tabule o zelených střechách. Cena projektu
činila 138 907 Kč, z této částky Ministerstvo zemědělství poskytne 70 %. Spoluúčast obce tedy činí 41 672 Kč.

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

Zadržování vody v krajině

HLAVNÍ VÝHODY ZELENÉ STŘECHY
•• Ochrana střešní izolace před tepelnými výkyvy, UV zářením a mechanickým poškozením – prodloužení životnosti
střešního pláště

V důsledku dlouhodobého nedostatku srážek, kdy dnes
činí srážkový deficit za poslední 4 roky na Uherskohradišťsku
v průměru 500 mm, což je 500 litrů vody na 1 m2, bychom se
neměli jen zamýšlet, jak můžeme nedostatek vody ovlivnit, ale
především bychom měli konat. V první řadě můžeme zrealizovat jednoduché projekty na zasakování dešťových srážek
ze střech obecních budov, jako je škola, školka, sportovní
hala, smuteční síň, obecní úřad, kulturní dům. Dále budovat
obecní investice, pokud to stavba umožňuje, tak, aby co nejméně dešťové vody odtékalo z jejich ploch do kanalizační
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sítě. Příkladem je budova technických služeb obce (bývalé
Peveko). Z její střechy je veškerá dešťová voda svedena do
nádrže o objemu 15 m3 s přepadem. Tato zachycená voda
slouží k závlaze obecní zeleně a současně je bezpečnostní
hasičskou nádrží pro budovu služeb a sběrný dvůr. Dalším
důležitým prvkem zadržování vody v krajině je obnova malých
vodních nádrží, mokřadů nebo investice do rybníků či větších
vodních nádrží kolem naší obce. V současné době připravujeme projekt „Malá vodní nádrž pod sv. Jánem“. Na tuto
obecní investici schválenou zastupitelstvem obce bylo vydáno stavební povolení, v lokalitě probíhá výběr stávající vhodné
zeleně, připravuje se žádost o dotaci do výzvy fondu, která
byla koncem měsíce srpna zveřejněna. Také ze střech každého rodinného domu by se měla využívat dešťová voda nejen
pro zálivku zahrad, ale následně dle možností k zasakování na
jejich příhodných místech. Do budoucna je záměrem obnovit
bývalý rybník či soustavu rybníků v trati Rybníky (mezi potokem a letištěm), dále vybudovat soustavu mokřadů a rybníků
mezi cyklostezkou do Stříbrnic a silnicí Boršice – Stříbrnice.
Současný nedostatek srážek je ještě více umocněn způsobem obdělávání orné půdy a pěstováním monokultur na
území celého státu. Jedná se za posledních 25 roků o velký
problém pro zadržování vody v krajině. Sami zemědělci odmítají, že by se podíleli na rychlejším odtoku srážkových vod
z pozemků, které obhospodařují. Ale opak je pravdou. Tím, že
nedochází k orbě, ale jen k diskování nebo dlátkování půdy,
se nemohou dešťové srážky dostat hlouběji do ornice a do
podorniční vrstvy. Souběžně s tímto obděláváním orné půdy
se půdě nedostává humusu v podobě biologického hnojení.
Nedostatek zemědělských zvířat vede k nedodání potřebného
humusu do půdy a tím také k nenavázání dešťových srážek
v půdě. Půda nemá funkci nasákavé „houby“, ale „betonové
drtě“, kdy většina dešťových srážek odteče do vodních toků.
V neposlední řadě úbytek vody v půdě způsobuje neustálé
pěstování monokultury – řepky olejné a také nepěstování okopanin – řepy, brambor apod.

Poděkování za údržbu obecních pozemků
Vážení spoluobčané, touto cestou bych chtěl poděkovat
všem Vám, kterým není lhostejné, jaký vzhled má okolí Vašeho
domu, pozemku a také celkový vzhled naší obce. Při údržbě
svých nemovitostí se velmi často staráte i o přilehlé obecní
pozemky, které díky Vám jsou udržované. Obec se všemožně
snaží své pozemky udržovat, ale u řady pozemků se jí to nedaří. Jedná se především o sečení trávy, která letos opět roste,
i když neprší. Ještě jednou díky.

obecním úřadě proti podpisu vyzvednout. Celková cena projektu činila 1 128 930 Kč a schválená dotace 949 590,50 Kč.
Přes společnost Eko-Kom naše obec získala v roce 2015 bezplatně 3 ks kontejnerů na drobný elektroodpad a v roce 2018
dalších 16 ks 1 100litrových plastových kontejnerů na tříděný
odpad. Díky získání dotace na vybudování sběrného dvora ve
výši 4 200 000 korun jsme mohli v letošním roce nakoupit 6 ks
1100litrových plastových kontejnerů a 9 ks kovových kontejnerů pro třídění odpadu přímo v areálu sběrného dvora. Dále byl
pro sběrný dvůr pořízen uzamykatelný velkoobjemový kontejner na nebezpečný odpad a manipulační technika – nakladač
Manitou a provedeny stavební úpravy v budově technických
služeb a vybudování nové zpevněné plochy s přístřeškem.
Protože se do budoucna předpokládá navyšování množství odpadu, a tím nutnosti tento odpad třídit, již nyní je potřeba navýšit kapacitu nádob a kontejnerů na odpad jako stavební suť, velkoobjemový odpad, elektroodpad a další druhy
odpadu. Proto je připravována žádost o rozšíření sběrného
dvora (instalace mostové váhy, nákup dalších kovových kontejnerů na bioodpad, sypký materiál, stavební suť a velkoobjemový odpad) do částky 2 mil. korun s dotační podporou 85 %.

Poděkování za třídění odpadů
Obec se snažila zabezpečit za podpory dotací co možná
nejlepší podmínky pro třídění odpadů vyprodukovaných na
katastru naší obce. Občané pochopili, že třídění odpadů má
smysl, a důkazem toho jsou neustále plné kontejnery na tříděný odpad a na bioodpad. Záměrem obce je prostřednictvím
sběrného dvora a sběrných míst vytřídit veškerý odpad a zajistit tak nezvyšování poplatku za svoz komunálního odpadu.
Všichni víme, že máme ještě v třídění odpadů rezervy, které
když dokážeme alespoň z 50 % využít, budeme na tom ekonomicky a ekologicky lépe. Co se týče konkrétně bioodpadu,
záměrem je na těch místech, kde jsou umístěny kovové modré kontejnery, umístit tyto kontejnery dva. Účelem je ukládat
zvlášť pevný bioodpad, což jsou větve, kmeny stromů a keřů,
a zvlášť do druhého kontejneru listí, trávu a drobný bioodpad.
Důvodem je jednodušší a méně nákladné následné zpracování tohoto odpadu. Biologický odpad musí zůstat na katastru
obce, musí být opět využit na přihnojení v podobě kompostu
nebo jako štěpka při údržbě obecní zeleně.

Shrnutí třídění odpadu a bioodpadu v naší obci
Nákupem svozového vozidla, 7 ks velkých modrých kontejnerů, 52 kusů kontejnerů na tříděný odpad (plasty, sklo
bílé, sklo barevné, papír), podpořeným dotací ve výši 4 5000
000 korun, byla v roce 2014 zahájena nová etapa intenzivního
třídění odpadů v naší obci. Dalším projektem „Společně se
naučíme ekologicky nakládat s odpadem“ v rámci přeshraniční spolupráce mikroregionu Buchlov se slovenskou obcí
Uhrovce byl v roce 2016 nákup 300 ks 1 100litrových kompostérů na bioodpad podpořený dotací ve výši 750 000 korun. Nákupem kompostérů bylo podpořeno třídění bioodpadů
v těch rodinách, kde již v dnešní době na dvorech či zahradách chybí klasická hnojiště. Tam odjakživa končila většina
bioodpadů jak ze zahrad, tak z provozu domácnosti. V rámci
projektu „Nákup kompostérů a kontejnerů na textil a oděv“
bylo v roce 2017 pořízeno opět 300 ks kompostérů a 3 ks
kontejnerů na textil a oděvy. Tím bylo umožněno, aby neuspokojení zájemci o kompostéry z „první vlny“ si mohli tyto kompostéry také umístit na svých dvorech či zahradách. Zájemci
o druhý kompostér mají stále ještě možnost si kompostér na
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Sousedské spory
Sousedské spory jsou nejčastěji vyvolány situací, kdy
vlastník nebo jiný uživatel (např. rodinný příslušník vlastníka,
nájemce) nemovitosti jedná takovým způsobem, že obtěžuje osoby vlastnící nebo užívající sousední nemovitosti. Právní
úprava sousedských vztahů se ovšem použije též na případy,
kdy osoba obtěžuje svým jednání vlastníky nebo uživatele nemovitostí, se kterými přímo nesousedí, společná hranice pozemku tedy není podmínkou.

Obecně k sousedským sporům
Tyto spory jsou velmi časté, neboť vznikají samotným faktem, že spolu pozemky, stavby či bytové jednotky sousedí,
sousedé mají totiž vyšší šanci na to, že se mezi sebou dostanou do právního sporu.
Východiskem obrany proti obtěžujícímu chování souseda je
ust. § 1012 občanského zákoníku. Podle něj se vlastníku zakazuje závažně rušit práva jiných osob nad míru přiměřenou
poměrům, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem
je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Z tohoto ustanovení pak
vychází úprava imisí a sousedských práv v navazujících ustanoveních § 1013 an. Na ústavní úrovni lze vycházet z čl. 11 odst.
3 Listiny základních práv a svobody, podle kterého vlastnictví
zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých.
Obtěžování může spočívat v mnoha činnostech, zejména pak v pronikání imisí. Imisemi se rozumí následky určité
činnosti souseda, jež se projevují na vedlejších pozemcích.
Imise jsou v ust. § 1013 vyjmenovány demonstrativně, může
jimi být např. zápach, psí štěkot nebo jiný hluk, kouř apod.
Podstatné je rozlišování přímých a nepřímých imisí. Přímé imise znamenají, že jsou přiváděny přímo na pozemek vlastníka,
a jsou zakázány bez dalšího. Nepřímé imise budou protiprávní
při současném naplnění dvou podmínek – vnikají na pozemek
souseda v míře nepřiměřené místním poměrům a současně
podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Požadavek přiměřenosti poměrů bude třeba posuzovat individuálně v každém případě, situaci, kterou lze na jednom místě vyhodnotit
jako nepřiměřenou, je možné považovat na jiném místě za
přiměřenou (např. hluk z diskotéky v obydlené a neobydlené
části města).

Předcházení sousedským sporům
Dostanete-li se do sporu se svým sousedem, lze v prvé
řadě doporučit, abyste se pokusili vyřešit spor domluvou. Pokud se totiž se sousedem dohodnete, obvykle si s ním zachováte dobré vztahy i do budoucna. V opačném případě hrozí,
že soused i přes uloženou sankci bude v chování pokračovat, případně se jeho chování ještě zhorší. Občanský zákoník
v některých případech výslovně vyžaduje pokusit se nejprve
vyřešit situaci domluvou, jako např. v ust. § 1016, kdy je soused nejprve povinen požádat (neformálně vyzvat) vlastníka,
aby odstranil kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho
pozemek, a teprve poté může přikročit k vlastnímu jednání
svépomocí.

Vztahy mezi sousedy je možné řešit rovněž smluvně využitím institutu služebnosti. Sousedé projeví svoji vůli s využíváním pozemku dopředu a sjednají si například služebnost
stezky. Přestože za běžného stavu není možné po sousedovu
pozemku chodit (leda využitím institutu nezbytné cesty, který
však musí být schválen soudem), smlouvou o zřízení služebnosti se lze od zákona odchýlit.

Ochrana před obtěžováním ze strany souseda
V případě výše popsaných imisí podle občanského zákoníku se obtěžovaná osoba může domáhat svých práv zejména před soudem. Ochrany se vlastník může domáhat tzv.
negatorní žalobou upravenou v ust. § 1042 občanského zákoníku, a to proti každému, kdo neprávem zasahuje do jeho
vlastnického práva nebo je jinak ruší. Domáhat se lze zdržení
se konkrétního vymezeného rušení, žalovanému nelze uložit
povinnost něco konat. To neplatí bezvýjimečně, neboť např.
v případech dle ust. § 1017 a ust. § 1019 občanského zákoníku lze po žalovaném požadovat, aby odstranil stromy vysazené v blízkosti společné hranice pozemků, resp. aby upravil
stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala
voda (nepadal sníh) na sousedův pozemek.
Proti imisím způsobeným stavbou se musí obtěžovaná
osoba bránit podáním námitky v probíhajícím stavebním řízení. Pokud soused námitky z objektivních důvodů nemohl ve
stavebním řízení podat, může využít institutu negatorní žaloby.
Další variantou je uplatnění práv dle ust. § 1004 občanského
zákoníku, které upravuje tzv. posesorní řízení (řízení o žalobě
z rušené držby). V tomto řízení se může ohrožený držitel domáhat zákazu provádění stavby, přičemž rovněž musí předtím
podat ve správním řízení námitky k žádosti o povolení stavby.
Sousedské spory v určitých oblastech zasahují i do veřejného práva, soused se svým jednáním může dopouštět například přestupku proti majetku (poškození plotu), na obranu
proti nadměrnému hluku lze využít předpisy upravující hygienické požadavky na limity hluku. V těchto případech je možné
sousedovo jednání oznámit příslušným orgánům (policii, krajské hygienické stanici, obecnímu úřadu apod.). Při spáchání
přestupku se lze následně domáhat náhrady škody v přestupkovém řízení.
Převzato z časopisu Právní prostor č. 19. Elektronický časopis vydává CODEXIS publishing spol. s r.o. ve spolupráci
s právním portálem Právní prostor.cz

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 5. a 6. října 2018
Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do zastupitelstev
obcí. Volební místnost se bude nacházet tradičně v sále kulturního domu. V pátek 5. října 2018 bude možné volit od 14 do
22 hodin, v sobotu 6. října 2018 pak od 8 do 14 hodin. Upozor-

ňujeme všechny oprávněné voliče, aby si včas zkontrolovali
platnost svých osobních dokladů, zvláště pak občanského
průkazu.
Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA NA BESEDU SE SENIORY
Společenská komise při RO Boršice si vás dovoluje pozvat na

BESEDU SE SENIORY STARŠÍMI 70 LET
Koná se ve čtvrtek 8. listopadu 2018 ve 13.00 hodin v kulturním domě.
Pokud cestu na besedu již sami nezvládnete a rodinní příslušníci vás nemají možnost přivézt,
nahlaste se prosím v podatelně obecního úřadu, tel.: 572 501 121.
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Školní rok 2018-2019 v duchu stého výročí založení
samostatného Československa
Dva měsíce zaslouženého odpočinku pro žáky i učitele
utekly jako voda a my opět zahajujeme další školní rok. Podzim roku 2018 není významný jen pro prvňáčky, kteří jako každý rok vnímají první dojmy z nového prostředí, ale je důležitý
pro všechny občany naší republiky, protože si právě v těchto
dnech budeme připomínat 100. výročí vzniku samostatného
Československa. Toto jubileum naší republiky je významným
mezníkem a každý z nás by si to měl uvědomit.

otevřených dveří naší školy spojené
s výstavou historie školství. Chtěli bychom se zaměřit i na ukázky
dobových pomůcek do škol, jejich
vývoj, a proto oceníme každou „historickou“ věc, kterou nám zapůjčíte.
Už teď se těšíme na staré aktovky,
penály, sešity, učebnice, psací potřeby a jiné zajímavé věci. 

Hlavním cílem naší školy je vzdělávat všechny žáky podle stanovených očekávaných výstupů, ale také vychovávat
hrdé občany, kterým není cizí pocit sounáležitosti s naším národem. Celý svět prochází těžkým obdobím a je nutné, aby
každý z nás byl součástí zdravé společnosti. Věřím, že se nám
tento mnohdy nelehký úkol podaří naplňovat a z naší školy
budou odcházet mladí lidé, kteří si jdou za svým vysněným
cílem. Pokaždé, když na začátku školního roku mohu sledovat dvě rozdílné generace, jsem zvědavý, kam se budou jejich
kroky životem ubírat. Na jedné straně začínající prvňáčci plni
očekávání, a na opačné straně deváťáci, kteří už přemýšlí, co
nastane, až tento rok skončí.

Závěrem bych rád popřál do nového školního roku všem
žákům co nejvíce nabytých vědomostí, rodičům pevné nervy
a svým kolegům hodně trpělivosti a nových nápadů jak zajímavě obohatit svá vyučování.
Mgr. Tomáš Kordula
ředitel Základní školy Františka Horenského v Boršicích

Budapešť 2018 – Dunajská perla
Během prázdnin došlo k velké obměně našeho pedagogického sboru. Skončily paní učitelka Kateřina Zetíková, Jana
Rejzková a paní vychovatelka Barbora Lukůvková, která si
bude od podzimu plnit svoje mateřské povinnosti. Rád bych
jim touto cestou poděkoval za svědomitou práci, kterou na
naší škole odvedly, a popřál jim hodně úspěchů v osobním
i profesním životě.
Na naši školu nastoupilo několik nových kolegyň. Novou
třídní 6. třídy pro tento školní rok se stala paní učitelka Hana
Jurásková (Čj, Fj), dále naše řady posílily paní učitelka Veronika Sedlářová (Tv, Ze), paní vychovatelka školní družiny Jitka
Umlaufová a paní Petra Ježová, která bude pracovat jako asistentka pedagoga.

„Nazdar, nazdar výletu, nezmokli jsme…“, to jsem to tedy
nějak popletl, vždyť tím většinou celá akce končí, a já tím začínám. Asi proto, že se nám tento výlet opravdu povedl, jak
po stránce obsahové, tak i co se počasí týče. Jenže pěkně
popořádku. Je čtvrtek brzy ráno a na návsi v Boršicích je živo
jako o poledni. To se scházejí holky a kluci z naší školy, aby se
jeli podívat do „druhého hlavního města“ tehdejší říše, do níž
jsme kdysi patřili. Ještě před odjezdem jsme všichni podrobeni přísné kontrole našeho vedoucího, který si na nás vymyslel, že vstupenkou do autobusu bude platný cestovní doklad
a průkazka pojištěnce. Samozřejmě jsme byli všichni vzorní
a úspěšní, takže nikdo z nás nemusel nedobrovolně zůstat
doma.

V letošním školním roce budeme i nadále pokračovat v projektech, které nás provází již několik let. Žáci 5. třídy budou
opět „patrony“ svých nejmladších spolužáků z 1. třídy, opět
se zúčastníme v rámci projektu „Paměťové instituce“ několika
zajímavých exkurzí. V loňském školním roce jsme na výjezdy
po různých muzeích, zámcích a hradech vyčerpali bezmála
250 000 Kč a i letos máme přislíbenou z ministerstva obdobnou částku. Největší novinkou je zisk 500 000 Kč ze státního
fondu životního prostředí na výstavbu nové přírodní zahrady
v okolí dolní budovy školy. Na plánování se kromě mojí osoby
a paní inženýrky Evy Ptáčkové v loňském roce podíleli i kolegové a žáci ze školního ekoparlamentu. Výstavba by měla
začít již na podzim a slavnostní otevírání je naplánováno na
podzim roku 2019.
V rámci oslav výročí založení samostatného Československa budou v týdnu od 15. do 19. října 2018 probíhat dny
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Přesně v půl páté je autobus naplněn a my se můžeme,
všichni společně pod vedením našeho zkušeného průvodce

pana PhDr. P. Kočího, vydat vstříc novým zážitkům, které nás
při této cestě čekají. Nejprve je nutné překročit státní hranici
s naším východním sousedem, což se nám po necelé hodině
jízdy daří v prostoru městečka Lanžhot, a po D2 pak ujíždíme
k hlavnímu městu našich sousedů. Ještě dříve, než ho uvidíme, máme první „technickou a zdravotní“ přestávku, aby se
nám lépe cestovalo, neb do cíle zůstává ještě pořád dostatek
km, které je zapotřebí zdolat. Po necelé půlhodince, o něco
lehčí a občerstveni, nasedáme opět do našeho autobusu a za
chvíli již vidíme Bratislavu, hlavní město našich sousedů. Zde
také poprvé překračujeme řeku Dunaj, kterou překročíme
dnešní den ještě několikrát. Protože toto město není dneska
naším zájmovým cílem, pokračujeme dál, abychom po pár km
naše sousedy opustili a vkročili do státu, jehož hlavní město
máme za cíl navštívit. Ještě než se tak stane, uděláme si „druhou technicko-provozní přestávku“, abychom po příjezdu do
Budapešti nemuseli hned shánět „ty izbičky“, kde si člověk
může ulevit, i když se během dne tomu neubráníme. Opět po
slabé půlhodince opouštíme prostory benzínové pumpy a pokračujeme dál v našem putování, které je po chvilce korunováno úspěchem, neboť jsme se dostali právě do cíle naší dnešní
cesty, do města, v němž strávíme asi necelých 7 hodin.

Budapešti, a to relikviář pravého zápěstí sv. Štěpána. Zblízka jsme si prohlédli i budovu maďarského parlamentu, odkud
směřovaly naše kroky do centra Pešti, kde nás čekal poslední
individuální rozchod a my mohli utratit většinu našich finančních zásob, kterými nás rodiče vybavili na cestu. Takže hurá
do KFC, domu Paprika či jiných obchodů! Po hodině a půl
se pak vydáváme k našemu autobusu, který nás má dovézt
domů. Ještě před tím procházíme kolem sochy R. Reagana,
s nímž si potřepeme levou rukou, abychom se mohli ještě
jednou do této „perly na Dunaji“ v budoucnu vrátit. Ronald
Reagan je symbolem politických změn roku 1989 v Maďarsku.
Zmoženi množstvím kroků a skoro 13 km, které jsme za
ten den nachodili, rádi usedáme do autobusu. V 17 hodin se
vydáváme směr náš domov a potřetí překračujeme Dunaj,
tentokrát na naší cestě domů. Ještě dříve, než jsme opustili
Maďarsko, udělali jsme si poslední technicko-zdravotní přestávku, abychom si nejen odlehčili, ale taky utratili poslední
zbytek zahraniční měny. Za nedlouho jsme pak překročili Dunaj naposled, rozloučili se nejen s Bratislavou, ale i Slovenskem, a již spěchali za rodiči, kteří na nás už netrpělivě čekali.
Domů jsme pak přijeli v pořádku ještě před 22. hodinou.
Tím končí naše putování za historii a my už se těšíme na
další výpravu za poznáním.
Mgr. Jaroslav CHMEL

Den se složkami integrovaného záchranného
systému
Ve středu 16. 5. 2018 se šest žáků osmé třídy zúčastnilo
soutěžního dne se složkami integrovaného záchranného systému. Spolu s armádou, policií, hasiči, záchrannou službou,
celníky a Besipem procházeli žáci dvaceti stanovišti. Na každém se seznámili s technikou nebo plnili soutěžní úkoly, za
které získávali body. Snažili se samozřejmě o co nejlepší výsledky, protože vítězové získali poháry za první tři místa.
Celou soutěží nás prováděl Šimon, což je student VŠ, oboru Záchranář. Během dne jsme obešli např. tato stanoviště:
Hned na úvod je zapotřebí zdůraznit, že Budapešť se skládá za 2 částí, tedy staršího Budína, který byl založen v roce
896 a jehož prvním vládcem se stal vajda Arpád. Takže naše
prvním kroky směřovaly na budínské návrší, dne se nachází
dnešní prezidentský palác, kde jsme také poprvé viděli bájného ptáka „Turu“. Prohlédli jsme si císařské schodiště, odkud
jsme měli krásný výhled na druhou část města, tedy Pešť. Viděli jsme i sochu veleúspěšného vojevůdce, současně i ministra války naší říše, Evžena Savojského. Dalšími památkami
pak byly např. jezdecká socha l. maďarského krále Štěpána
I., Matyášova fontána, tedy fontána jediného krále, který pocházel z nekrálovské rodiny, a v neposlední řadě i překrásný
chrám sv. Matyáše.
Po prohlídce Budína jsme se přesunuli do podstatně mladší Peště, která byla založena až v průběhu 18. století. Ještě než
jsme se dostali do Pešti, projeli jsme kolem návrší, kde jsme
uviděli sochu 1. maďarského biskupa, který bohužel při svém
poselství, tj. přivést Maďary na křesťanskou víru, byl uvězněn
do sudu a v něm z tohoto návrší shozen do Dunaje, kde byl
nalezen mrtev. Taky je zde umístěn památník obětem 2. světové války, kdy 20 000 sovětských vojáků zahynulo při největší
říční bitvě během této války, při osvobozování tohoto města.
Původní název památníku byl „Matka vlast“, dnes „Žena s olivovým listem“. Do Pešti jsme se dostali po řetězovém mostě
přes řeku Dunaj, kde jsme si nejdříve prohlédli náměstí hrdinů
s památníkem „Milenia“ z roku 1896. Viděli jsme vajdahunyádský hrad, kde jsme se seznámili s „Anonymem“. Snad největším zážitkem v této části prohlídky byla pak projížďka historickým metrem z roku 1896. Nesmíme zapomenout ani na
prohlídku chrámu sv. Štěpána, kde jsme viděli největší poklad

prohlídka zbraní armády
oblékání vojenské výstroje na čas
jízda zručnosti na kole
první pomoc
test hasičské techniky
člunkový běh armády
oblékání zásahového obleku policie se zavázanýma očima
nacvičení tísňového volání
test a rozlišení padělků známých značek
hod granátem

Na závěr nám členové HZS UH předvedli záchranu osoby
z havarovaného auta se stříháním a odkrytím střechy, poté
se nám vojáci ukázali s nácvikem sebeobrany. Celý den byl
perfektní, všem se moc líbil. Snad se povede přihlásit i příští
rok, protože se soutěže zúčastnilo 20 škol z celého Zlínského
kraje.
Alena Vlčková
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Kroužek deskových her

Exkurze Tábor, Orlík a Plasy (Paměťové instituce)

V uplynulém školním roce se škole podařilo zajistit kroužek
„Klub deskových her a zábavné matematiky“. Kroužek každý
týden navštěvovalo 10 žáků 3. třídy. Nejprve jsme začali tradičním pexesem, kvartetem, Černým Petrem, a to tak, aby každý
věděl o všemožných vychytávkách pro snazší cestu k vítězství. Ale i přesto se snažíme her zúčastnit a nejen hru vyhrát,
ale hrát hlavně podle daných pravidel a čestně. S pomocí paní
učitelky a dětí samotných jsme se naučili nové složitější hry.
Do kroužku bylo zakoupeno spoustu zajímavých, moderních
a lákavých her. Nejvíce se osvědčili Osadníci z Katanu, Blokus, Párty alias junior, ale u třeťáků vede velmi jednoduchá
hra Čtyři v řadě. Postupně jsme si prošli i matematické hry,
které jsme měli na obyčejném papíře, ale také hry s pomocí
promítání na dataprojektoru - skládání tangramu a tangramového vajíčka, soutěžili jsme i v jednodušší verzi sudoku. Žáky
klub her velmi bavil a na každý jeden a půlhodinový blok se
velmi těšili.

Ve dnech 18. a 19. června jsme vyjeli na dvoudenní exkurzi
za historií. Jela skupina sedmáků až deváťáků.
Během této doby jsme projeli skoro 800 kilometrů a nasbírali množství poznatků. Stavěli jsme husitské město Tábor ze
stavebnice, naučili se nové pojmy: bastion, parkán, bašta, vodárenská husitská věž, barbakán, cimbuří a další. V muzeu čokolády a marcipánu jsme si vymodelovali a následně odvezli
ozdoby a postavičky z marcipánu. Ubytovali jsme se v kempu
Velký vír u Orlické přehrady, někteří se i seznámili s vodou této
naší největší přehrady na Vltavě.

Mgr. Zuzana Kotačková

Filmový festival Zlín
V měsíci květnu navštívili žáci 1., 2. a 4. B 58. mezinárodní
filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně. V letošním roce byl
pro žáky vybrán český film Přání k mání, který měl premiéru v prosinci 2017. Žáci měli možnost využít relaxační - oddychovou zónu v   zámeckém parku. Dále navštívili výstavu
pohádkových kostýmů v OC Zlaté jablko. Mohli se zapojit do
zábavných a edukačních programů, které byly nabízeny v Zámecké zóně. Vyzkoušeli si různé pokusy se studenty Fakulty
technologické Univerzity Tomáše Bati. Žáci si program vychutnali plnými doušky a filmový festival ve Zlíně si užili i v rámci
oslav Dne dětí.

Po přenocování a časném budíčku jsme ráno druhého dne
vyjeli směrem Plzeň-Plasy do muzea stavitelství. Čekali jsme
nudnou prohlídku, ale příjemně nás překvapili! Měli jsme přichystanou dílničku, kde jsme si vyrobili vlastní mozaikový obrázek, někteří se zrcadlem. Máme tak určitě hezkou památku
na pracovní chvilku. Pak si nás vzal pan průvodce na obchůzku po bývalém pivovaru, tam vymyslel hru, která nadchla snad
všechny. Během výkladu jsme plnili úkoly, za které ti nejšikovnější dostali hezké ceny. Po cestě domů jsme se zastavili v rodišti našeho významného skladatele Josefa Suka. Opravdu
zvláštní a překvapivé bylo, že nás Sukovým rodným domkem
provázel jeho vnuk. A protože jsme byli v Křečovicích, kde se
natáčel film Vesnička má, středisková, musely se naše paní
učitelky vyfotit u brány JZD Neveklov.
Mgr. Kateřina Zetíková

Mgr. Petra Stýskalová

Pasování na čtenáře
V pátek 27. 4. 2018 proběhla pro 1. třídu velká událost,
a to, že všechny žáky v tento den na Obecním úřadě v Boršicích pasoval pan král s družinou do stavu čtenářského. Na
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začátku programu žáčci zazpívali večerníčkovskou hymnu,
pak děti ukázaly, že se na večerníčky nejen dívají, ale společně velmi rychle už i skládají z písmenek jejich názvy. A pak
přišla ta velká chvíle, kdy každý přečetl vylosovaný úryvek textu ze slabikáře a pan král je slavnostně pasoval velikánským
mečem na čtenáře. Všichni dostali při této příležitosti krásnou
knížku Slabikář včelky Máji a čtenářskou průkazku do boršické knihovny.
Mgr. Jitka Střižíková

Velké poděkování patří těmto firmám, které s námi loni spolupracovaly:
Hutní projekt Frýdek-Místek, Komerční banka Uh. Hradiště, Hotel Grand UH, Alucast Tupesy, BD Sensors, Ray
Service, MŠ Boršice, Varmužova pekárna, Umělecké kovářství Kučík, Okrasné dřeviny Jalubí, Hotel Skanzen a centrum slováckých tradic Modrá, Nemocnice UH, Styl Design
Děkujeme a těšíme se na naši další spolupráci.

Krajské kolo soutěže Zlatý list
Patronát žáků 1. a 5. třídy
I v letošním školním roce na naší škole úspěšně pokračoval
projekt s názvem Patronát, kdy nejstarší žáci I. stupně podali
pomocnou ruku těm nejmladším, prvňáčkům. Prvňáčků bylo
letos sice více než páťáků, ale ti se svého úkolu zhostili velmi
dobře, pomohli tam, kde bylo třeba, nejen při domluvených
vycházkách a v hodinách, ale třeba i při výletech a různých
sportovních aktivitách, např. T-Mobile běhu. Zde svým svěřencům nejen připnuli startovní čísla, ale také je k této sportovní aktivitě povzbudili. Společně jsme příjemně strávili čas
také návštěvou Stezky mamutů nebo závěrečnou vycházkou
na Haldu za zvířátky. Za svou celoroční snahu byli páťáci odměněni drobnými dárky a společnou fotografií, kterou svým
patronům prvňáčci předali na slavnostním ukončení školního
roku.
Za vzájemnou spolupráci patří všem poděkování.
Mgr. Lenka Janíková

Povolání nanečisto
S koncem školního roku jsme uzavřeli 0. ročník „Povolání
nanečisto“. Většina ohlasů od našich žáků byla pozitivních,
a proto jsme se rozhodli, že budeme s naším projektem pokračovat i v tomto školním roce. Spolupráci nám nabídla SŠPHZ
v Uherském Hradišti a my jsme jejich nabídku rádi přijali. Už
teď se mohou žáci těšit na nové nebo osvědčené návštěvy
podniků našeho regionu.

10. a 11. května 2018 pořádala naše škola krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Velkou oporou nám byli pracovníci z Lesní správy Buchlovice pod vedením Ing. Pavla Zůbka.
Za jejich pomoc na stanovištích a věcné dary včetně proviantu
pro soutěžící jim patří obrovský dík. Naším tradičním lektorem
byl Ing. Ivan Burda ze Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město. Jeho přehled a připravenost nás vždy mile potěší.
Novými partnery pro tento rok byli zaměstnanci VIS Bílé Karpaty v čele s paní Mgr. Marií Petrů, Mgr. Milanem Zpěvákem
a Karlem Fajmonem ze Správy CHKO Bílé Karpaty.
Jako místo konání soutěže jsme opět zvolili okolí vodní
nádrže Sovín. Součástí krajského kola byla stezka s otázkami
a připravenými stanovišti, která byla stejná pro obě kategorie,
odlišená pouze obtížností úkolů. Témata jednotlivých stanovišť byla: Živočichové ve vodě a u vody, Botanikovo tajemství,
Lesní obratlovci, Stromy a keře, Stopy zvířat a Ochrana přírody. Na posledním stanovišti byla hodnocena práce pro přírodu
jednotlivých kolektivů. Netradičním zpestřením obou dnů bylo
slavnostní zahájení a zakončení na lesní roh v podání Davida
Kratochvíla, zaměstnance Lesní správy Buchlovice.

Mladší kategorii se zúčastnilo 60 žáků a za starší kategorii soutěžilo 54 žáků z různých základních škol a zájmových
organizací Zlínského kraje. Vítězství v mladší kategorii si vybojoval kolektiv žáků ze ZŠ Bratrství ze Slavkova pod Hostýnem. Ve starší kategorii nejlépe obstál soutěžní tým žáků ze
ZŠ U Pálenice z Kunovic.
Vítězové obou kategorií postupovali do národního kola,
které se letos konalo nedaleko Štramberka.
Tato přírodovědná soutěž se i díky krásnému počasí vydařila a my se už teď těšíme na další kola.
Ing. Ivana Přikrylová, koordinátorka EVVO
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Školní čtenářský
klub
V minulém školním roce probíhal na
naší škole čtenářský klub. Vždy v pátek od
13:30 do 15:00 hodin se naše parta „knihomolů“ ponořila do světa literatury.
Každý týden měla paní učitelka Zetíková připravenou knihu, ze které jsme si vždy
předčítali ukázku. Podle své fantazie každý
z nás napsal pokračování k tomuto úryvku.
Tak se z nás stali čtenáři i spisovatelé.
Kdo chtěl, tak si mohl zapůjčit knihu domů.
Díky tomu jsme přečetli spoustu nádherných knížek.
I přesto, že všichni máme každý den
mnoho kroužků, tak čtenářský je v dnešní
době oázou klidu, kde se každý z nás začte
a na chvíli zahloubá do jiného světa. Útočí
na nás ze všech stran tablety, mobily, internet…, ale začíst se do knížky nemůže nic
nahradit. Jsou to jedny z nejhezčích chvil.
Už se těšíme, až se v letošním školním
roce naše „čtenářská parta“ opět sejde.
Velké poděkování patří paní učitelce
Zetíkové za přípravu nádherných předvíkendových odpolední a taky za to, že s ní
můžeme sdílet lásku k literatuře.
Tadeáš Rada

Dva zájezdy, dva státy, plno zážitků a dvě svatby
8.-10. června jsme byli na MFF v Plzni.  Po příjezdu jsme se
ubytovali a vyrazili jsme na první vystoupení tohoto zájezdu.
Druhý den jsme fungovali hned od rána. Nejdříve zkouška,
poté workshop, vystoupení, průvod, zatancovali jsme si tradiční plzeňský úvodní taneček a vystoupili jsme v hlavním pořadu
festivalu. Po večeři hrála naše muzika ještě v pořadu lidových
muzik. V neděli jsme zvládli další 2 vystoupení a vyrazili jsme
směrem domů. I přes malé komplikace s pneumatikou jsme
zvládli dorazit v takový čas, aby náš vedoucí souboru Martin
Gabriel stihl narození své dcery Esterky. Tímto Martinovi i Bětce gratulujeme k přírůstku do rodiny a přejeme mnoho zdraví.

Na druhém zájezdě jsme byli 20.-22. června 2018 v Polsku
ve městě Margonin. Co se týče vystoupení, tak v porovnání
s MFF v Plzni náročný nebyl.

Jak sobotní, tak i nedělní den jsme strávili na pláži. Ti, kteří
byli z dlouhé cesty neustále znavení, zůstali odpočívat raději
ve škole (kde jsme spali), aby dočerpali energii. Někteří si  postel natolik oblíbili, že ji raději hlídali, aby ji nikdo za celý den
nemohl přenést na jiné místo. Zato druhá část souboru jezdila
na vodních lyžích, dováděla ve vodě či jezdila na tobogánech.
Na Slavnostech vína v Uherském Hradišti jsme předvedli
naše novější choreografie. Nové bílovské, které pro nás cho- 20 -

reograficky postavila Petra Kropáčová, a upravené číslo dožínek, se kterým jsme se ukázali jen jednou, a to na našem 30.
výročí v listopadu.
Chtěli bychom pogratulovat těm, kteří prošli souborem
Pentla a začali rodinný život. Nejdříve novomanželům Laďovi

a Denise Měšťánkovým, kteří si řekli své ANO na začátku května tohoto roku. A na konci srpna tohoto roku si řekli své ANO
Lukáš a Petra Brzicovi. Oběma párům přejeme hodně lásky,
plno dětí a spokojený společný život.
Václav Dvořák

Pentlička v jednom kole
Už na začátku nového roku jsme dostali možnost zúčastnit
se dětské Strážnice v programu TADY JSME DOMA. U MUZIKY. Na toto vystoupení byly obzvlášť velké přípravy. Nacvičovaly se nové choreografie, za něž vděčíme hlavně Petře Kropáčové. Konalo se nespočet soustředění a to vše s nadšením
a pílí. Už ve čtvrtek jsme ve Strážnici pilně nacvičovali, aby
v pátek bylo vše pečlivě přichystáno. Dokonce jsme se stihli seznámit i s ostatními soubory a navázat nová přátelství.
V pátek jsme předvedli, jak vlastně celé to chystání hodů
probíhá, a že to není jenom tak. Celý program měl veliký
úspěch a sklidil velký potlesk. Při cestě zpátky domů se nám
i trošku zastesklo. Z MFF Strážnice jsme si odvezli spoustu
zážitků a báječných dojmů. Naše první soustředění se konalo
3.-4. 8., kdy jsme se věnovali hlavně přípravě na festival v Kroměříži. Nacvičovali jsme tak pilně, až jsme se v sobotu 18. 8.

vydali do již zmíněné Kroměříže na folklorní festival Dožínky.
V dopoledním průvodu jsme šli celou dobu přímo za dožínkovým věncem. Po obědě jsme vystoupili na náměstí v programu MELU, MELU MÚČKU. Jako odměnu jsme dostali koláče, hrozny a dokonce si zašli na zmrzlinu. V dnech 29.-30. 8.
jsme se opět „soustředili”, tentokrát ale v rekreačním středisku
Kamínka. Někteří z nás se naučili nové tance a choreografie.
Hráli jsme mnoho her a užili si spousty srandy. Celé soustředění jsme zakončili táborákem společně s rodiči. Prázdniny
nám skončily a začal nám opět školní rok plný zkoušek. Hned
v sobotu 8. 9. jsme se tradičně prošli v průvodu na Slavnostech vína v Uherském Hradišti. Mohli jste nás vidět vystupovat s choreografiemi jako Mandl, Pečení koláčů, Praní krojů
a Ševci.
Sabina Juříková
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Tábor 2018
Tak a je to tady! Vyrazili
jsme. Sice to nebylo „raketou na Mars“, ale pěkně vyhřátým autobusem do Dubu
nad Moravou. Ubytovaní
jsme byli na místní faře, která byla luxusní, ale vybavená
„milionem“ schodů.
Po ubytování se začala
hrát první hra, kde jsme hledali svoji skupinku, a protože
letošní rok bylo téma tábora
Vesmír, skupinky se hledaly
pomocí zvěrokruhu. Na hry
zde bylo sice málo místa,
ale to nám vůbec nevadilo
a všechny hry jsme si náramně užili. A jelikož bylo hrozné
horko, vedoucí nezapomněli
ani na pravidelné zavlažování.
tubbies. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za výborná jídla,
zdravušce za vyléčení každé bolístky, všem vedoucím za jejich
snahu s vymýšlením her. Kubovi, Tomovi a Radimovi za odborné rozdávání obědů a hlavně naší Velkokněžně Bětce, která
byla tento rok poprvé hlavní vedoucí, za její trpělivost s dětmi
i vedoucími a zvládnutí mnoha dalších povinností týkajících se
hlavního vedoucího.
A co nám tento tábor dal? Od teď víme, že „Láska buď je,
anebo není, nic víc, nic míň“ a že „život není fér“.
Matouš Frýbort

Jako vždy nebyl tábor jenom o hrách, ale i o duchovním
vzdělání. Vedoucí si pro nás nachystali téma, o kterém nám
vždy něco pověděli. Témátka byla jako vždy velmi zajímavá
a poučná.
Ani tento rok nechyběla návštěva našeho otce Antona,
který nám odsloužil mši svatou ve zdejším poutním kostele
zasvěceném Panně Marii. Na pravidelnou kontrolu přijeli pan
starosta i místostarosta. Velmi rádi jsme je viděli – přivezli nám
melounové osvěžení. Navštívit nás přijeli i bývalí vedoucí: Eliška, Mirek, Michal a Petr I. Veliký, kterým jsme určitě moc chyběli.
Jako každý rok nemohlo chybět focení, ke kterému se přidala skupina myslivců, kteří byli poblíž na táboře.
Tradičně byla poslední večer diskotéka s obrovským
množstvím jídla a taky kuchařkami převlečenými za tele-
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Oprava kněžského hrobu na místním hřbitově
Výtěžek z ministrantského velikonočního klepání, které se uskutečnilo o velikonočních svátcích po naší obci, byl věnován na opravu kněžského hrobu na místním hřbitově, kde v Pánu
odpočívají:
P. Leopold Kozelský a P. František Kostrbel.
Opravu provedl místní kameník pan Vít Bilík.
Ministranti z naší farnosti a děti, které spolu
s ministranty chodily klepat, děkují všem štědrým
dárcům a panu Vítu Bilíkovi za jeho obětavost.
Michal Výstup a ministranti

Střípky ze společenského života na domově
8. 3. Mezinárodní den žen
Téměř každá žena s nostalgií vzpomíná na tento významný
den, kdy ženy v minulosti dostávaly červený karafiát. I v dnešní době jsou mnohé ženy rovněž obdarovávány kyticemi, ať už
červených karafiátů nebo jiných krásných květin, které vzdávají hold ženskému pokolení. I my na domově se snažíme tento významný den ctít a připravit pro naše obyvatele nějaké

nepaměti. Navíc se také mnozí do zpěvu těchto lidových písní
zapojili a zavzpomínali tak na své mládí. Tu a tam ukápla i slza
dojetí, ale to ke vzpomínkám přece patří. Na stolech čekalo
bohaté občerstvení, jak pro účinkující, tak pro naše obyvatele, a samozřejmě každá žena dostala krásnou kytičku – jako
symbol jara a života. Také naši muži nepřišli zkrátka. Aby jim to
nebylo líto, čekalo na ně dobré pivko, které přijde vždy vhod.
Děkuji všem za přípravu a těším se na další sezónu.

26. 3. Velikonoční dílničky
Na největší svátky v roce – Velikonoce – se připravovali také babičky a dědečci u nás. Jako každý rok jsme i letos
uspořádali velikonoční dílničky. Chlapi si mohli uplést pomlázku, aby měli čím mrskat, ale, světe, div se, pomlázku si pletly
i ženy – no asi aby to těm chlapům mohly oplatit. Nebo to

překvapení, aby přišli na jiné myšlenky v koloběhu svých radostí a starostí. Letos nás svým vystoupením opět přišli potěšit
Stoprounští vinaři, což udělalo velkou radost všem našim obyvatelům. Protože velká část našich obyvatel je místních, rádi
si poslechnou krásné písničky, které se v Boršicích pěly od
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bylo tím, že pomlázku učil plést náš šohaj Honza v hluckém
kroji? Většina žen si krásně zdobila svá velikonoční vajíčka.
Vznikaly krásné a originální výtvory, které si každý mohl odnést s sebou. Na pomlázku jsme uvázali krásnou mašli, každý
dle svého výběru. Vše je připraveno. Myslím si, že Velikonoce
mohou přijít. Nyní zbývá se přichystat i uvnitř…

20. 4. vystoupení p. Zdeňka Černohouze
Společnost Viola nás navštěvuje pravidelně, takže i letos
jsme nabídku k hudebnímu vystoupení přijali. Přijela s pořadem Ta naše písnička česká, kde zazněly staré známé písničky z dílny Karla Hašlera, písně staropražské a lidové písně ze
všech koutů vlasti. Naši obyvatelé mají tyto písničky moc rádi.
Společně si písně s p. Černohouzem zazpívali. Po vyčerpání
repertoáru jsme se rozloučili a již teď se těšíme na další setkání.

11. 5. Den matek
I když letos Den matek připadl až na neděli 13. května,
my jsme u nás na domově slavili trochu s předstihem. Pozvání opět přijala Chrpa, která u nás již několikrát vystupovala.
Opět svým výběrem písní nezklamala své publikum. Jelikož
jsme nestihli nazdobit májku na 1. máje, vyzdobili jsme si naši
májku u našeho malého rybníčka barevnými pentlemi. Jako
sladkou tečku na konec dostal každý zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou. Ještě teď se nám sbíhají sliny, jaká to byla
dobrota.

16. 5. divadlo Slunečnice
Také divadlo Slunečnice do domova nezavítalo poprvé.
Ve svém hudebním pořadu Muzikoterapie aneb malé úsměvy českého filmu si pro posluchače připravili písně z muzikálů
Limonádový Joe, Noc na Karlštejně, Starci na chmelu a z dalších filmových trháků. Mohli jsme tak strávit jednu hodinu v příjemné atmosféře a připomenout si hity nedávné doby. Svým
vystoupením nás účinkující velmi potěšili a těšíme se na brzkou shledanou.

31. 5. výlet do Buchlovic a na Smraďavku
Když jsme letos společně s našimi klienty plánovali tradiční
výlet, byl zvolen jednoznačný cíl, a to výlet do zámku Buchlovice a zámecké zahrady, podívat se na rozkvetlé rododendrony a také navštívit rekreační areál Smraďavka. Nejprve jsme
zvolili víkendový termín, ale po zhodnocení velké návštěvnosti areálu buchlovického zámku a zahrady o víkendech jsme
se raději rozhodli pro všední den. Zajímalo nás také, kdy je
nejvhodnější čas k návštěvě zahrady, abychom viděli krásné
a rozkvetlé rododendrony. Datum 31. 5. bylo ideální. Výletu se
zúčastnilo celkem 31 osob, z toho 14 obyvatel našeho domova. Den před odjezdem na výlet probíhaly přípravy, foukaly se
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invalidní vozíky, protože převážná většina klientů by celodenní
výlet bez vozíku nezvládla. Každý náš klient měl k dispozici
svého pracovníka, který se o něj po celou dobu výletu staral a doprovázel ho. Nízkopodlažním autobusem jsme přijeli
k buchlovickému zámku. Zájemci absolvovali nejprve prohlídku zámku, který je bezbariérový, a tak mohli mnozí z nás
zhlédnout krásu zdejšího interiéru. Po prohlídce zámku následovala komentovaná prohlídka parku. Protože bylo parné
dopoledne, rádi jsme našli skrýš ve stínu vzrostlých stromů
parku a naslouchali pozorně výkladu. Poté jsme se odebrali na oběd, který jsme měli domluvený na krásné zahrádce
hotelu Buchlovice. Obsluha i jídlo byly výborné, každý si dal,
na co měl chuť. Po zmrzlinové tečce si mnozí z nás dali kafíčko, jiní se vydali koupit nějaký suvenýr z výletu a pak jsme
se přesunuli k autobusu, který na nás čekal, aby nás převezl
na Smraďavku. V rekreačním areálu se každý pohyboval dle
libosti a nakonec jsme se sešli na zahrádce tamní restaurace,
kde jsme se občerstvili. Zpáteční cestu do Boršic jsme absolvovali výletním vláčkem Steelinka. Všichni jsme se do něj
vešli a pak jsme si užívali pomalé jízdy a kochali se krásami
zdejší přírody až do Boršic. Ve zdraví a s dobrou náladou jsme
se vrátili z výletu, který se opravdu povedl. Uvidíme, kam se
vydáme zase za rok a jaké zážitky nás čekají. Děkuji všem za
pomoc při výletu, cením si toho, že ve svém volném čase se
obětují pro druhé.
Mgr. Julie Chovancová
vedoucí Domova pokojného stáří Boršice

Putování po boršických vinohradech 2018
Navzdory velmi horkému počasí se v neděli 19. 8. 2018
u kapličky v Radovanech sešlo 31 vinařů z Boršic a jejich hostů z okolí na 7. ročníku „Putování po boršických vinicích“. Po
zahájení předsedou místní organizace zahrádkářů, přítelem
Liborem Vrankou, se role průvodce tradičně ujal šlechtitel Ing.
Alois Tománek.

Prošli jsme vinohrady v Radovanech, pak Trávníky a Slunečné. Hlavním tématem ročníku 2018 byla odrůda Tramín
a její různé klony a mutace. Byly nám představeny tramíny
tradiční moravské (vůně do květu růže) i klony ze zahraničí
(kořenitá vůně), které se zkouší v boršických podmínkách.
Odrůda Tramín má spoustu variací v kvalitě aromatických látek i barev slupky. Existují tramíny bílé, růžové, červené i úplně
modré. Při vycházce jsme si prohlédli i další odrůdy, např. Solaris, Muskaris, Mery a Hibernal, které se v současnosti hodně
vysazují a již mají určitou reputaci. Zájem byl o horké novinky,
zatím téměř neznámé odrůdy s velkým potenciálem, jako Cabernet blanc, Calardis blanc nebo Donauriesling.

Na závěr jsme se podívali na stolní velkoplodé odrůdy
vhodné do zahrádek a na pergoly. Byly to nám již dobře známé odrůdy jako Arkádia, Alden, Ajvaz, Prim, Vostorg, Talisman
nebo Agát donský. Chuťové buňky pošimralo velké spektrum
amerických bezsemenných odrůd, které díky opravdu horkému počasí voněly někdy snad až příliš.
Na závěr jsme se přesunuli do opraveného farního sklepa,
kde jsme v degustaci, řízené Ing. Tománkem, ochutnali asi 30
vzorků vín, převážně tramínů, ale i dalších odrůd. Klasický tramín dobře zastupoval např. vzorek ledového vína z ročníku
2015. Zajímavá byla i vína z výše zmíněných novinek, např.
víno z odrůdy Donauriesling, které bylo možná prvním vínem
z této odrůdy vyrobeným v České republice. Všichni byli s akcí
velmi spokojeni a těší se na příští, tentokrát již 8. ročník.
Zdeněk Buchtík, jednatel MO ČSZ Boršice
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TOM Kamzík Boršice
Tábor v Roztokách u Prahy Tento rok jsme se rozhodli, že
si ulehčíme práci s chystáním letního tábora a zúčastníme se
srazu Tomíků, který se letos konal v Roztokách u Prahy.
Program začínal v pondělí 6. srpna, a tak jsme den předem
vyrazili vlakem vstříc dobrodružství. Jsme ubytovaní ve škole, spíme v tělocvičně na karimatkách. Je horko, ale usínáme
a přemýšlíme, co nás čeká první den srazu.
Po snídani jdeme na základnu, která se nachází asi deset
minut od tělocvičny ve srubech, které jsou příjemně schovány
pod stromy, kde je alespoň trošku chládek. Hned po nástupu
začíná první seznamovací hra o Roztokách. Jsme rozděleni do
5 skupin. Podle mapy hledáme určitá místa, domy a stanoviště, kde plníme úkoly, za které pak následně získáváme body.
Po obědě, ke kterému bylo kuře s brambory, hrajeme další
hru, tentokrát vodní bitvu - pomocí stříkaček sestřelujeme kelímky našich protivníků, kelímky jsou naše životy. Večer hrajeme ještě pár seznamovacích her a ve 22 hodin je večerka.
Úterý 7. 8. byl docela náročný den, ale byl příjemně strávený. Ráno po snídani nás autobus zavezl na zámek Veltrusy,
tady jsme navštívili výstavu kočárů a pak si našli v zámecké
zahradě pod stromy příjemné zákoutí kousek od hospůdky
a hráli karty a dopřávali si zmrzlinu. Odpoledne jsme se přemístili k umělému kanálu a tam sjížděli na raftech „divokou“
vodu. Oblekli jsme si neopreny, dali přilby a záchranné vesty.
To byla jízda a bezva osvěžení! Střílení z luku taky bylo dost
dobré, někomu se dařilo více, někomu méně. Večer jsme měli
možnost vybrat si film, na který se budeme dívat. Zhlédli jsme
film V hlavě.
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Ve středu byl volný den, ale to neznamenalo, že jsme nic nedělali. Vyrazili
jsme na koupaliště v Kralupech nad Vltavou. Bylo to moc bezva - skokánky, skluzavky, tobogány, osvěžující voda v bazéně,
výborná limonáda s lesním ovocem. Večer k nám na základnu
přijela hvězdárna. Škoda jen, že začalo pršet, i přesto bylo
promítání a povídání o slunci, hvězdách a planetách zajímavé.
Tak a je tu čtvrtek, hned od rána bylo horko. Navštěvujeme
bývalou čističku odpadních vod, je tu příjemný chládek. Paní
zajímavě povídá o historii a fungování čističky. Nejvíce se nám
líbilo svezení na prámu. Asi po hodině přejíždíme autobusem
do pražské ZOO. Je tu krásně, ale horko, zvířata jsou unavená, stejně jako my. Nejlépe je asi tučňákům ve vodě. Po projití
ZOO jdeme na přívoz a pak se autobusem vracíme do Roztok.
Po večeři je koncert Michala Horáka - dost dobrý. Pak přijde
soutěž o talent tábora. Za Kamzíky vystupuje Verča s břišním
tancem - je výborná a obsazuje druhé místo. Přišel pátek, poslední den tábora, a nás čekala celodenní hra po Praze. Ještě
že se ochladilo. Podle mapy hledáme určité cíle, stavby a plníme úkoly. Moc jsme toho nezvládli, spíše jsme bloumali po
Praze a projeli se hromadou dopravních prostředků.
Večer je vyhodnocení soutěží u slavnostního táboráku. Povídání, zpívání, hry a loučení. V sobotu ráno odjíždíme plní dojmů. Moc děkujeme organizátorům za příjemně strávený čas,
krásně si vše nachystali, klobouk dolů. I jídlo bylo výborné.
Děkujeme.

sepsala Helča

MYSLIVECKÝ SPOLEK INFORMUJE
Hrozí kolaps ekosystému. Hmyz vymírá, jeho
počty klesly na čtvrtinu.
Chcete-li dětem ukázat na louce babočku, budete to mít
těžké. Vymírají motýli, včely, čmeláci i vážky. Jejich počty v Evropě klesly za necelých 30 let na čtvrtinu. „Ani netušíme, kde
co vymírá,“ uvedl entomolog Petr Šípek.
Zkuste spočítat, kolik je hmyzu v přírodě. To prakticky nejde. Těžko běžný smrtelník na první pohled postřehne, že je
méně mravenců. Že na evropských loukách ubývá včel. Že
tesařík obrovský už pomalu patří do zoologické zahrady mezi
nejohroženější druhy.
Přesto jeden jasný indikátor existuje. Podívejte se po letní
cestě autem na čelní masku svého vozidla. Bude téměř čistá. Žádné žluté a černé skvrny od zabitých much, čmeláků
a dalších zástupců létavého hmyzu. Entomologové dali tomuto jevu dokonce název „fenomén předního skla“. Je to něco,
čeho si může všimnout opravdu každý a dokáže si to vybavit.
Dvě třetiny všeho života na Zemi tvoří právě hmyz. Pokud ho tak rychle ztrácíme, je to děsivé. Ve chvíli, kdy ztratíme hmyz, celý ekologický systém se rozbije. Respektive se
rozbije v té podobě, kterou známe nyní. Na koevoluci hmyzu
a většiny kvetoucích rostlin je nyní postaveno fungování celého ekosystému. Květ vypadá tak, jak vypadá, proto, aby ho
mohly číst například včely. Ne aby se nám líbil. Tato soudružnost se budovala miliony let a je nezbytná k udržení potravního řetězce, na jehož konci je člověk.

Co zabíjí hmyz?
Experti se shodnou, že letový prostor nad pastvinami, lukami či poli je řidší a řidší. Důvodem jsou pesticidy nešetrně
používané při pěstování zemědělských plodin a necitlivé zásahy do rázu krajiny. Je to tak, že si stavíme nový ekosystém. My sami. Využívají toho odolnější a šikovnější organismy,
které dokážou profitovat na našich zdrojích. Což jsou obvykle škůdci. Čím víc si to děláme po svém, tím víc jdeme proti
sobě. Chybí plochy, které by byly neobdělané a hmyz i zvěř by
v nich mohly najít svá útočiště. Remízky a podobné přirozené
prostory už dávno zmizely pod lány nekonečných polí, která
nejsou nijak rozdělená.

tech výměry. To znamená, že zemědělský podnik o výměře
tisíc hektarů orné půdy by měl řepku aplikovat maximálně na
sto hektarech a v osevním postupu ji střídat zhruba po šesti
letech. Přitom se dnes řepka v osevním postupu střídá každý
třetí rok.

A kukuřice?
Kukuřice je širokořádková plodina a jedna z těch, které
způsobují největší erozi půdy. Dnes se však využívá hlavně
jako „krmivo“ do bioplynových stanic. Nová energetická koncepce přitom s bioplynovými stanicemi počítá i do budoucna, a proto kukuřice bude bohužel ještě přibývat. To je ale
špatně, eroze, především vodní, je opravdu závažný problém,
který musíme zastavit, a ochránit tak naši půdu i krajinu. Navíc
vzhledem k tomu, že poklesly stavy dobytka a kukuřice se již
využívá pouze do bioplynových stanic, na pole se nedostávají
tolik potřebné organické látky, jako je hnůj, kejda či močůvka.
Díky těmto organickým látkám byla půda lépe prohnojená,
měla lepší drobtovitost, tudíž velice dobře absorbovala vodu

Jak lze tyto problémy řešit?
V první řadě stabilizovat krajinu. To znamená vrátit do ní
krajinotvorné prvky - remízy, meze, poldry, mokřady. Do osevního postupu je zapotřebí vrátit jeteloviny a luštěniny. Kvůli
tomu je však potřeba přenastavit i živočišnou výrobu, aby tyto
plodiny bylo možné také zkrmit dobytkem. Pak se krajina začne stabilizovat a v horizontu deseti dvaceti roků se snad dostaví výsledky. Platí pravidlo, že jestli něco dlouhodobě devastuji, minimálně dvakrát takovou dobu to napravuji k lepšímu.
Rozhovor (převzato a zkráceno) se zemědělským poradcem Františkem Havlátem, autor Jan Brož

Myslivecká letní noc
Dne 21. 7. 2018 se uskutečnila myslivecká zábava v areálu letního kina. Byla připravena bohatá tombola a zvěřinové
speciality. Na výběr bylo 7 druhů výborných zvěřinek. Největší poptávka byla podle očekávání po zvěřinových burgerech,
které byly prodány ještě před setměním. Na této zábavě jsme
zaznamenali rekordní počet návštěvníků, proto bychom chtěli
všem poděkovat za podporu MS Boršice.

Převzato a zkráceno z magazínu Víkend, autor Jakub Hlaváč.

Voda po polích stéká jako po asfaltu. Za sucho
může i špatný stav půdy.
Proč půda nedokáže zadržet dostatek vody?
Je to zapříčiněno tím, že se změnil osevní postup. Zmizely
zlepšující plodiny, jako je například jetel nebo luskoviny, které
hluboce koření a tím kypří i zlepšují půdu. Zemědělci se posunuli k řepce, pšenici a kukuřici. Tyto plodiny jsou takzvaně
mělce kořenící, maximálně do třiceti centimetrů.

Proč hluboce kořenící plodiny zmizely?
Zemědělci šli jednoduchou cestou a vsadili na komerční
plodiny. Snižovaly se stavy dobytka, který hluboce kořenící
plodiny zkrmoval, a i proto vymizely. Bylo potřeba prosadit
v Evropské unii, že zde chceme mít třeba podporu hovězího
dobytka.

Jak konkrétně se projevuje intenzivní pěstování řepky?
Řepka je plodinou, která z půdy odčerpává mnoho důležitých živin. Vždy platilo, že řepka by měla být na deseti procen-

Srdečně všechny zveme na

tradiční
Kateřinskou
zábavu,
která se bude konat

24. 11. 2018 od 20.00 na KD.
K poslechu a tanci bude hrát

skupina Vlastimila Nováka
(www.vlastimilnovak.cz).

Můžete se těšit na zvěřinové speciality a bohatou
zvěřinovou tombolu s drobnou i spárkatou zvěří. V průběhu večera se bude konat přijímání mezi myslivce
a pasování na lovce za doprovodu uměleckých trubačů.
Všichni jste srdečně zváni.
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Bohatý program ve Svazu postižených civilizačními
chorobami v prvním pololetí letošního roku

Projížďka po Oravské přehradě

Po výroční členské schůzi a zvolení nového výboru základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami se začal plnit program naplánovaný pro letošní rok, zejména pak těmito akcemi. Vítání jara s procházkou po okolí
lázní Smraďavka se uskutečnilo v prvním týdnu měsíce dubna, účastnili se ho i noví členové naší organizace, což nás
velmi potěšilo. Jak už se stalo zvykem, koncem dubna se
uskutečnil rehabilitační zájezd do našeho oblíbeného místa, tedy do termálních lázní v Mosonmagyaróváru v Maďarsku, kde členové rádi relaxují a vyhřívají tělo v termální léčivé
vodě. Měsíc květen jsme přivítali návštěvou výstavy květin
v Kroměříži, kde jsme se zúčastnili 42. ročníku celostátní prodejní výstavy pro zahradníky a zahrádkáře s hlavní expozicí
s názvem „Česká historie v květech“. Účastníci měli možnost
nakoupit si do svých zahrádek sazenice okrasných květin,
případně rostliny a různé věci do zahrady i do domácnosti,
a zhlédnout hudební program Veselé trojky ze známého pořadu Šlágr.
První ozdravný pobyt, který se konal na Slovensku v Habovce - Zuberci pod Roháči, v hotelu Julianin Dvor, kde naši
členové poznávali život a krásu Oravy, byl okouzlující hlavně
překrásnou přírodou a pohostinností zdejších obyvatel. Dokonce jsme se byli koupat v nově vybudovaných termálech
Chocholowskie Termy v Polsku. Téměř novotou vonící termály
se nachází na rozhraní Slovenska a Polska. Bazény z nerezu,
obrovské množství vířivek, dva venkovní bazény, sauny a pro
občerstvení dvě restaurace s výborným jídlem - za všechny
účastníky doporučujeme tento kraj navštívit, odnesete si nezapomenutelné zážitky.

Jízda na pltích po Váhu
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Letošním překvapením bylo od zakladatele Nadace Synot
pana senátora Valenty znovu pořádání ozdravných poznávacích pobytů vhodných pro neziskové organizace na Slovácku.
Konkrétně naší organizaci nabídl květnový víkendový pobyt ve
Velkých Karlovicích pro čtyřicet členů, přičemž byl tento pobyt
téměř okamžitě obsazen.
I letošní rok jsme pro věřící členy připravili zájezd na Svatý
Hostýn, kde si naši členové nechávají odsloužit svatou mši,
a kdo měl zájem, tak si mohl projít křížovou cestu. V polovině měsíce června se uskutečnil pobytově-poznávací zájezd
do jižní části Itálie, do Paesta v Kampánii, v zátoce Tyrhénského moře. Paestum je historické městečko s troskami chrámů a nekropolí z roku 600 př. n. l., které tvoří nejvýznamnější
monument řeckého stavitelského umění na italské pevnině.
Paestum je jedno z nejmalebnějších archeologických nalezišť
starého Řecka, které obklopují neporušené hradby silné až 7
metrů. V Paestu bývá obvykle krásné a stabilní počasí, které je
doprovázeno přívětivostí majitelů ubytovacího zařízení. Letošní
rok nás překvapil rozbouřeným mořem, ale hezkým počasím.
Zájezd na Vesuv se konal za krásného počasí s překrásným
výhledem na Neapol a Neapolský záliv. Koncem června se
jako každoročně konal týdenní ozdravný pobyt spojený s turistikou a poznávacími zájezdy po okolí Ludvíkova (Jeseníky),
jehož cílem je zvýšit tělesnou i duševní kondici. Za připomenutí určitě stojí návštěva Priessnitzových lázní v městě Jeseník,
kde je mikroklima vhodné pro léčení horních a dolních cest
dýchacích. Vyšli jsme na nejvyšší horu Moravy Praděd (1 491
m n. m.). Bylo zde proměnlivé letní počasí s krásnými kouzly
přírody a rozhledem na všechny zajímavosti v okolí. Tento pobyt se vydařil a již nyní se těšíme na další.

Ozdravný pobyt pod Roháči v hotelu Julianin dvor

Začátek července patřil relaxaci a odpočinku v lázních Bojnice v hotelu Pod Zámkem, kde naši členové prožili krásný
léčebný pobyt s procedurami a prohlídkou lázeňského města
Bojnice a Prievidze. Následoval srpnový týdenní poznávací
pobyt v jižních Čechách, kde naši členové byli ubytovaní ve
Veselí pod Lužnicí, ve wellness hotelu Lucia, odkud vyjížděli
do okolí, na zámek Hluboká, do Českých Budějovic s exkurzí v pivovaru, dále na výlet do Třeboně k rybníku Svět a do
Jindřichova Hradce na jízdu unikátní úzkokolejnou železnicí.
V hotelu mohli využít volný vstup do vířivek a sauny. Byl to
hezký týden, ale s úmorným vedrem. Koncem srpna se konal
zájezd do Brna s průvodcem, konkrétně do katedrály sv. Petra a Pavla. V Brně na Petrově je hlavní chrám diecéze, který
je biskupským chrámem. Zájezd dále pokračoval prohlídkou
hradu Veveří. Zájezd jeho účastníci ukončili zastávkou v Brankovicích na výborné trubičky.
Děkujeme všem členům SPCCH, že se účastní našeho připraveného programu, a už se těšíme na různé zábavné akce
ve druhé polovině roku.
Ladislav Hamřík, předseda ZO SPCCH Boršice

Jarní procházka v okolí lázní Smraďavka

Babinec... putování za poznáním
Přestože rády objevujeme nová a zajímavá místa, do kterých naše kroky prozatím nevedly, občas zavítáme i tam, kde
nám bylo dobře. Takovým příkladem mohou být Templářské
sklepy v Čejkovicích spojené s příchodem templářského řádu
v roce 1248. O jejich délce se vypráví legendy, podle kterých
vedly asi 24 km až do slovenské Skalice. V současné době je
zde zpřístupněno pouze 650 metrů. Ve sklepech najdete unikátní kóje pro rozsáhlý archiv vín a také největší sud na víno
o objemu 20 250 litrů, který je stále používaný. Nechybí zde
ani největší vinná láhev u nás, která má objem 200 litrů a nalezneme na ní největší vinnou etiketu zapsanou v České knize
rekordů. Během výkladu jsme se dozvěděly mnoho informací
nejen o řádu, ale také o úsilí vynaloženém, aby byl řád zrušen.
Samozřejmě neprávem.

S příchodem jara se přiblížily velikonoční svátky a my se
vydaly do Jalubí, navštívit zdejší velikonoční výstavu. Poté, co
jsme se nechaly inspirovat originální výzdobou a nakoupily si
potřebné dekorace, pokračovaly jsme k místnímu větrnému
mlýnu tyčícímu se nad obcí.
Původní mlýn, který zde stával
až do roku 1938, byl v letech

2007 až 2009 nahrazen věrnou kopií. Se svojí výškou 10,5 metru nabízí krásný výhled do krajiny.
Stejně často jako se vydáváme na místa vzdálenější, je pro
nás osvěžující se jen tak projít po okolí naší obce a jen tak
si zavzpomínat na časy uplynulé. Jedno odpoledne jsme putovaly zase na opačnou stranu Boršic a navštívily Hospůdku
na Haldě, kde jsme se tentokrát zaměřily na farmu. Katka Zapletalová nám domluvila setkání s Lukášem Mařákem, který
se nám věnoval a prošel s námi jednotlivé ohrady se zvířaty.
Nejvíce času jsme strávily u koní, kde jsme se seznámily například s jejich chovem, ošetřením a načerpaly další velice zajímavé informace. Na závěr nechyběla projížďka na koni, čímž
se některým splnilo jejich životní přání. Za příjemně strávené
odpoledne vděčíme oběma.

Jak asi správně tušíte, s blížícím se létem nastalo i naše
týdenní putování, tentokrát na sever Čech do Liberce a jeho
okolí. Jako ubytování jsme si zvolily vysokoškolské koleje, odkud jsme naše výlety podnikaly. Když už se nacházíte v tomto
kraji, určitě nesmíte vynechat jeho dominantu a také symbol
města Liberce - Ještěd. A právě na Ještěd jsme podnikly náš
první výlet a lanovkou se vydaly do výšky 1 012 m n. m.
Druhý den jsme zahájily přímo v Liberci, a to jeho prohlídkou. Navštívily jsme radnici z roku 1893 projektovanou dle
vídeňského architekta a dále arciděkanský kostel sv. Anto-
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nína Velikého, který lze také považovat za zdejší dominantu.
Původní dřevěný kostel byl postaven ve 14. století, později v roce 1579 - prošel přestavbou a je nyní zděný. Během prohlídky nás provázel pan Radek Jurečka, arciděkan, od kterého
jsme se dozvěděly, že se zná s naším boršickým rodákem panem Miroslavem Dvouletým, se kterým trávil léta na studiích.
Setkání pro nás bylo velmi milé a příjemné.

Další naše kroky vedly přímo do Jablonce nad Nisou, proslulého obchodem s bižuterií. Už v roce 1880 zde byla přímo pro
tyto účely zřízena uměleckoprůmyslová škola. Navštívily jsme
továrnu G&P BEADS, kde se vyrábí skleněné perly. Jak jsme
mohly samy vidět, výroba perel je velice namáhavá a náročná
práce. Postupně jsme pokračovaly do PALACE PLUS, což je největší moderní centrum české bižuterie „Made in Jablonec“, kam
přijíždějí za nákupy lidé nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí.
Nevynechaly jsme ani muzeum mapující vývoj jablonecké bižuterie od dob založení továrny až do současnosti.
Po dni stráveném v Jablonci se nám přehoupl týden přes
polovinu a my se rozhodly navštívit hrad Frýdlant. Jedná se
o jednu z nejrozsáhlejších a nejvýznamnějších památek v severních Čechách. Hrad byl vybudován kolem poloviny 13.
století a posledními majiteli byl rod Gallasů v letech 1634 až
1945, pak přešel hrad do majetku státu. Po návratu z hradu
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Frýdlantu zpět do Liberce nám zůstalo dost času, proto jsme
se rozhodly zajít do nejstarší botanické zahrady, což hodnotíme jako nezapomenutelný zážitek.

Poslední den našeho pobytu jsme byly pozvány na Obecní
úřad Sychrov, kde nás vítala sama paní starostka. Na památku jsme jí předaly panenku v boršickém kroji a naše boršické
zpravodaje. Bylo to pro nás velmi příjemné a srdečné setkání. Podívaly jsme se i do zdejšího stejnojmenného barokního
zámku Sychrov, který byl v držení rodu Valdštejnů a následně byl v období 1820 až 1945 majetkem francouzského rodu
Rohanů. Tady jsme naše putování do vzdálenějších končin
republiky zakončily. Každá taková cesta nám přináší nové poznatky a zajímavé informace. Co se týká zdejšího kraje, nedávná historie Liberce a jeho okolí nebyla jednoduchá. Česká
menšina musela v roce 1938, v době, kdy Sudety připadly třetí říši, odejít více do vnitrozemí. Po druhé světové válce byla
zase vysídlena drtivá většina německých obyvatel. Přestože
se tyto události na kraji podepsaly, neubírá mu to na kráse
a určitě stojí za to jej navštívit, prohlédnout si zdejší zajímavosti a dozvědět se něco o jeho historii.
Marie Lukůvková

Pivovar, ve kterém se vařilo 309 let
Kdo navrhl logo panáčka JP? Proč Karel Gott zpívá: Z mé
cigarety stoupá dým? Dozvíte se v nové výstavě Slováckého
muzea.
Bídu ani hlad, jak se zpívá v písni o Jarošovském
pivovaru od skupiny Argema, nepociťujeme, ale někteří bohužel už 21 let postrádají nezaměnitelnou
chuť a osvěžení, které zdejší pivovar vyvážel do nejbližších koutů regionu, po republice, ale i za hranice našeho státu. Pro letní vzpomínání všem pivařům
připravil historik Slováckého muzea Pavel Portl novou
výstavu Pivo & Tabáček. Stala se tak připomínkou 330.
výročí od založení svého času dokonce druhého největšího
pivovaru na jižní Moravě.
„Tři let stál a stát bude dál“ zní dál v písni z devadesátých
let. Dnes by text museli autoři nejspíš předělávat. Areál pivovaru je z větší části prázdný – malou část využívá jen firma na
výrobu výtahů – a stropy v jednotlivých objektech se začínají propadat. „I přes tento smutný stav starého závodu, ač na
výrobu pod stejnou značkou navázal minipivovar Jarošovský
pivovar, a. s., jsem přesvědčený, že bychom si měli toto výročí
připomenout. V regionu stále žije řada lidí, kteří si pamatují, jak
se pivovar od 60. let technologicky vylepšoval a jak rostla produkce přesahující 300 000 hl piva za rok,“ míní Portl. Výstava
se neomezuje pouze na zlatavý mok produkovaný v Jarošově,
v podstatě sleduje historii od Mezopotámie a Egypta, kolébky
pivovarnictví, a doplňují ji předměty spojené s jeho popíjením.

Výstavní prostor je rozdělen do dvou částí. „V první se návštěvníkům nabízí pohled na dějiny piva. Uvidí staroegyptské
nádoby na pivo, zapůjčené z Náprstkova muzea asijských,
afrických a amerických kultur, nebo středověké poháry nalezené v okolí Uherského Hradiště. Hlavní pozornost je však
soustředěna na dějiny Jarošovského pivovaru. Jejich ztvárnění vychází z rozsáhlé soukromé sbírky Milana Špičáka, který

v pivovaru pracoval 30 let. Mezi předměty samozřejmě nechybí pivní láhve, bedny a sudy, sklenice, holby a korbely, pivní
tácky, etikety, reklamy a množství návrhů, které nebyly
nikdy vytištěny. A samozřejmě množství dobových
fotografií, z nichž ta nejstarší pochází z roku 1893,“
popisuje Portl a vybírá z přehršle historických
faktů ten nejdůležitější. „Rozhodující událostí pro
rozvoj Jarošovského pivovaru byl roku 1869 prodej židovské rodině Braunů, která jej vlastnila po tři
generace. Třicetileté období strojové modernizace
pivovaru (1880–1910) se neslo ve znamení velkého
úspěchu – zlaté medaile pro jarošovské pivo na Světové
výstavě v Paříži v roce 1900. Před vypuknutím první světové
války patřil Jarošovský pivovar mezi šest největších pivovarů na
Moravě. V této době vzniká známé logo – panáček tvořený písmeny JP. Málokdo ví, že jeho autorem byl výtvarník Leo (Lev)
Haas, bratranec Hugo Haase.“
Druhou část tvoří stylizovaná hospoda, které dominuje historický výčep z období kolem roku 1910, zapůjčený dalším
sběratelem, Jiřím Mikuláškem ze Sloupu v Moravském krasu,
a litinová kamna, která původně stála v hostinci U Barboříků
v Bojkovicích. „S hospodami je neodmyslitelně spojeno kouření. Právě v tomto prostoru se návštěvníci dozvědí více o historii tabáku – kdo byl první známý kuřák v dějinách nebo proč
Karel Gott zpíval píseň: Z mé cigarety stoupá dým, je poslední
a já to vím. Je to zároveň příležitost představit soubor téměř 50
předmětů ze sbírky Slováckého muzea, která zahrnuje dýmky,
fajfky a další kuřácké potřeby z období od 18. století do první
republiky,“ doplňuje Portl.

Výstava Pivo a tabáček – 330 let od založení Jarošovského
pivovaru vznikla ve spolupráci se soukromými sběrateli, Milanem Špičákem a Jiřím Mikuláškem, a Jarošovským pivovarem, a. s. Navštívit ji ve velkém sále hlavní budovy Slováckého
muzea ve Smetanových sadech můžete do 23. září 2018.
Pavel Princ
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Zlatá svatba manželů Vycudilíkových, 28. 4. 1990

Malování na chodníku, 8. 5. 1990

Setkání padesátníků, 23. 6. 1990

Zlatá svatba manželů Střižíkových, 21. 7. 1990
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Zlatá svatba manželů Šimíkových, 8. 12. 1990

Zlatá svatba manželů Cagalových, 23. 11. 1991

Předávání občanských průkazů, 26. 4. 1991

Předávání občanských průkazů, 26. 4. 1991
Předávání občanských průkazů, 26. 4. 1991
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Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na
Moravu byla událost obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zem, ale pro značnou část Evropy. Na
počest této události byla na obecním úřadě vyvěšena moravská vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako
symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází
ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku
19. století používalo k výzdobě,
později začaly být vyvěšovány
i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy
poslanci Moravského zemského
sněmu schválili 5. článek nové
moravské ústavy, ve kterém se Zemské barvy a znak Moravy,
definuje zemský znak a zemské 1900
barvy: „Země moravská podrží
dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli
modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá
a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně
odvozena moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy.
Horní pruh je žlutý,
spodní je červený.
V druhé polovině 19.
století a počátkem
20. století, v době
vzestupu nacionalismu, to byla právě
moravská
vlajka,
která sjednocovala
obyvatelstvo
naší
země bez ohledu na
Současná podoba moravské vlajky
národnost. Ačkoliv

události dvacátého století nebyly pro její užívání příliš příznivé,
najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 1945 i kolem
roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli,
a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala
velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.

Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií.
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína.
Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28.
října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky,
ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava.
Další vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí
(např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.
Další informace
Historie moravských barev a symbolů http://zamoravu.eu/
mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/
Kontakty na prodejce vlajky http://www.moravskypatriot.eu/
morava-eu/eshop/1-1-Vlajky/1-2-Moravske-vlajky
Občanská iniciativa „Za vyvěšování moravské vlajky“
http://zamoravu.eu/vyvesime/
Významné moravské dny http://zamoravu.eu/dokumenty/vyznamne-moravske-dny-a-svatky.pdf
Zpracovala Moravská národní obec, z. s.
http://zamoravu.eu/

Soustředění hokejových žáků PSG Zlín, badmintonový turnaj firmy
Strabag a.s. a také tréninky softbalových žáků Snails z Kunovic
Stejně jako žákům, tak i v našem volnočasovém centru
skončily „prázdniny“ a pomalu najíždíme na běžný režim. 

V měsíci srpnu u nás pak trénovali softbaloví žáci Snails z Kunovic, jejichž členy jsou i bratři Štěpán a Jiří Halámkovi z Boršic.

Nezaháleli jsme však…
V měsíci červnu u nás absolvovali část svého soustředění
hokejoví žáci PSG Zlín. V červenci se zde konal 2. ročník badmintonového turnaje oblasti Východ firmy STRABAG a.s.
Výsledky turnaje:

1. místo – Michal Pavlík
2. místo – Jaroslav Slezák
3. místo – Petr Cuřín

Po více než měsíční pauze se od září opět rozjíždí power
yoga (každé pondělí v 18.30 hod.) a také cvičení pro ženy na
bossu (každou středu od 18.00 hod.).
Pokud máte zájem pravidelně sportovat, rezervujte si svůj
termín co nejdříve, protože se VSC již rychle zaplňuje.
Těšíme se na Vás
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ZS

SK Boršice - oddíl kopané
Ani jsme se nenadáli a opět uběhl jeden fotbalový ročník,
tentokrát 2017-2018. A co nám přinesl? Začněme od těch nejmenších.
Přípravky hrály v okresní soutěži a trénovali je Stanislav
Výstup, Tomáš Ohnutek a Martin Hrušák. Pod jejich vedením
dosáhly v půli ročníku skvělého prvního místa. V jarní části
byly o „chloupek“ lepší Polešovice a Huštěnovice, a tak v konečné tabulce naše přípravky skončily i tak na pěkném třetím
místě. Za přípravky hráli: Václav Frýbort, Ondřej Hrančík, Ondřej Hrušák, Oliver Jurčík, Kryštof Jurčík, Jiří Kamarád, Marek
Kočař, Matěj Krajíček, Vojtěch Křápek, Michal Rídl, Vojtěch
Šmít, Antonín Vavřiník a Jan Vlček (kluci seřazeni podle počtu
odehraných minut).
Žáci hráli v okresní soutěži a trénovali je Tomáš Ohnutek,
Rostislav Hrančík a Adam Skřivan. Pod jejich vedením dosáhli
v půli roku na jedenácté místo. V jarní části sezóny je však
předběhli polešovičtí hráči, a tak skončili soutěžní ročník na
dvanáctém místě tabulky. Za žáky hráli: Šimon Bednařík, Denis Dědič, Pavel Franko, Ondřej Horský, Filip Hrančík, Rostislav Hrančík, Jiří Kamarád, Tomáš Pavlíček, Lukáš Verbík,
Martin Rídl, Jan Šmít, Minh Duc Vu, Ondřej Zahradník, Václav
Frýbort, Ondřej Hrančík, Vojtěch Šmít a Jan Kamarád.
Dorost hrál v krajské soutěži pod trenéry Mariánem Kulifayem a Vladimírem Varmužou. Kluci velmi mile překvapili,
když v náročné soutěži skončili v podzimní části sezóny na
pátém místě - pouhé tři body jim chyběly na druhé Kněžpole. Jarní část nevyšla podle představ kvůli vysoké nemocnosti mužstva. Proto se také propadli o jednu příčku v tabulce na šesté místo. Je však nutno podotknout, že i tak je to
velký úspěch a jistě časem doplní místa v mužské soutěži.
Za dorost hráli: Dalibor Stávek, Vojtěch Kučera, Filip Konečný, Vadym Yatsyshyn, Martin Vrtal, Erik Trlida, Lukáš Krsička,
Daniel Jurák, David Tomešek, Filip Klát, Bronislav Rajsigl, Pavel Polášek, Ondřej Kočenda, Jaroslav Hadaš, Ondřej Vašek,
Martin Šůstek, Dominik Zimák a Kryštof Polášek.

Muži hráli krajský přebor s trenérem Liborem Soldánem.
Jeho asistentem byl Jiří Vaňátko a vedoucím mužstva Zdeněk Kolář. Vlivem různých faktorů i nemožné smůly (kdy jsme
spoustu utkání prohráli jen o pouhý jeden gól) se naši muži po
podzimní části sezóny ocitli na třináctém místě tabulky s pouhými třinácti body. Úkol pro hráče v jarní část byl jasný - udržení se v nejvyšší krajské soutěži. Úkol to byl nelehký, ale chlapi
opravdu zabrali a na konci sezóny měli 33 bodů, což je vyneslo na jedenácté místo. Za sebou nechali Kvasice, Rožnov pod
Radhoštěm a poslední Chropyni. Suverénním vítězem tohoto
ročníku byl Provodov.
Za muže hráli: Radek Janečka, Michal Cigoš, Tomáš Ohnutek, Ondřej Lysoněk, Rostislav Kohoutek, Petr Kaspřák, David
Kopčil, Martin Bělaška, Petr Filipský, Martin Palička, Erik Trlida,
Přemysl Hanák, Jaroslav Náplava, Václav Králík, Ondřej Vlček,
Lukáš Krsička, Zdeněk Holomčík, Lukáš Malý, Michal Gavenda, Ondřej Hastík, Filip Pfeffer, Libor Soldán, Filip Konečný, Mikuláš Bartošík, Martin Březina, Adam Andrýsek, David Blaha
a Jan Bartl (jména seřazena podle počtu odehraných minut).
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GRÉTA CUP 2018
V měsících leden až březen proběhl v kavárně Gréta 9. ročník již tradičního kulečníkového turnaje Greta Cup 2018. Zřejmě nikdo nepředpokládal, že suverénní dominance loňského šampiona Igora Mrviše, kterému se na trůnu očividně líbí,
bude nějakým způsobem narušena. Jeho cesta k obhajobě
prvenství i letos skutečně připomínala hru kočky s myší, a byť
se v některých zápasech mohlo zdát, že se jeho soupeři přeci
jen nadechují k nějakému vzdoru, nakonec se všichni před
jeho uměním museli sklonit. I přesto ale mohli diváci opět vidět
řadu dramatických zápasů, v nichž ne vždycky zvítězili favorité. Za jejich přízeň, stejně jako za přízeň sponzorů – jmenovitě
kavárna Gréta, obec Boršice, slečna Lenka Maňásková, pánové Miroslav Fryšták a František Taťák – jsme moc rádi a tímto
jim děkujeme. Ještě je třeba připomenout, že 2. místo obsadil
Rudolf Konečný z Uherského Hradiště. Oběma finalistům patří
velká gratulace.
Vít Martinák

Slovácké divadlo uvede Tylovu Fidlovačku
Slovácké divadlo uvede v polovině září známou českou
klasiku Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka. Režie hry, ve které
poprvé zazněla česká hymna, se ujal ředitel divadla Michal
Zetel. „Impulsem pro výběr hry bylo určitě sto let od vzniku
republiky, která se na ni odvolává, ať už přímo či nepřímo. Sto
let je doba dlouhá tak akorát, abychom se na ni mohli podívat
s kritickým odstupem. Nechceme hru politizovat ani se jí vysmívat, ponecháme i původní postavy. Chceme se ohlédnout
za zdánlivě samozřejmou součástí českých, nejen divadelních, dějin,“ uvedl režisér novinky Michal Zetel.
Divadelní hra Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka,
jak zní celý její název, byla poprvé uvedena 21. prosince 1834
ve Stavovském divadle v Praze. Knižně byla vydána v roce
1877. Ve hře se objevuje píseň Kde domov můj, která se
později stala českou hymnou. Ve hře ji zpívá slepý houslista
Mareš. Autorem písně je český hudebník, dirigent a hudební
skladatel František Škroup.
Fidlovačka byla oblíbená jarní slavnost pražských ševců,
která se každoročně konala po Velikonocích v Nuselském
údolí u potoka Botiče v Praze-Nuslích. Její název byl odvozen od ševcovského nástroje zvaného fidlovačka, který ševci používali k hlazení neboli fidlování kůže při výrobě obuvi.
Symbol této slavnosti představovala břízka ozdobená věncem
z jarních květů, stuhami a malovanými kraslicemi. Na vrcholku
břízy byla připevněna ševcovská fidlovačka.
O Fidlovačce se psalo jako o hře umělecky bezcenné, neschopné života na moderním jevišti. „Dramaturg a teatrolog
Ivo Osolsobě ji naopak označil termínem „operetta aperta“,
tedy otevřené dílo, oceňuje její přístupnost různým interpretacím, a současně ji s jistou mírou nadsázky přirovnává ke slavnému muzikálu West Side Story, v jehož lokální „variantě“ spolu místo dvou gangů soupeří konkurenční party podskalských
dřevorubců o výhodný melouch,“ řekla dramaturgyně Markéta Špetíková. „Hodnocení, jestli tato hra má, nebo nemá
umělecké kvality, bych si nechal na později. Tyhle věci hodně
souvisí s módou, s dobovou preferencí. Proto tu hru ostatně
chci dělat. Abych zjistil, jestli je dobrá,“ doplnil Michal Zetel.
Experimentální frašku se zpěvy, jak hru označil režisér Michal Zetel, divadlo uvede pod názvem Fidlovačka. Výpravu
k inscenaci vytvoří Eva Jiřikovská, hudba skládá Mario Buzzi
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a pohybové spolupráce se ujme David Strnad. Roli asistentky
režie svěřil Michal Zetel Tereze Říhové, která se Slováckým
divadlem v loňské sezóně spolupracovala na inscenaci Platonov – Ztratil Hospodin trpělivost? v režii Břetislava Rychlíka.
V inscenaci se objeví podstatná část souboru spolu se dvěma
mladými hereckými posilami, Pavlem Šupinou a Františkem
Maňákem, a také živá kapela. Premiéra je naplánována na sobotu 15. září.

ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ OD 1. ČERVENCE 2018
všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání
občanského průkazu s čipem)

•• lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů,
bude však umožněno vydávat občanské průkazy za
správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních
dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů

•• občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace
vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu 4-10 číslic) - zadání není povinné

•• občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností (v hl.
m. Praze úřady městských částí Prahy 1 až 22), ale také
Ministerstvo vnitra

•• aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu
při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele
•• dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů)
•• občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu
voleb

Vydání občanského průkazu v pracovních
dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra PŘEVZÍT lze
- pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností v místě podání žádosti nebo u Ministerstva
vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze - u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze - u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností v místě podání žádosti nebo

•• občan může při podání žádosti o vydání občanského
průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti
převzetí dokladu
•• převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních
dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).

Správní poplatky za vydání občanského
průkazu pro občana mladšího 15 let
ve lhůtě do 30 dnů - 50 Kč,
ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 300 Kč,
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 500 Kč.

Správní poplatky za vydání občanského
průkazu pro občana staršího 15 let
ve zkrácené lhůtě
ve lhůtě do 5 pracovních dnů - 500 Kč,
ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech - 1000 Kč.

KDE se platí správní poplatek za vydání
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě:
Pokud bude občan přebírat občanský průkaz v místě,
kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu
u obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen
„ORP“) a převezme občanský průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá se část správního poplatku
u ORP a část správního poplatku u MV.

u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který si občan uvede do žádosti za správní poplatek 100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)
Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech
MV -> MV = 1.000 Kč
Občané starší 15 let

ORP-> MV = 500 + 500 Kč

500 500 = 1.000 Kč

MV -> MV = 500 Kč
Občané mladší 15 let

ORP -> MV = 250 + 250 Kč
250 250 = 500 Kč

Vydání do 5 pracovních dnů
MV -> MV = 500 Kč
ORP^ MV = 250 + 250 Kč
250 250 = 500 Kč

ORP -> ORP = 500 Kč
MV -> MV = 300 Kč
ORP^ MV = 200 + 100 Kč
200 100 = 300 Kč

ORP -> ORP = 300 Kč
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Společenská kronika
05. 04. 2018
27. 04. 2018
28. 04. 2018
12. 05. 2018
19. 05. 2018
14. 06. 2018
15. 06. 2018
23. 06. 2018
28. 06. 2018
22. 07. 2018
27. 07. 2018
17. 08. 2018

- Marie a Josef S k u p i n o v i – 60 let společného života
- Marie a Jaroslav T u r č í n k o v i – 50 let společného života
- Eliška Výstupová + Miroslav Rokyta – sňatek v kostele v Boršicích
- Denisa Trávníčková + Vladimír Měšťánek – sňatek v kostele v Boršicích
- Sraz ročníku 1948
- Vítání 1. občánka
- Vítání občánků
- Marie a Josef M a ř á k o v i – 60 let společného života
- Aneta Richterová + Roman Krsička – sňatek Penzion Na přehradě
- Sraz ročníku 1943
- Sraz ročníku 1968
- Rozloučení s vycházejícími žáky ZŠ a MŠ
- Marie Bačáková + Zdeněk Grossert – sňatek Dvůr Pod Starýma horama
- Ludmila a Vojtěch G a b r i e l o v i – 50 let společného života
- Vlasta a Vladimír V á v r o v i – 50 let společného života

Životní jubilea

Josefa Z á v o d o v á 	
Antonín H l a v á č e k 	
Josef K r u š i n a 	
František K u n c 	
Františka O t r u s i n o v á 	
Marie F r y š t á k o v á 	
Jaroslav S v o b o d a 	
Ladislav G a b r i e l
Marie M a r e č k o v á 	
Antonín B i l í k 	
Vladimír G a b r i e l 	
Emílie D v o u l e t á 	
Jaroslav Z a p l e t a l
Antonie Š t o l f o v á 	
Milada K r o u t i l í k o v á 	
Marie T r á v n í č k o v á 	
Věra B e d n a ř í k o v á 	
Jaroslava H ů l k o v á
Antonín C í l e č e k 	

95 let
90 let
90 let
80 let
96 let
92 let
91 let
94 let
80 let
94 let
90 let
80 let
91 let
90 let
92 let
93 let
90 let
80 let
93 let

Úmrtí

Jaroslav B u ch t í k 	
Josef F r a n t a 	
Ludmila H a n á k o v á - rozená Pernicová
Ludmila M i k u l í k o v á
Jarmila V a l e n t o v á - rozená Fialová
Kliment S t a u f č í k 	
Blažena P a p a y o v á - rozená Lukůvková

Antonín D o s t á l 	
Josefa P o n d ě l k o v á 	
Ludmila K u n c o v á 	
Anastázie U l m o v á 	

80 let
95 let
91 let
91 let

Narození

Jan V é r o s t a
Samuel V ý s t u p
Nikol T o m á n k o v á
Jan F r ý b o r t
Boris H o r ň á k
Jolana V a v ř i n í k o v á
Jakub S á t o r a
Rudolf K a f k a
Rozálie B e č i c o v á
Ester G a b r i e l o v á
Zuzana H r u š á k o v á
David P o l á š e k
Marie P e t ř í k o v á

zemřel
zemřel
zemřela
zemřela
zemřela
zemřel
zemřela

07. 03. 2018
ve věku 82 let
26. 04. 2018 ve věku nedožitých 99 let
05. 05. 2018
ve věku 93 let
19. 06. 2018
ve věku 76 let
03. 07. 2018
ve věku 74 let
04. 07. 2018
ve věku 79 let
06. 08. 2018 ve věku nedožitých 87 let

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Zdeněk S o u s t r u ž n í k 	
Josef K o ř í n e k 	
Jaroslav D o n á t e k 	
Blažena V r t a l o v á - rozená Bilíková
Ladislav D u r n í k 	
Jaroslav N i k l 	
Pavel D u r n í k 	
Josef V r t a l 	
Oldřich K u p k a
Věra B e d n a ř í k o v á - rozená Žáková
Dagmar P r a ž á k o v á

zemřel
zemřel
zemřel
zemřela
zemřel
zemřel
zemřel
zemřel
zemřel
zemřela
zemřela

28. 02. 2018 ve věku nedožitých 81 let
08. 04. 2018
ve věku 87 let
06. 04. 2018
ve věku 83 let
14. 04. 2018
ve věku 88 let
07. 05. 2018
ve věku 71 let
27. 05. 2018 ve věku nedožitých 80 let
10. 06. 2018
ve věku 69 let
01. 08. 2018
ve věku 67 let
05. 08. 2018
ve věku 65 let
22. 08. 2018
ve věku 90 let
29. 08. 2018
ve věku 60 let
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05. 04. 2018 Marie a Josef S k u p i n o v i
60 let společného života

28. 04. 2018 Eliška Výstupová + Miroslav Rokyta, sňatek v kostele v Boršicích

19. 05. 2018 - Vítání 1. občánka

27. 04. 2018 Marie a Jaroslav T u r č í n k o v i
50 let společného života

12. 05. 2018 Denisa Trávníčková + Vladimír Měšťánek,
sňatek v kostele v Boršicích

19. 05. 2018 - Vítání občánků

15. 06. 2018 - Aneta Richterová + Roman Krsička, sňatek Penzion Na přehradě

14. 06. 2018 - Marie a Josef M a ř á k o v i
60 let společného života

19. 05. 2018 - Sraz ročníku 1948

23. 06. 2018 - Sraz ročníku 1968

17. 08. 2018 - Vlasta a Vladimír V á v r o v i, 50 let společného života

27. 07. 2018 - Ludmila a Vojtěch G a b r i e l o v i
50 let společného života

23. 06. 2018 - Sraz ročníku 1943

