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Příjemné prožití velikonočních svátků a hodně jarní pohody
přeje

Obecní úřad Boršice

Slavnostní svěcení a předání nového vozidla boršickým hasičům
Při tradiční fašankové sobotě, která letos připadla na 25.
února, starosta obce slavnostně
předal boršickým hasičům do
užívání nový dopravní automobil. Volkswagen Crafter s pořizovací hodnotou více než milion
korun následně posvětil farář
Anton Kasan. Ve vozovém parku
jednotky Sboru dobrovolných
hasičů obce Boršice nahradí
nový přírůstek Škodu Felicii
Combi, která již nepostačovala
potřebám jednotky. Výraznou
měrou k nákupu přispěla dotace ministerstva vnitra a Zlínského kraje v celkové hodnotě 750
tisíc korun českých. Dovolte
nám poděkovat především starostovi a místostarostovi obce
za velký kus práce a podporu
při získání dotačního titulu a samotném nákupu vozidla.
Při této příležitosti byla také předána Ing. Kamilu Havlíčkovi při jeho směně na Hasičském záchranném sboru boršickými
hasiči pamětní deska za dlouholetou aktivní činnost pro JSDH obce Boršice.
Vaši hasiči

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
nastalo nám období plné energie, nového života, radosti.
Fádní šedou a bílou vystřídá jarní karneval barev začínající první nesměle svěží zelenou, kterou však v rychlém sledu následují všechny ostatní veselé barvy jara, připomínající dohromady košík plný barevných vajíček a kraslic úspěšného šlaháče.
Vzduch je prosycen vůní prvních květů, vláhy a půdy. Nedávno
tichá příroda je najednou plná zvuků radujícího se ptactva, které svým zpěvem oslavuje a vítá návrat slunce do našich krajů.
Věřím tomu, že se tento všude viditelný příliv energie nevyhne
také nám, lidem.
Máme to štěstí, že můžeme žít v tomto krásném boršickém
kraji, který před námi po stovky generací kultivovali naši předkové a zanechali nám výjimečné místo plné vinohradů, úrodných sadů a kvalitní půdy. Díky tomu můžeme příchod jara
prožívat všude kolem nás a naplno využít této pozitivní vlny
probouzení se přírody. Jarní slunné dny nás přímo lákají ke
starobylé práci generací před námi a my vyrážíme do našich
zahrad, polí, záhumenků, sadů a vinohradů, abychom po době
klidu a odpočinku přiložili opět ruku k dílu. Dále už následuje
každoroční úklid, úpravy půdy, sázení, stříhání a všechny další
činnosti, které dobře znáte. Odměnou nám jistě letos bude mimořádná úroda, kterou si za tuto vloženou energii zasloužíme.
Při této příležitosti bych se rád pozastavil u něčeho, co
je pro nás jaksi samozřejmé a neomezené, a to u naší půdy.
V Boršicích máme to štěstí, že se na našem katastru nacházejí
půdy první a druhé třídy ochrany ve velkém množství. Díky tomu
nám naše půda poskytuje velmi dobré výnosy, oproti krajům,
které toto štěstí neměly. Na našich zahrádkách a políčkách se
o tento velmi těžko vytvořitelný statek jistě staráme s potřebnou
péčí a láskou. Pravidelně dodáváme organickou hmotu – hnůj,
kompost, půdu každý rok převracíme, upravujeme, laskáme,
abychom ji udrželi v patřičné kvalitě a zdraví. Ale jak je tomu
na našich polích, která dnes již neobhospodařujeme? Chodíme se na stav našich polí pravidelně dívat? Víme vůbec, kde
se naše pole, odkaz generací před námi, nachází? Vždyť půdu
jsme si jenom půjčili od našich dětí a naší povinností je jim
toto jmění předat alespoň ve stejném stavu, v jakém jsme je
obdrželi od našich rodičů my. Bohužel skutečnost je dneska
ve velké míře taková, že spousta z nás má jenom chabé povědomí o stavu a vůbec místě našich polí. Víme, že pole někomu
pronajímáme a každý rok nám přijdou peníze, někdy ani to ne.
Smlouvu jsme možná ani nečetli a jenom ze zvyku jsme podepsali další dodatek, který opravňuje zemědělskou společnost
kdoví k čemu a na jak dlouho.
Myslím si, že bychom volbě, komu tento jedinečný statek
předáme k hospodaření, měli věnovat trochu více času a popřemýšlet, jestli svou půdu předáme k hospodaření společnosti, která sídlí daleko odsud, jde jí jenom o zisk a u níž vlastně ani
nevíme, kdo tuto společnost vlastní. Společnosti, která nemá
problém zaorávat na naší půdě všelijaké kaly, bez toho, že by
se alespoň vlastníka zeptala, jestli s tím souhlasí. To, že zaorávání kalů přináší této společnosti nemalý zisk z „nezemědělské“ činnosti, je také další věcí, kterou bychom jistě měli upravit ve smlouvě o pachtu, vždyť původní oprávnění bylo pouze
k zemědělské činnosti „s péčí řádného hospodáře“. Zaorává
řádný hospodář na svůj pozemek kaly, obsahující zbytky léčiv,
antibiotik, přísad pracích a kosmetických prostředků? Kaly jsou
sběrnicí mikroznečištění. Také transfer těžkých kovů obsažených v kalech do zemědělské půdy není nulový a není dodnes
jisté, zda lze používat kaly v zemědělství z důvodu možné přítomnosti BSE prionů. V Boršicích máme naštěstí několik menších zemědělců, kteří tu žijí spolu s námi a již dnes se starají
o velkou část zemědělských pozemků v našem katastru. Věřím,
že jsou to lidé, kteří v zemědělství nevidí jenom zisk, a půda

pro ně není jenom neomezený výrobní prostředek určený pouze k drancování. Tito zemědělci již dnes přemýšlí nad stavem
naší boršické krajiny a dokáží udělat něco navíc, aby kvalitní
životní prostředí zůstalo zachováno i pro naše následovníky.
Proto vás prosím, věnujte alespoň trochu času prostudování
vašich pachtovních smluv a popřemýšlejte, koho budete chtít
pro další roky za partnera při udržování kvality našich polností. Já osobně pronajímám své pozemky pouze někomu, koho
znám. Staré pořekadlo praví: „Dbáš-li o roli, dbá role o tebe.“
A já věřím, že se nám společně podaří udržet vysokou kvalitu
našich polí a políček, abychom se mohli třeba jednou k tomu
sedlačení znovu vrátit.
Vážení spoluobčané, přátelé, sousedé a známí, před námi
jsou nejvýznamnější křesťanské svátky. Velikonoce jsou svátky
radosti a přemožení smrti. Při této příležitosti vám všem i vašim
rodinám přeji krásné prožití velikonočních svátků.
Petr Dula, místostarosta

Rekonstrukce venkovního hřiště
s umělým povrchem
V průběhu měsíce prosince byla dokončena rekonstrukce venkovního hřiště s umělým povrchem, tzv. „umělky“ ve
sportovním areálu obce. Byla provedena oprava podkladové vrstvy a výměna umělého trávníku. Dále byly opraveny
části dřevěného hrazení kolem hrací plochy, pozinkovaného
ochranného pletiva a byly instalovány nové záchytné sítě.
Za brankou u potoka došlo k rozšíření ochranného pletiva
z důvodu zamezení častého překopnutí míčů přes současný
plot. Na tuto investiční akci byly získány finanční prostředky
z MŠMT z programu 133510 „Podpora materiálně technické
základny sportu“. Rozpočet projektu po výběrovém řízení činil
celkem 1 165 609 Kč, dotace činila 50 %, tj. 582 805 Kč. Realizace rekonstrukce hřiště s umělým povrchem byla v závěru
roku 2016 ukončena a dílo bylo řádně předáno zpět do užívání
Sportovnímu klubu Boršice.

Výstavba bytů chráněného bydlení
v domě č. p. 176
Obec Boršice koupila nemovitost – dům č. p. 176, který
má v plánu přestavět na dům s nabídkou chráněného samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením. Jedná
se o vybudování dvou jednotek pro celkem šest osob. Projekt
„Chráněné bydlení Boršice“ je připravován pro výzvu č. 49 –
Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního
začleňování II. z Integrovaného regionálního operačního programu. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto
výzvu připraveno 1,5 mld. Kč. Odhad výše nákladů pro tento
projekt je ve výši 5 mil. Kč, výše dotace zde činí 90 %. Součástí
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uznatelných nákladů je také pořízení nemovitosti (domu i pozemku), které je také financováno dotací ve výši 90 %. Projekt
je připravován ve spolupráci se Sociálními službami Uherské
Hradiště, příspěvkovou organizací, spolu s Domovem pro
osoby se zdravotním postižením Medlovice. Momentálně je
připravena studie domu a bude dokončena projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu. Dům je v současné
době vyklízen a připravován pro budoucí rekonstrukci.

proluce v porostu u místního prameniště uprostřed biocentra,
v severovýchodní části lesa bude posílen keřový lem porostu
na hranici s ornou půdou a u vstupu do lokality ze severozápadu budou stávající keřové nálety na okraji louky nahrazeny
liniovou výsadbou ovocných a listnatých stromů. Celková výměra řešeného území je asi 2,3 ha. Cílem navržených úprav
je obnovení funkčního lesního porostu s druhovou skladbou
odpovídající místním podmínkách. Proběhlo poptávkové řízení na zhotovitele projektu. V tomto řízení zvítězila společnost
Florstyl s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, IČ 60431346, která nabídla nejvýhodnější nabídku v ceně 458 576 Kč. Termín
realizace projektu je od 1. 3. 2017 do 31. 5. 2017. Následuje
dvouletá péče o porost touto společností až do termínu 30.
10. 2018. Celkové náklady projektu včetně projektové dokumentace, administrace projektu a následné péče činí 504 575
Kč. Byla přiznána dotace ve výši 403 546 Kč (80 %), spolupodíl obce činí 101 029 Kč.

Poskytnutá dotace na dopravní
automobil pro hasičskou jednotku
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Boršice získala
nový dopravní automobil. Rozšíření vozového parku o dopravní automobil výrazně zefektivní činnost JSDH obce Boršice ve
vztahu k plnění základních úkolů na úseku ochrany obyvatelstva, rychlému nasazení dostatečného množství sil vyslaných
na žádost krajského operačního střediska.
Poskytnutá dotace z loňského programu dotací pro jednotky SDH obcí z Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR na zakoupení nového dopravního automobilu
činila 450 000 Kč. Dále z krajského rozpočtu 2016 byla pro
pořízení našeho vozidla získána dotace ve výši do 300 000 Kč.
Částka ve výši 320 000 Kč byla uvolněna z obecního rozpočtu. Celkové investiční náklady akce činí 1 070 000 Kč. Dotace
tedy činila 70 %, obecní příspěvek činil 30 %.

Revitalizace lokálního biocentra
Nad farmou v Boršicích
Obec Boršice získala dotaci na projekt „Revitalizace lokálního biocentra Nad farmou v Boršicích“, kdy dojde k obnově
lesního porostu, který byl před několika lety poničen polomem. Jedná se o zalesnění asi půlhektarové paseky v severní
části lesního porostu v místní části Nad Cihelnou. Doplňkově
bude provedena dosadba stanovištně vhodných dřevin v malé
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Dostavba základní školy Boršice
V měsíci lednu a únoru byly dokončeny práce na studii
a projektové dokumentaci pro dostavbu specializovaných učeben a zajištění kompletní bezbariérovosti dolní budovy základní školy s cílem sloučit žáky ze stávajících dvou budov do jednoho uceleného areálu. V rámci projektu dojde k rekonstrukci
stávající infrastruktury, konkrétně k přístavbě a nadstavbě
hlavní budovy ZŠ s vytvořením potřebného zázemí. Dále bude
projektem komplexně řešeno zajištění bezbariérové dostupnosti hlavní budovy ZŠ díky nově vybudovanému výtahu. Důraz bude kladen na podporu kvalitní infrastruktury pro rozvoj
všech klíčových kompetencí „Komunikace v cizích jazycích“,
„Přírodní vědy“, „Technické a řemeslné obory“, „Práce s digitálními technologiemi“, které žáci využijí v praxi. V rámci tohoto
projektu je také připravována nová školní kuchyně s jídelnou
v suterénu plánované přístavby. Projektová dokumentace byla
připravována ve spolupráci s ředitelem základní školy Mgr. Tomášem Kordulou. Žádost o dotaci byla řádně a včas podána
do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
2014-2020. Výše dotace činí 90 % z uznatelných nákladů. Celkové náklady projektu jsou 54 345 134,00 Kč, kdy do způsobilých nákladů jsou zahrnuty pouze způsobilé výdaje ve výši
38 141 379,00 Kč, které mají prokazatelnou vazbu na klíčové
kompetence IROP. Zbylé náklady ve výši 16 203 755,00 Kč
jsou nezpůsobilé a budou financovány z obecního rozpočtu.
Vyhodnocení žádostí o dotaci se očekává v měsíci září 2017.
Hlavní cíle předloženého projektu:
•• vybudování kmenových a odborných učeben, včetně vybudování učebny podpory žáků se speciálními potřebami
a školního poradenského centra,
•• pořízení vybavení učeben a výpočetní techniky pro interaktivní výuku,
•• zajištění bezbariérového přístupu pro žáky se zdravotním
a tělesným postižením (zabezpečeno novým výtahem),
včetně výstavby bezbariérových toalet,

•• úprava venkovního prostranství (sadové úpravy),
•• zajištění vnitřní konektivity,
•• zvýšení kapacity kmenových učeben s vazbou na řešení
sociální inkluze dětí se SVP.

stor doplněn výsadbou místně původních stromů či keřových
porostů vhodných do této lokality.

Specifické cíle předloženého projektu:
•• rozvoj všech klíčových kompetencí „Komunikace v cizích
jazycích“, „Přírodní vědy“, „Technické a řemeslné obory“,
„Práce s digitálními technologiemi“,
•• motivace žáků k lepším studijním výsledkům prostřednictvím zvýšení kvality výuky a jejím propojením s praktickou
a interaktivní výukou,
•• zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve
vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce,
•• podpora sociální inkluze v obci Boršice a okolních obcích
prostřednictvím zpřístupnění budovy ZŠ žákům s omezenou schopností pohybu a orientace,
•• zajištění vnitřní konektivity budovy ZŠ.

Nádrž je řešena jako průtočná s hrází navazující na svah
cestního tělesa a na druhé straně do svahu. Odtok vody bude
řešen výpustí se zahloubeným potrubím. Na hrázi bude zbudován bezpečnostní přeliv, jehož průtočná kapacita by měla být
dimenzována na maximální průtoky zapříčiněné tzv. kritickým
deštěm s dobou opakování N100. Kóta koruny hráze je navržena 240 m n. m., kóta stálého nadržení vody 239,30 m n. m.,
hladina vody cca 3 700 m2, objem vody cca 6 000 m3, max.
hloubka 3,3 m.

Nádrž

Tůň
V lokalitě byla navržena jedna samostatná tůň a soustava
6 tůněk se společnou břehovou hranou. Tůně jsou navrženy
jako sycené podzemní vodou a povrchovým odtokem s nestálou hladinou a možností občasného vysychání. Tůně budou
občasně průtočné, nebo se nacházejí v občasně vysychajícím
korytě toku. Tůně budou mít mírný proměnlivý sklon dna, které nebude urovnáno – tím vznikne členité dno, které bude při
poklesu hladiny vytvářet mikrotůňky.

Malá vodní nádrž Pod svatým Janem
Vzhledem dlouhodobému záměru budovat kapacity k zadržování vody v krajině a k možnostem čerpání dotací zpracovala obec investiční záměr s názvem „Malá vodní nádrž
Pod svatým Janem“. Jedná se o lokalitu zarostlé údolnice
pod místní tratí U svatého Jana. Záměrem je vybudovat v této
lokalitě jednu větší vodní nádrž a několik malých tůní. Ty by
měly plnit primárně retenční a přírodní funkci. To znamená, že
v případě velkého množství vody tuto vlnu zadrží a následně
umožní její plynulé vsakování, přičemž poskytnou také prostor
pro život rostlinám či živočichům vázaným na toto prostředí.
Malá vodní nádrž či tůň plní tedy také biologickou funkci; stává se biotopem vodních a mokřadních druhů rostlin a živočichů. Přírodovědecky nejcennější částí nádrže je litorální pásmo (mělkovodní část nádrže při březích a přítoku se sklonem
břehů 1:5 a mírnějším) s plynulým přechodem na souš. Do
litorálu je soustředěno mnoho forem vodního života – rozmnožování obojživelníků, výtěr ryb, hnízdění vodních ptáků, výskyt
a reprodukce drobných vodních živočichů (potrava pro ryby,
ptáky). V současnosti je již zpracovávána podrobnější studie
a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a jsou vyřešeny doprovodné souvislosti – dotčené pozemky, orientační geotechnický průzkum, projednání s klíčovými dotčenými
subjekty. Na základě vyhodnocení prvotních informací jsou
vybrána vhodná místa pro hrázové profily a navrženo základní
prostorové řešení – umístění hrází, jejich výška a stanoven rozsah zátopy. Do financování tohoto projektu budou zapojeny
hlavně dotační prostředky z operačního programu Životní prostředí až do výše 90 % z uznatelných nákladů projektu. V současnosti je již prostor pro výstavbu nádrže a tůní vyčištěn od
přestárlé vegetace. Po vybudování nádrže bude opět celý pro-

Pořízení lesnického malotraktoru
V průběhu měsíce ledna obec Boršice dodala poskytovateli dotace, Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu,
veškeré podklady výběrového řízení na pořízení lesnického
malotraktoru. Jedná se o malotraktor s lesní nástavbou, bezpečnostní kabinou s ochrannými prvky, plechovou otrubkovanou kapotáží, krytem motoru a pedálů proti pařezům, šípovými
koly traktorového vzoru. Součástí malotraktoru je také vývodová hřídel, zadní závěs a lesní naviják. Obec Boršice obhospodařuje momentálně přibližně 25 ha lesních porostů. Pořízení malotraktoru výrazně přispěje ke kvalitnějšímu hospodaření
v těchto lesních porostech. Cena malotraktoru po výběrovém
řízení činí 491 260 Kč vč. DPH. Dotace ze zdrojů SZIF činí 50
%, tzn. 245 630 Kč. Spoluúčast ve výši zbylých 50 % bude
financována z rozpočtu obce Boršice. Momentálně čekáme
na administraci
dotace ze strany SZIF. Realizace nákupu
je naplánována
na srpen tohoto
roku, kdy bude
vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.
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Biopásy v Boršicích

Vybudování dvou dětských hřišť

Biopás je pruhové potravní políčko o šíři 6–12 m umístěné
na okraji nebo uvnitř půdních bloků. Směs osiva pro biopásy
se skládá z pohanky, prosa, kapusty a jiných plodin, jako je
například obilnina nebo lupina bílá. Biopás zůstává na půdě
po celý rok (od jarního výsevu do zaorání následujícího jara).
Obec Boršice ve spolupráci s místními zemědělci panem Brázdilem a panem Pondělkem, mysliveckým sdružením a včelaři připravuje projekt krmných a nektarodárných biopásů na
našem katastru. Realizace těchto významných ekologických
opatření v krajině je plánována na příští zemědělský rok.

Obec Boršice podala v průběhu měsíce prosince žádost
o vybudování dvou dětských hřišť u bytovek na Podevsí
a u bytovek V koutě. Cílem projektu je vybudování dvou dětských hřišť pro věkovou skupinu dětí od 3 do 14 let.

Proč zakládat biopásy
•• Přispívají k pestrosti a rozmanitosti krajiny.
•• Zvyšují potravní nabídku pro volně žijící živočichy.
•• Poskytují jak živočišnou, tak rostlinnou potravu ptákům,
jako je koroptev, bažant, stehlík, konopka, zvonek, strnad
či vrabec.
•• Eliminují nebezpečí monodiety – většina volně žijících živočichů v době vegetace trpí monodietou, po sklizni strádají
hladem, protože téměř všechny pozemky jsou zpodmítány, popř. zorány.
•• Jsou zdrojem pylové snůšky pro včely.
•• Slouží jako kryt pro veškerou faunu.
•• Slouží jako osychací plocha pro mláďata koroptví a ostatních živočichů.
•• Umístění biopásu na svažitých pozemcích snižuje erozi
půdy.
•• Poskytnou útočiště živočichům, kteří mohou sloužit jako
přirození predátoři pro škůdce.
Krmný biopás je vhodný k podpoře polních druhů ptáků
a další drobné zvěře. Jde tedy o políčko vyseté na jaře a ponechané nejdéle jednu sezónu. V podmínkách tvorby biopásu
jsou zmíněna důležitá opatření, která jsou klíčová pro správnou funkčnost vytvořeného biopásu. Jedná se o zákaz vjíždění na plochu biopásu mechanizací v době od vysetí do zorání.
A to z důvodu, aby měla v této části pole zvěř klid. Z toho vyplývá také vynechání chemického ošetření biopásu pesticidy
a vynechání aplikace hnojiva. Podmínkou také je, aby biopás
byl součástí osevního postupu s rotací po bloku pole.
Nektarodárný biopás – cílem je podpora populací opylovačů a přirozených nepřátel škůdců na orné půdě. Směsi
kvetoucích rostlin by měly poskytovat pyl a nektar širokému
spektru opylovačů a přidruženě by z nich měl profitovat i další
užitečný hmyz, např. predátoři či parazitoidi polních škůdců.
Proto se sestavují tak, aby tvarem a barvou květů vyhovovaly
těmto cílovým skupinám hmyzu.
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Lokalita č. 1 – V koutě:
V případě získání prostředků zde bude vybudována sestava „Tři věže“, která se skládá ze tří věží, skluzavky, tobogánu,
3x stříšky ve tvaru A, 4x kovové bariéry osazené do dřevěných
rámů, lanového mostu mezi věžemi, šikmého výlezu s lanem
a nášlapy z HDPE, šikmého výlezu s nášlapy a kovovými
madly, šplhací sítě 2 x 2 m, prolézacího tunelu mezi věžemi,
řetězové dvojhoupačky s kovovým, pozinkovaným ráhnem.
Součástí herních prvků bude také oblíbené dětské pružinové
houpadlo – koník. Dále bude na místě osazena lavička s opěradlem a odpadkový koš.
Lokalita č. 2 – Podevsí:
V případě získání prostředků zde bude vybudována sestava „Dvě věže“, která se skládá ze dvou věží, skluzavky, stříšky
ve tvaru A, 3x kovové bariéry osazené do dřevěného rámu,
hrazdového výlezu s madly, lanového mostu mezi věžemi, šikmého síťového výlezu. Součástí herních prvků bude opět dětské pružinové houpadlo. Dále bude na místě osazena lavička
s opěradlem a odpadkový koš.
Součástí projektu je také vybudování dopadových ploch.
Celkový rozpočet činí 642 244 Kč vč. DPH. Obec Boršice
bude z této částky spolufinancovat objem ve výši 38 % z celkových způsobilých výdajů (= 242 244 Kč vč. DPH), zbylých
62 % způsobilých výdajů (= 400 000 Kč vč. DPH) bude žádáno z kapitoly rozpočtu správce dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Realizace projektu je plánována na období od 1. 4. 2017
do 31. 8. 2017 po schválení dotace.

Oprava kamenného kříže „Od Tupes“
V měsíci lednu byly zpracovány poklady pro podání žádosti o dotaci na opravu kamenného kříže „Od Tupes“, který se
nachází u silnice do Zlechova, Buchlovic a Uherského Hradiště. Jedná se o datovanou památku z roku 1845 s pozdně barokním tvaroslovím, která je hodnotným dokladem kamenické
produkce 19. stol. Kříž je momentálně umístěn v těsné blízkosti komunikace – cca 40 cm od hrany komunikace – a jeho
stav je ohrožován vysokou frekvencí projíždějících vozidel. Posunutí kříže o cca 2,5 m od cesty přispěje také k bezpečnosti
dopravy v tomto úseku a snížení možnosti nárazu projíždějícího automobilu do této památky. Součástí prací spojených
s přesunutím kříže bude také provedení restaurátorských prací na této kulturní památce (rejstříkové číslo 11306/7-8688).
Stav památky lze hodnotit jako neuspokojivý až havarijní, kdy
z důvodu porušení její statiky hrozí pád na výše zmíněnou komunikaci. Restaurování kamenného kříže by mělo směřovat
ke stabilizaci koroze pískovcového materiálu, sanaci tektonických trhlin způsobených korozí kovových čepů a celkové
rehabilitaci památky.

Příprava v lokalitě Bosna (Slunečné)
a Podhorky se záměrem vytvořit nové
stavební parcely
Protože se počet stavebních parcel v lokalitě Podevsí snížil, došlo k převisu poptávky po nových stavebních místech
nad jejich nabídkou. Týdně jsou podávány zájemci o stavební parcely žádosti na obecní úřad. Tuto situaci vedení obce
začalo řešit tím, že byli osloveni vlastníci pozemků v lokalitě
Slunečné nad ulicí Bosnou a v lokalitě Podhorky.
V lokalitě Slunečné se podařilo přesvědčit většinu majitelů
pozemků, aby souhlasili se záměrem obce vybudovat obecní komunikaci přes jejich pozemky, tím by se vytvořilo podle
odhadu celkem 16 nových stavebních parcel pro možnou výstavbu nových rodinných domů. Někteří vlastníci dotčených
pozemků mají zájem o výstavbu nových domů, další chtějí
pozemky prodat.
V případě souhlasného stanoviska všech vlastníků pozemků bude vypracována urbanistická studie pro danou lokalitu.
Pokud by studie byla vlastníky pozemků odsouhlasena, obec
by vykoupila části pozemků na místní komunikaci od jednotlivých vlastníků pozemků, proběhlo by vytyčení jednotlivých
stavebních parcel a obec by souběžně s prodejem stavebních
parcel zahájila projekční práce inženýrských sítí.

Celkové náklady na opravu jsou odhadovány na částku
169 884 Kč. Momentálně je podána žádost o dotaci ve výši
70 % uznatelných nákladů (118 919 Kč) do programu Ministerstva zemědělství – Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny. Při příležitosti opravy a přesunu kříže
bude také provedena úprava okolí s výsadbou zeleně.

Oprava hřbitovní zdi Boršice

V lokalitě Podhorky byla zdárně ukončena pozemková
úprava, čímž se otevřela cesta k naplnění územního plánu
obce, a to zahájení výstavby v této lokalitě. Podle připravené
studie z roku 2012 je zde možno vytvořit celkem 50 stavebních
parcel pro rodinné domy a dvě pro bytové domy s více obytnými jednotkami.
Proběhlo jednání mezi obcí a majoritním vlastníkem pozemků o společném postupu, o možnosti zasíťování území
a zahájení výstavby rodinných a bytových domů v dané lokalitě Podhorky.

V měsíci únoru byla podána žádost o dotaci na opravu části hřbitovního plotu a vstupní brány do programu Ministerstva
zemědělství – Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny. Součástí projektu je demontáž kovových
částí plotu, brány i vstupní branky a převoz do opravy, žárové
zinkování a nástřik barvou, vyřezání náletové zeleně – keřů
a stromů v plotových dílcích, bourání starých sloupů a výstavba nových sloupů, oprava podezdívky a opětovná montáž
plotových dílců, brány a vstupní branky. Následně dojde také
k závěrečné estetizaci či výsadbě doprovodné zeleně.
Celkové náklady na opravu jsou odhadovány na částku
955 000 Kč. Momentálně je podána žádost o dotaci ve výši
70 % uznatelných nákladů (668 500 Kč) do programu Ministerstva zemědělství – Údržba a obnova stávajících kulturních
prvků venkovské krajiny.
-7-

Sběrný dvůr Boršice
V průběhu měsíce listopadu byla podána žádost do operačního programu Životní prostředí na vybudování sběrného
střediska odpadů v areálu Služeb obce Boršice. Jedná se
o vybudování zpevněné plochy, sběrných míst, zastřešených
sběrných míst, administrativního a technického zázemí včetně
strojního a technického vybavení. Byla zpracována dokumentace pro územní a stavební povolení a v termínu podána žádost o dotaci. Odhad nákladů stavební části včetně vybavení
činí 5 000 000 Kč. V případě schválení žádosti o dotaci bude
Státním fondem životního prostředí poskytnuta podpora ve
výši 85 %, tedy v částce 4 250 000 Kč. Vybudování sběrného
dvora by přispělo k většímu třídění opětovně využitelných odpadů, a tím také ke snížení celkových nákladů v oblasti nakládání s komunálními odpady. Dále dojde ke zvýšení komfortu
pro obyvatele naší obce či okolních obcí, kdy velkoobjemový
odpad nebudou muset převážet do sběrných dvorů okolních
obcí. Obec byla ze strany poskytovatele dotace požádána o doplnění žádosti a následných administračních kroků.
Momentálně očekáváme informaci o hodnocení naší žádosti
a sdělení, zda bude tato investiční akce ze strany fondu podpořena.

votní velikosti, které byly nalezeny ve zdejších odpadních jamách. Doprovodným prvkem naučné stezky bude také panel
s výřezy pro tváře pro tematicky zaměřenou fotografii, šamanský sloup, průlezka – spadlé stromy, klády, dlaždice – stopy
zvířat (stopování v krajině), jednoduché zastřešené posezení –
2 kusy a jednoduchá lavička – 2 kusy včetně čtyř kusů odpadkových košů. Výše nákladů činí 1 382 824 Kč. Dotace v tomto
případě činí 100 %. Obec byla ze strany poskytovatele dotace
požádána o doplnění žádosti, následných administračních
kroků a provedení výběrového řízení na dodavatele projektu.
Naše žádost byla ze strany SZIF podpořena.

Kompostéry pro občany
Obec Boršice podala na
podzim minulého roku žádost
o dotaci na pořízení kompostérů pro občany z operačního
programu Životní prostředí,
specifický cíl: 3.1 – Prevence
vzniku odpadů. Cílem upraveného projektu je nákup 300
kusů velkoobjemových kompostérů o objemu 1 100 l a 2
kusů kontejnerů na textil. Výše
dotační podpory činí 85 %
způsobilých výdajů. Celkové
náklady projektu budou činit
přibližně 1 128 930 Kč. V případě schválení žádosti o dotaci bude Státním fondem životního
prostředí poskytnuta podpora v částce 959 590 Kč. Žádost
byla v termínu na fond podána a následně na žádost fondu
doplněna. Momentálně očekáváme informaci o hodnocení
naší žádosti a sdělení, zda bude tato investiční akce ze strany
fondu podpořena.

„Stezka lovců mamutů Boršice“
V měsíci květnu minulého roku byla podána žádost o dotaci na SZIF na projekt vytvoření naučné stezky v lesíku Chrástka „Po stopách lovců mamutů Boršice“, tematicky zaměřené
na historické období paleolitu (období před 10 000 let př. n. l.)
a mezolitu (10 000–8 000 let př. n. l.) a na archeologické nálezy, které prokázaly osídlení lokality na území katastru obce
Boršice v tomto období. Dále bude stezka návštěvníky informovat o okolní krajině, o zdejších rostlinných a živočišných
druzích. Činnost a pozůstatky původního osídlení zdejší krajiny budou prezentovat výše zmíněné naučné panely, které návštěvníky naučné stezky seznámí s místními unikátními nálezy
v blízkém okolí lesíku Chrástka (celkem 11+1 panel). Stezka
je plánována po stávajících lesních pěšinkách (do šíře 1,5 m),
tzn. lesík nebude narušen budováním nových cest. Pouze část
stezky bude pro lepší schůdnost upravena vysypáním přírodním materiálem (dřevní štěpka, mulčovací kůra). Součástí projektu bude také v dolní části vybudování nového mostku pro
bezpečný přechod přes místní potok. Hlavním prvkem naučné
stezky budou dále řezbářské sochy místních druhů zvířat v ži-8-

Turistický přístřešek u cyklostezky
se „zelenou“ střechou
V měsíci únoru byla podána žádost o dotaci na výstavbu turistického přístřešku se „zelenou“ střechou, který bude
umístěn na pozemku v těsné blízkosti cyklostezky Boršice –
Stříbrnice. Přístřešek bude umístěn přibližně v polovině této
trasy a nabídne možnost pasivního odpočinku projíždějícím
cyklistům, pěším či sportovcům jezdícím na inline bruslích.
Cyklostezka je ve velké míře využívána rodinami s dětmi či
seniory, kteří uvítají možnost tohoto druhu odpočinku. Předmětem projektu je vybudování nového místa pasivního odpočinku, které obsahuje přístřešek o rozměrech 3,5 m x 3,5
m (vnější rozměr včetně přesahu střechy 4,1 m x 4,1 m, vnitřní
výška 2,2 m), v přístřešku bude umístěn 1x stůl s lavičkami,
1x odpadkový koš a 1x stojan na kola. Součástí projektu je
také vybudování zpevněné plochy uvnitř přístřešku. Zvláštností budovaného přístřešku je „zelená“ střecha porostlá vegetací
suchomilných trav, bylin či sukulentů.
HLAVNÍ VÝHODY ZELENÉ STŘECHY
•• ochrana střešní izolace před tepelnými výkyvy, UV zářením a mechanickým poškozením – prodloužení životnosti
střešního pláště
•• 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
Celkové náklady na výstavbu jsou rozpočtovány na částku
138 906 Kč. Dotace činí 70 % uznatelných nákladů (97 234 Kč).

žlabech, a to advokátní kanceláři Frank Bold advokáti, s. r.
o. Dále vyzývám všechny majitele pozemků na katastrálním
území Boršice, aby se podrobněji informovali o možnostech
osobně zamezit navážení kalů na své pozemky. Informace
budou umístěny na webové stránky obce a také na stránky
kabelové televize.
Jen pro připomenutí: Naposledy byly čistírenské kaly naváženy od pátku 7. srpna 2015 do středy 12. srpna 2015. Na
základě stížností řady spoluobčanů a občanů okolních obcí
na trvalý nesnesitelný zápach byla pořízena fotodokumentace
a byl dán podnět k prošetření Českou inspekcí životního prostřední a dále Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu
zemědělskému, který má aplikaci kalů ve své kompetenci. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že kaly byly naváženy nelegálně. Následně byly společností Lukrom plus s.r.o. odvezeny
z katastru obce na katastr města Staré Město.
Tímto si dovoluji všechny vlastníky pozemků na katastru
obce Boršice opět vyzvat, aby se zamysleli nad možností pronajmout své pozemky jiným zemědělsky hospodařícím subjektům než společnosti Lukrom.
Obec v žádném případě nebude trpět protizákonné jednání na svém majetku a na majetku svých občanů.

Další snaha o navážení čistírenských
kalů na boršickou ornou půdu
Zemědělská a obchodní společnost Lukrom plus s r.o., se
sídlem Lípa č. p. 81, se na začátku letošního roku opět snaží již poněkolikáté navážet na ornou půdu nás, vlastníků zemědělských pozemků, a to bez našeho souhlasu, čistírenské
kaly, a to prostřednictvím společnosti TRADE-WASTE s.r.o. se
sídlem Pod Vodárnou č. p. 3838, Havlíčkův Brod. Z její strany byla podána na Městský úřad v Uherském Hradišti žádost
o schválení tzv. havarijního plánu. Jedná se o vydání rozhodnutí, které povolí uložit na několika místech našeho katastru
stovky tun čistírenských kalů a ty následně rozvést a zaorat na
orné půdě, kterou vlastníme převážně my, občané z Boršic.
Po telefonickém rozhovoru se zástupci společnosti TRADE-WASTE je zřejmé, že se jedná o navezení velkého množství
těchto kalů na naše pozemky a že tuto společnost vůbec nezajímá, jestli s tím my, vlastníci pozemků, souhlasíme, či
nikoliv. Okamžitě jsem společně se starostou obce Huštěnovice navštívil vedoucího odboru stavebního úřadu a životního
prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště a společně jsme
vyjádřili nesouhlas s navážením těchto odpadů na katastrální
území našich obcí. Následně jsou oslovováni vlastníci pozemků, na jejichž pozemky se mají čistírenské kaly navážet a dále
pak rozvážet a zaorávat. Na základě zjištěných skutečností
Vás, všechny vlastníky pozemků, touto cestou oslovuji a tuto
informaci Vám sděluji. Již v minulosti jsem Vás upozorňoval,
abyste se vyvarovali pronajímat zemědělské pozemky nebo
prodlužovat pronájmy se společností Lukrom. Celou agendu
doporučilo Zastupitelstvo obce Boršice předat právníkům,
kteří nám výrazně pomohli zastavit činnost dekontaminačního střediska nebezpečných odpadů v bývalých silážních

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017
Úklid obce Boršice v sobotu 8. dubna 2017
Vážení spoluobčané,
jako každý rok, i letos proběhne úklid obce. V sobotu
8. dubna v 7:30 je sraz u obecního úřadu. Vezměte si pracovní rukavice. Po skupinách se budou sbírat odpadky na
celém katastru naší obce. Tímto Vás žádáme, abyste třídili
odpad do kontejnerů podle popisů. Každý účastník úklidu
dostane stravenku na občerstvení, které se bude podávat
po ukončení akce. Předem děkujeme za Vaši pomoc.

Musíme
to uklidi
t
www.Uk

lidmeCe

sko.cz
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Graf - Daňové příjmy obce Boršice v letech 2013 - 2016.

Z činnosti na úseku podatelny, matriky a evidence obyvatel za rok 2016
Evidence obyvatel:
K 1. 1. 2016 měla obec Boršice 		
z toho
a 	
Během roku se:
- přihlásilo
- odhlásilo
- narodilo
- zemřelo

2 189 obyvatel
1 069 mužů
1 120 žen
21 občanů
50 občanů
20 dětí
32 občanů

K 31. 12. 2016 měla obec Boršice 		 2 148 obyvatel
z toho 1 050 mužů
a 	 1 098 žen
Uvnitř obce se přestěhovalo 28 občanů.
Průměrný věk občanů byl k 31. 12. 2016 43,23 roku

Tabulka ukazuje rozložení obyvatelstva podle věku a pohlaví
věk
muži
ženy

0-6
60
72

7-18
120
116

19-30
176
134

31-40
154
135

41-50
158
154

51-60
171
157

61-70
115
146

71-80
64
111

81-90
26
65

nad 90
6
8

celkem
1050
1098

Matrika a podatelna:
bylo vyřízeno:
- spisy úmrtí
20
- dodatečné zápisy do matričních knih (rozvody, změna příjmení)
3
- spisy manželství
21
- druhopisy matričních dokladů
4
- osvědčení o sňatku s církví
8
- přiznání otcovství
2
- zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro
6 občanů
- ověřeno - podpisů (legalizace), listin (vidimace) celkem - 634 ověření
- vyvěšeno a sňato 126 vyhlášek a různých podání na úředních deskách (elektronické i klasické)

Czech Point:
Výpis z Trestního rejstříku
Výpis z Trestního rejstříku právnických osob

vyřízeno 54 žádostí
vyřízena 1 žádost

Výpis z Katastru nemovitostí

vyřízeno 82 žádostí

Výpis z Obchodního rejstříku

vyřízeno 16 žádostí

Výpis z Bodového systému řidičů

vyřízeno 5 žádostí

Výpis z Živnostenského rejstříku

vyřízeno 8 žádostí

Veřejný výpis údajů z registru osob

vyřízeny 4 žádosti

Konverze z elektronické podoby do podoby listinné vyřízeno 51 žádostí
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Krojový ples
XIV. krojový ples tradičně zahájila DH Boršičanka. Společně s CM Pentla hrály k tanci a poslechu celý večer. Při příchodu mohli návštěvníci ochutnat první obecní slivovicu. Tu
nalévali všem příchozím lonští stárci Tomáš Brázdil, Eliška
Staufčíková, Jiří Veselý a Sabina Staufčíková. Stárci také stáli
v čele boršické chasy, která na plese vystoupila s hodovým
pásmem. Čardášem nás přišel pobavit FS Pentla.
Všichni si mohli pochutnat na koláčích a rautovém pečivu
z Varmužovy pekárny. Tradiční první cena v bohaté tombole poukaz na ušití krojových botů - putovala tentokrát do Tučap.
Přestože byla zrovna chřipková epidemie a hostů na plese
bylo méně než jiné roky, bavili se všichni do pozdních nočních
-heahodin.
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Únor ve znamení
EDISONU
V prosinci loňského roku mě oslovila zlínská firma AISEC
s možností zapojení naší základní školy do projektu mezinárodní spolupráce se studenty z asijských zemí pod názvem
EDISON. Jeho cílem je umožnit vysokoškolským studentům
z exotických zemí strávit týden v Evropě výukou zdejších školáků. Na počátku jsme netušili, co naše zapojení bude obnášet, ale postupně jsme se dozvídali nové informace, které nás
s naší činností v projektu seznamovaly. V lednu 2017 jsme se
dozvěděli jména našich zahraničních studentů s krátkým popisem jejich zájmů a samozřejmě i místa, odkud pocházejí.
Konkrétně šlo o Ting a Yvonne z Tchaj-wanu, Leona a Glorii
z Číny, Perizat z Kazachstánu a Zahru z Indonésie. Hned na
začátku jsme řešili zásadní problém, a to, kde budou během
pobytu studenti ubytováni. Nezískali jsme žádného dobrovolníka z řad rodičů, a proto jsme velmi ocenili nabídku P. Antona
Kasana, který nám umožnil ubytování našich zahraničních lektorů přímo na faře.

jsme začali v pondělí 20. února slavnostním zahájením v hale,
kterého se zúčastnil i pan místostarosta Boršic Petr Dula, který prokázal svoji cizojazyčnou dovednost rozmluvou s našimi
studenty. Po zahájení už následovala výuka v jednotlivých třídách. Museli jsme vyřešit nesnáze s přecházením mezi budovami škol, ale nakonec se nám podařilo vytvořit takový rozvrh,
že ostatní výuka mohla probíhat bez narušení. Na obou budovách se svojí role výborně zhostili oba naši učitelé anglického
jazyka paní učitelka Stýskalová a pan učitel Zapletal, kteří se
na tento týden stali pomocnými překladateli. Když bylo potřeba, tak se svojí znalostí cizího jazyka přispěchal i pan ředitel.

Kromě dopolední výuky jsme se snažili pro naše studenty připravit i doprovodný program. První seznamování učitelů
a našich hostů proběhlo v pondělí při bowlingu v restauraci
Na Haldě, v úterý jsme dali příležitost našim žákům otestovat
sportovní dovednosti v různých míčových hrách v hale a ve
čtvrtek dopoledne jsme se studenty vyrazili za některými zajímavostmi našeho mikroregionu. Obzvlášť návštěva baziliky
na Velehradě na ně udělala velký dojem. Ve středu dopoledne
jsme se společně zúčastnili karnevalu v místní mateřské škole.
Všichni jsme obdrželi krásné dárečky od dětí a za odměnu
jsme si s nimi zaskotačili u několika písniček. Tímto bych chtěl
poděkovat paní ředitelce Dagmar Cilečková a všem jejím kolegyním za příjemně strávený čas a vroucné přijetí v mateřské
školce.

Ještě před samotným příjezdem se začali činit všichni žáci
pod vedením svých třídních učitelů a vzorně připravovali výzdobu ve svých třídách, které měly symbolizovat jednotlivé
státy našich hostů. Čas utekl jako voda a my jsme v neděli 19.
února společně s paní zástupkyní Lenkou Daníčkovou a paní
učitelkou Petrou Stýskalovou netrpělivě očekávali příjezd našich zahraničních studentů. Hned na začátku jsme překonali
první rozpaky a pomalu jsme začali s našimi hosty komunikovat, samozřejmě hlavně v anglickém jazyce. Celý program
- 12 -

Největší společná akce se odehrála ve středu 22. února
2017 pod pracovním názvem: „Netradiční folklórní a kulinářské odpoledne“. Cílem bylo všechny zúčastněné návštěvníky
z Boršic seznámit s projektem Edison, ale hlavně jim umožnit ochutnat speciality typické pro domovinu našich studentů, které sami připravili ve školní kuchyni. Na oplátku jsme se
naše zahraniční studenty snažili seznámit s tanci, typickými
pro zdejší region. Za doprovodu Kuby Špalka a Vojty Grebeně
se o to úspěšně pokusily děti z místní Pentličky. Velmi mile
mne překvapila bohatá účast rodičů žáků a ostatních příznivců
naší základní školy, za což jim samozřejmě patří dík.

Turnaj základních škol v badmintonu
Poslední únorové úterý se sešly dívky z okolních základních škol, aby si vyzkoušely svoje badmintonové dovednosti. Sešlo se celkem 26 žákyň z Tupes, Buchlovic, Velehradu
a pořádajících Boršic. Dívky předvedly velmi pěkné sportovní
výkony a obzvlášť zápas mezi domácími Nikol Slovákovou,
Andreou Marťánovou a jejich soupeřkami z Tupes měl nádech
profesionálního badmintonu. Po urputné bitvě se nakonec
z výhry 15:13 radovaly domácí dívky. Znalost místního prostředí ještě využily Kateřina Skupinová a Natálie Dvořáková,
které skončily na krásném třetím místě.

Týden strávený poznáváním odlišných kultur a zvyků exotických zemí utekl jako voda a v pátek 24. února nastal čas
loučení. Během předávání dárečků, podepisování a společného focení jsme mohli začít přemýšlet nad prospěšností našeho
zapojení v projektu Edison.

Celý dopolední turnaj měl opět na svých bedrech pan učitel Mgr. Dušan Hapala, kterému pomáhaly žákyně z deváté třídy. Až na pár organizačních chybek - které příští rok vychytáme - proběhlo dívčí badmintonové zápolení bez problému a já
se už teď těším, kdo si během 2. ročníku v roce 2018 odnese
krásný nový pohár pro celkového vítěze.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na organizaci
projektu Edison v Boršicích podíleli.
P. Antonu Kasanovi za úžasný přátelský přístup a trpělivost
během ubytování studentů na jeho faře, rodičům a přátelům
školy, kteří pomáhali s přípravou pohoštění, úklidem a praním
oblečení, kolegyním a kolegům za profesionální a obětavý
přístup během celého průběhu projektu, našim žákům za pozorné a příkladné chování během netradiční cizojazyčné výuky a samozřejmě i zástupcům obce Boršice za jejich finanční
podporu při realizaci tohoto projektu.
Tak zase někdy s Edisonem v Boršicích na viděnou.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej, slavíčku
Dne 2. 3. 2017 se již tradičně konalo školní kolo pěvecké
soutěže Zazpívej, slavíčku, do kterého se i nyní zapojily děti
z MŠ. Letošní zpívání bylo ve znamení pohádky, proto školní
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sbor zazpíval ostatním vždy na úvod známé písně z pohádek.
Soutěžilo se ve třech kategoriích: I. - MŠ a 1. třída, II. - 2.
a 3. třída, III. - 4. a 5. třída. Největším překvapením byla II. pěvecká kategorie, kde vystoupilo celkem 24 soutěžících. Proto
ani porota neměla rozhodování lehké, spíše naopak. Zazněly
písně lidové, umělé, pohádkové, známé i méně známé. Odměnou všem byl nejen potlesk ostatních a sladká odměna, ale
i drobný dárek, pro mladší omalovánka či záložka, pro starší
propiska s logem školy. Vítězové získali zaslouženě diplom.
Žáky hodnotila odborná porota ve složení pro I. a II. kategorii:
Mgr. Lenka Daníčková, Mgr. Lenka Janíková, Barbora Zahrádková a Denisa Kratochvílová, pro III. kategorii: Mgr. Lenka Daníčková, Ing. Ivana Přikrylová, Barbora Zahrádková a Denisa
Kratochvílová.
Porota rozhodla o udělení cen takto:
I. kategorie:
1. místo: Zuzana Pavlíková a Beáta Martináková
2. místo: Adriana Balíčková
3. místo: Kateřina Petříková a Vojtěch Křápek
II. kategorie:
1. místo: Natálie Pátková a Martina Holomčíková
2. místo: Nela Křápková
3. místo: Viktor Železník
III. kategorie:
1. místo: Aneta Martináková a Daniela Jarošová
2. místo: Tadeáš Rada
3. místo: Denisa Železníková
Zvláštní ocenění poroty získal František Šůstek.
Všem soutěžícím děkujeme za jejich výkony a oceněným
blahopřejeme!
Mgr. Lenka Janíková

Jménem všech zaměstnanců naší Základní školy Františka
Horenského v Boršicích bych Vám chtěl všem popřát příjemné
prožití blížících se svátků velikonočních a zároveň bych Vás
rád pozval na letošní velikonoční dílničky, které se budou konat v úterý 11. dubna 2017 od 15:00 na dolní škole v Boršicích.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Základní umělecká škola Uherské Hradiště, pobočka Boršice
Máme tady první jarní sluneční paprsky, které symbolizují
návrat jara a také postupné vyvrcholení školního roku. Naposled jste děti mohli slyšet na vánočním jarmarku a vánočním
koncertě, kde nás mile překvapil plný kulturní dům. Vaše přízeň a zájem o mladé hudebníky nás těší a žene kupředu touhou učit děti nové písně a skladby.

Do června nás ovšem čeká ještě spousta času a také
spousta naplánovaných akcí. V květnu proběhne den otevřených dveří. V červnu nás čekají hned dva koncerty. Po loňské úspěšné premiéře hudební noci proběhne hudební noc
i letos, také v červnu. Děti čekají postupové zkoušky a také
přijímací zkoušky pro možné nové hudebníky.

V lednu byl na naši pobočku zakoupen nový elektrický klavír, který je přenosný, tudíž koncertů se budou zúčastňovat
i mladí klavíristé. Proběhl také nákup nového materiálu, jako
jsou židličky ke klávesám či basová stolička.

Přejeme pěkné jarní dny, které si můžete zpříjemnit kromě
pohledu z okna i poslechem hudby. Vždyť hudba je přirozený
element lidského života, který dovede ovládat lidské pocity.
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Za pobočku Boršice Jakub Špalek

Rodičovský ples
„Dobrý večer, pánové a dámy, jsme rádi, že jste tu s námi.
Dobrý večer, naši učitelé milí, jsme rádi, že jste tu s námi v tuhle chvíli.
Dobrý večer, všichni vážení hosté, ať neopakuji to po sté, zkrátka: DOBRÝ VEČER VŠEM!!!
Vítáme Vás na Rodičovském plese a než se hudba a tanec na parket snese,
dovolte nám pár děkovných slovíček, asi jen tolik, co je v sále hvězdiček…
Prosíme, aby naše hvězdy nastoupily a my je medailemi za jejich výkon odměnili.“
Těmito slovy zahájili po osmé hodině večerní v kulturním domě ples žáci 9. třídy
Vendula Doubravová a Josef Swatzina, poté na parket nastoupily ty, které se zasloužily
o nácvik tanců.

Pokračování proslovu:
„Paní Helenka Veselá - ta nás polonéze učila! Bětka Dostálová - její pomocnice, moc šikovná následnice!
Slečna Lenka Veverková a Liduška Burdová - odbornice na latinskoamerické tance!
Paní Pavlínka Papayová nás učila klasice, byly to pro ně hodně náročné měsíce.
A my, jejich žáci, teď před nimi smekáme a to největší ocenění jim dáváme.
Jim také patří největší potlesk a veliké: Děkujeme!
Jsme vděční, že to pro ně nebyl vyhozený čas a na další nácvik přišly zas,
že hůl nad námi nezlomily a stále se s námi lopotily.
Ze začátku se nám nohy do sebe pletly, je div, že jsme neutekli.
Po pár schůzkách se výsledek dostavil a nás tanec ohromil.
Kluci přestali nám šlapat na špičky a už neničí nám střevíčky.
I holky prošly proměnou a mají občas pusu zavřenou a úsměvem nás odmění, když vidí
naše snažení.
Předem děkujeme kapele VHS z Nedakonic za krásnou muziku,
ještě prosím vydržte, už začneme v mžiku.
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Děkujeme naší škole a rodičům, kteří se na přípravě plesu podíleli
a sál s námi hvězdičkami vyzdobili, snad jsme Vás ostatní tím
ohromili.
A teď už jen v rychlosti, ať v tombole se Vám poštěstí.
Za krásné ceny sponzorům děkujeme a věříme, že příjemnou
zábavu si spolu užijeme
a odpustíte nám malé chybičky a dobře se bavíte VEČER CELIČKÝ!“
Po velkém děkování byl ples zahájen slavnostní polonézou, kterou žáci zvládli na výbornou. Po celém sále visely hvězdičky, které si
žáci sami vytvořili. Oponě vévodili dva andělé, kolem kterých svítily
hvězdy v souhvězdích. Byla to opravdu nádherná podívaná, děvčata v bílých šatech byla jako princezny a z kluků se stali galantní muži.
Byl to nebeský večer plný hvězd a hvězdiček, věřím, že se všichni
dobře bavili a vynaložený čas i úsilí stály za to!
Helena a Vendula Doubravovy

Foto:
Alena Horňáková
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Předškolní vzdělávání v Mateřské škole Boršice
Chystáme se do mateřské školy
Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se organizuje pro
děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od
2 let. (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ve znění zákona č. 178/ 2016
Sb., dle § 34) Jistě si v této souvislosti kladete řadu otázek,
a proto si Vám dovoluji předat pár informací týkajících se právě adaptace dítěte na nové prostředí, tedy na pobyt v mateřské škole. Mnoho z toho, co bude dál řečeno, nepochybně
víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na
svět dětskýma očima, pokusím se Vám poodhalit, jak přechod
z rodiny do mateřské školy vnímají děti.
Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada
otázek: Co budu dělat? Jací budou mí kolegové? Zvládnu to?
Stává se nám to vždy, když nás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy
pokaždé vyslovit. A i když se do školky těší, nejistota v něm
zůstává.

Adaptace dítěte na nové prostředí
Můžete se s prostředím naší mateřské školy spolu se svým
dítětem seznámit již před nástupem do školky. Probíhají u nás
„Pohodové chvilky“. Ty jsou určeny pro děti, které školku ještě
nenavštěvují, probíhají v úterý v době od 10:00 do 11:15 hodin, ale jen v době příznivého počasí. Mluvte s dítětem o tom,
co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít
obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do
školky chodí rádo. Vyhněte se negativním popisům, např.:
„Tam tě naučí poslouchat!“, „Tam se s tebou nikdo dohadovat
nebude!“ apod.
Chcete-li svému dítěti usnadnit vstup do MŠ, dodržujte
i doma denní režim, který na dítě ve školce čeká. Zaměřte se
na hygienické i pracovní návyky – dítě udržuje čistotu, samostatně jí lžící, pije z hrníčku, učí se umývat a utřít ruce, samo
anebo s dopomocí dospělého si obléká jednoduché části oblečení, umí si nazout boty, přezůvky. Zvykejte děti poznat si
své věci a ukládat je na své místo. Veďte je i k uklízení svých
hraček. Samozřejmě všechno všechny děti před vstupem do
školky nezvládnou. Záleží i na věku, kdy začnou MŠ navštěvovat. Nejde mít stejné požadavky na děti mladší tří let a na
děti starší.

Co byste nikdy dělat neměli…

•• Buďte důslední a nenechte se obměkčit. Když už jednou
rozhodnete, že dítě půjde do školky, nedejte se přemluvit
a trvejte na svém.
•• Nestrašte své dítě školkou, vyhněte se výhrůžkám typu:
„Počkej, ve školce ti ukážou!“, Když budeš zlobit, nechám
tě ve školce i odpoledne!“, a za problémy s přivykáním je
v žádném případě netrestejte.
•• Nepřiznávejte, že je Vám také smutno a že se Vám stýská.
Když zvládnete své emoce Vy, dítě je zvládne také. Mně
osobně je někdy líto rodičů, když vidím, že mají občas i slzičky v očích, když opouští své plačící dítě. Ale věřte mně,
že to Vaše sluníčko se zklidní rychleji než Vy.
•• Netvrďte dítěti cestou do školky, že jdete na procházku,
a mylně ho neinformujte, v kolik hodin je přijdete vyzvednout.
•• Neopakujte svému dítěte pořád dokola, že má být hodné.
•• Rozloučení zbytečně příliš neprotahujte, neodcházejte ani
narychlo ani tajně, ani ve vzteku po „hádce“ s dítětem.

jich děti dobře postaráno. Mateřská škola doplňuje výchovu
v rodině – je tedy závislá na spolupráci s Vámi – rodiči. Proto
s námi komunikujte, sdělte nám své pochybnosti či nejasnosti
a důvěřujte zkušenostem pedagogů.

ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠICE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
se koná

v úterý 2. května 2017
od 10:00 hodin do 16:00 hodin

v budově mateřské školy.

K zápisu potřebujete vyplněné tiskopisy
potvrzené od lékaře, které obdržíte v mateřské škole
ve dnech 18. 4. – 28. 4. 2017,
dále rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce dítěte.
K předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
se přijímají děti narozené
do 31. 8. 2015 a děti dříve narozené.
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let
do konce srpna 2017, pokud ještě do mateřské školy
nedocházejí.
Bližší informace můžete získat přímo v MŠ u ředitelky
nebo na tel. čísle 737 441 851

Spolupráce Mateřské školy Boršice
a Základní školy Františka Horenského Boršice
Přestože jsme od 1. 1. 2016 dvě samostatné příspěvkové organizace, spolupráce mezi mateřskou školou a základní
školou se intenzivně rozvíjí. Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojená a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání. A k tomu je důležitá kooperace mezi pedagogickými
pracovníky a vedením základní a mateřské školy.
Chtěla bych Vás seznámit s akcemi, které proběhly v posledních měsících.
V rámci spolupráce se základní školou, kde probíhal projekt Edison, nás navštívili vysokoškolští studenti z různých
zemí celého světa. S panem ředitelem Mgr. Tomášem Kordulou jsme se domluvili na setkání v době, kdy u nás probíhal
masopustní karneval, a zvolili jsme správnou dobu. Setkání
našich dětí se studenty probíhalo velmi spontánně a společný
tanec překonal naši jazykovou bariéru. Prostě nebylo potřeba
slov.

Chceme, aby rodiče měli pocit jistoty a klidu, že je o je- 17 -

V kategorii mateřská škola a 1. třída základní školy se na 1.
místě umístila Zuzanka Pavlíková a 3. místo získala Kateřinka
Petříková.

Jedním z cílů našeho tématu v měsíci březnu „Muzikanti,
co děláte“ bylo seznámit děti s hudebními nástroji, hudbou
podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, vnímavost, vůli a city, rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti, komunikaci, rozvíjet fantazii a tvořivost. V předškolním
vzdělávání se klade velký důraz na prožitkové učení jako na
prostředek k dosažení daného cíle. A tak jsem oslovila pana
učitele ze základní školy Mgr. V. Kamrlu, zda by nám děvčata
z jeho třídy nemohla udělat malý hudební koncert u nás ve
školce. Od slov nebylo daleko k činu a ve středu dne 1. 3.
2017 nám na svůj hudební nástroj zahrály Šárka Kmentová,
Kačka Knížová, Denisa Železníková a Aneta Martináková. Děvčata, ještě jednou děkujeme, byla jste skvělá.

Poděkování sponzorům
Dětský úsměv jako poděkování patří firmě Cipres filter,
s.r.o., za výrobu regálů a jejich instalaci do kabinetů v MŠ.
Dále panu J. Wunderlichovi za poskytování drobných elektrikářských prací.
Dagmar Cilečková
ředitelka mateřské školy

Voda na Zemi
Motto: „Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě.“
Naše mateřská škola si v měsíci březnu připomene a aktivně
se zapojí do oslav Světového dne vody, který se na celém světě pravidelně slaví už od roku 1993 vždy 22. března. Vznikl na
popud konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED)
a byl schválen Valným shromážděním OSN.
Každoročně je také spjat s řadou akcí připomínajících význam vody a nutnost udržitelného nakládání s vodními zdroji. Ústředním tématem roku 2017 je „Waste Water“ (Odpadní
voda).
Je třeba si uvědomit, že ne všude je běžné si otočením kohoutku napustit „obyčejné vody“, co umyvadlo nebo vana ráčí.
Jsou děti a dospělí, kteří nemají ani tyto základní věci, které jsou
pro nás samozřejmostí.
Děti, rodiče a celý kolektiv MŠ si připomenou tento Světový
den vody v období 20. až 24. března 2017 v projektu pod názvem „Voda na Zemi“.
Hlavním cílem tohoto projektu je, aby si děti uvědomily nezbytnost a význam vody v našem životě i v přírodě. Také chceme vést děti k pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat.

Pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku má již svoji letitou tradici. Konala se dne 2. 3. 2017. Garantkou této akce je Mgr. Lenka Janíková (paní učitelka ze ZŠ). Z MŠ se zúčastnily děti ze
3. třídy – zelená jablíčka, své pěvecké dovednosti nám v rámci
školky předvedly hned po hudebním koncertě ve středu. Tato
akce dává příležitost ke spolupráci, k nácviku sociálních rolí,
k vytrvalosti a zodpovědnosti, k přijetí a dodržování pravidel,
k vytváření pozitivní vzájemné závislosti, dává prostor k obdarování druhých, k uznání, ocenění a úctě.
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V průběhu celého tohoto období budeme získávat praktické
zkušenosti, co všechno dokáže voda. Vodu budeme zkoumat
a pozorovat ve všech jejích podobách. Vydáme se k místnímu
rybníku a potoku, symbolicky se oblečeme do modré barvy.
Snažíme se do této akce zapojit děti s jejich rodinami – výtvarně
zachytit vodu, tak jak ji vidí a vnímají. Jejich společné výtvarné
práce budou vystaveny v areálu před vstupem do MŠ.
Voda je nejdůležitější a nenahraditelná složka, bez které
nemůže existovat člověk, živočichové, zem a ani život. Setkáváme se s ní všude, i když ji vždy nevidíme (déšť, sníh, led,
mlha, rosa, pára, …). Ať chceme nebo nechceme, je součástí
našeho života. Ale proč bychom vlastně neměli chtít? Vždyť
voda nám dává ŽIVOT.
Gabriela Hejtmánková
učitelka mateřské školy

TOP nejžádanějších knih v boršické knihovně
Inspirujte se a přečtěte si knihy, které zaujaly čtenáře.

Dívka ve vlaku

Rachel dojíždí ranním vlakem do Londýna. Den
co den si prohlíží útulné předměstské domky,
a když vlak na chvíli zastaví u návěstidla, naskýtá
se jí pravidelně letmý pohled do soukromí mladého páru. Postupem času Rachel začíná mít pocit,
že ty dva lidi zná. Představuje si, že je zná. Dá
jim dokonce jména: Jason a Jess. Jednoho dne
však zahlédne něco, co ji šokuje. Stačí pouhá
minuta, než se dá vlak zase do pohybu, a náhle je všechno
jinak. Krátce nato se Rachel dozví, že se „její“ Jess pohřešuje,
a proto se rozhodne obrátit na policii. Není si jistá, zda tím
nenadělá více škody než užitku, zatímco se stále více zaplétá
do příběhu, který není její, ale jenž nakonec obrátí naruby život
úplně všem.

Než jsem tě poznala

Louisa Clarková je obyčejná dívka žijící mimořádně obyčejným životem. Romantický příběh o dvou
lidech, kteří nemají nic společného, dokud jim láska k nohám nepoloží celý svět. S ním však i otázku, jak vysokou cenu je člověk ochoten zaplatit za
štěstí toho, koho miluje.

Tajemství porodní báby

Hradní pán Wulfhart chce dát mladé porodní bábě
Martě useknout ruce a nohy, protože se jeho syn
narodil mrtvý. Na poslední chvíli se dívce podaří
uprchnout z rodné vesnice. Aby na útěku přežila,
přidá se k výpravě kolonistů směřující na východ
země, do dnešního Saska.

Postel hospoda kostel

Není kněz jako kněz - Zbigniew Czendlik je toho skvělým důkazem. Studium Bible je podle něj nuda, nerad zpovídá své
farníky, a chce-li někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Miluje
ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako

doma. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč
se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát?
K čemu by vedl své děti a co je v životě nejdůležitější? Ale hlavně - jak to, že u nás nemáme
natřískané kostely? Tato kniha vám odpoví na
mnoho podobných otázek. Nahlédnete do soukromí jednoho pozoruhodného muže a zjistíte,
jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha. Není
vyloučeno, že vás zbaví některých předsudků a zkreslených
představ, proto ji čtěte pouze na vlastní nebezpečí.

Rudý kapitán

Při rekonstrukci starého hřbitova objevili dělníci v jedné z rakví lebku, do níž byl vražen velký
hřeb. Bylo jasné, že nebožtík zemřel násilnou
smrtí. Na místo hrůzného nálezu byli přivoláni
detektivové z oddělení vražd - začínající Richard
Krauz a zkušený Eduard Burger. Kolotoč vyšetřování se roztočil.

Rozbité štěstí

Příběh manželů Terky a Andreje se začíná téměř idylicky: žijí v hezkém, moderně zařízeném
bytě s dvěma dětmi, malou Emilkou a pubertálním Adamem, a zdá se, že jim nic nechybí ke
štěstí. Vážná krize v manželství nastane, když
Andrej, majitel cestovní kanceláře, zkrátí daně
a dostane se do vězení. Terka zůstane sama
a musí se vyrovnat se situacemi, o kterých se jí
předtím ani nesnilo.

Prodloužení výpůjční doby v knihovně
Od března 2017 je knihovna otevřena

v pondělí, úterý a pátek vždy již od 9.00 hodin.
Využijte prodlouženou otevírací dobu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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FOLKLORNÍ SOUBOR PENTLA
Plesová a fašanková sezóna nám pomalu končí, což pro
nás ve FS Pentla znamená, že máme více času na zkoušky
a můžeme se pilně připravovat na naši listopadovou premiéru
k 30. výročí založení souboru.
V čase příprav na novou premiéru nás ovšem čeká několik
příjemných zpestření.
Velmi se těšíme na Velikonoce, jak na již tradiční výstavu vín, kde samozřejmě opět zahraje i CM Pentla, tak i na
šlahačkovou obchůzku.
Po Velikonocích nás opět v souboru čeká svatba. Tentokráte si své ano řeknou náš muzikant Štěpán Gabriel a naše
tanečnice a vedoucí DFS Pentlička Jana Veselá. Novomanželům gratulujeme a přejeme hodně štěstí na společné cestě
životem.

Novinkou letošního jara bude pořad s názvem Vesnický
folklor, na kterém spolupracujeme se soubory F-studio Buchlovice a Dolněmčan. Přijďte se 20. května podívat do Klubu
kultury v Uherském Hradišti a můžete se těšit na netradiční
a vtipné zpracování známých, ale i nových choreografií ode
všech zúčastněných souborů.
Na závěr bych si dovolil malou výzvu: Zveme všechny, ale
zejména pak kluky, kteří mají zájem se naučit tancovat, poznat
nové lidi a cestovat, ať neváhají a přijdou za námi na zkoušku.
Zkoušíme téměř každý pátek večer a každou neděli dopoledne
v KD. Rádi Vás uvidíme, a když budete šikovní, můžete s námi
jet i na letošní zájezd.
Tak folkloru zdar!

za FS Pentla Martin Gabriel

VÝSLEDKY ANKETY OBECNÍ POPULARITY Boršické TýTý
Boršický masopust vyvrcholil v sobotu v kulturním domě galavečerem, který se neobešel bez ankety obecní popularity s názvem Boršické TýTý. Její vítězové si odnesli z galavečera sošky andělíčků a pamětní listy. A ke komu
putovaly?
Řemeslník roku: Petr Kučík ml., Lukáš Vavřiník, Petr Kučík st.
Traktorista roku: Ladislav Trávníček, Jiří Veselý, Petr Lanšperk
Myslivec roku: Jakub Dostál, Zdeněk Dostál, Pavel Novotný
Hasič roku: Kamil Havlíček, Ondřej Jílek, Jiří Petřík
Prodavač/prodavačka roku: Marie Heliová, Andrea Dvořáková,
Dong Vu Giang – Potraviny večerka na návsi
V této anketě hlasovalo 99 domácností.
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ SOUBOR PENTLIČKA
Nový rok Pentlička zahájila Dětským krojovým plesem, který se konal 29. ledna v kulturním domě v Boršicích. Společně
s Děckama z Buchlovic jsme uspořádali již třetí takový ples. Vše
začalo krojovanou přehlídkou, ve které se představily účinkující
soubory. Navzájem jsme se s Buchlovjánkem, Děcky z Buchlovic, Omladinkou a Štěpničkou naučili jednoduché tanečky. Samozřejmě nechyběla ani bohatá tombola a hudba, o kterou se
celé odpoledne starala skupina LCR a také cimbálové muziky
souborů. Na závěr bylo vyhlášeno mašličkové sólo a děti si tak
zasoutěžily o krále a královnu parketu. Malí tanečníci a tanečnice si tak opět mohli užít ples, který byl jen pro ně.
O měsíc později nám nastal fašank. Jako každým rokem
jsme i letos oblékli tradiční masky od vodníků až po nevěstu
a vydali se na fašankovou obchůzku. Najedli jsme se výborných
koblih, zazpívali si a zatančili. Po obchůzce jsme se přesunuli
na náves, kde jsme předvedli strání a zahráli si na komáry.
Doufáme, že jste si poslední zimní měsíce užili tak jako my, a zase někdy příště.

DFS Pentlička

Kynologický klub Boršice zve
všechny milovníky psů
ke strávení krásných chvil
na našem cvičišti.
Cvičíme každou neděli od 8.30 hodin.

POZVÁNKA
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Střípky ze života v Domově pokojného stáří Boršice
I letos zazářil před domovem vánoční strom
Ve čtvrtek 1. prosince probíhaly již od brzkého rána přípravy na slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Peklo se
a zdobil se strom, aby vše mohlo odpoledne vypuknout. Letos jsme se rozhodli pozvat letošního držáka všech charitních
hitparád – Charitní sbor CHRPA, který překvapil již na výročí
25 let od založení charity na Masarykově náměstí v Uherském
Hradišti. Proto volba programu byla jasná již tehdy. Sbor si pro
nás připravil směsici písniček, které navodily příjemnou atmosféru očekávání Vánoc. Největší úspěch měla písnička Půlnoční, kterou v originále zpívá Václav Neckář. Mnohým z účastníků se zaleskly slzy v očích, jak je písnička dojala, a také měli
mnozí odvahu si písničku se sborem zazpívat a zapojit se tak
do rozdávání radosti kolem. Myslím, že CHRPA u nás v domově vystupovala poprvé, ale nikoli naposledy – byli jsme jejich
zpěvem nadšeni – a moc jim děkuju, že si na nás udělali čas
a krásně nám zazpívali. Po jejich vystoupení jsme se všichni
posílili svařákem, aby nám venku nebyla zima, a odebrali jsme
se ven před vánoční stromeček. Všude kolem se rozzářily desítky prskavek a při doznění posledních not písně Rolničky se
rozsvítil vánoční stromeček a všude kolem se rozzářily také
oči přítomných, bylo v nich vidět štěstí a nadšení. Moc děkuju
pekařkám a kuchařkám, které se postaraly o skvělé dobrůtky,
a přeju všem, abychom se za rok opět sešli a měli možnost
rozsvítit nejen světla na stromečku, ale i v našich srdcích.

Mikulášská nadílka pro obyvatele domova
Sv. Mikuláš chodí zpravidla 5. prosince ke všem dětem,
aby je obdařil drobným dárkem. Ale protože dětí je na světě
hodně, tak k nám do domova sv. Mikuláš dorazil až další den,
6. prosince. A nepřišel sám. Vzal si s sebou bohatou posilu
v podobě několik andělů, ale také i čertů – kdyby náhodou…
Sv. Mikuláš se s každým obyvatelem domova pozdravil,
popovídal si s ním, jaký byl celý rok, co se podařilo, jaké měl
trápení atd. Pro každého měl Mikuláš vlídné slovo a povzbuzení. Každý dostal od Mikulášových pomocníků – andělů –
balíček, který určitě potěšil. Přestože se čerti snažili sebevíc,
u nás v domově nemáme nikoho, kdo by si zasloužil okusit
peklo, i když čerti slibovali teplíčko celý rok.
Mikuláš se svou družinou nezapomněl ani na naše uživatele, kteří jsou upoutáni na lůžko, a každého z nich také potěšil
svou návštěvou, vlídným slovem a drobným dárečkem. Bylo
moc krásné vidět na našich seniorech štěstí, které prožívají při
zjištění, že na ně sv. Mikuláš nezapomněl.
Protože čas plyne velmi rychle, především při hezkých
chvílích, musel nás Mikuláš se svou družinou opustit, aby stihl
navštívit ještě další seniory v okolí. Mikuláši, děkujeme a za rok
tě očekáváme s otevřenou náručí.
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Vánoční koledování dětí z MŠ a ZŠ Boršice
Jako každý rok i letos přišly potěšit srdéčka našich babiček
a dědečků děti z místní mateřské školy a také starší děti ze
základní školy v Boršicích a boršické scholy. Svým vystoupením a písněmi potěšily všechny, co si je přišli poslechnout.
Je radost pohledět na elán mládí a zavzpomínat na své dětské léta. Ti, kteří znali text písně, se k vystupujícím přidali také
svým zpěvem. Poté děti všem rozdaly vánoční přání a drobný
dáreček, který samy vyrobily. Děkujeme za krásné vystoupení
a už se těšíme na další.

Předštědrovečerní nadílka v domově
Přiblížily se ty nejkrásnější svátky v roce, kdy slavíme narození malého Ježíška. Také u nás tomu nebylo jinak. V pátek
naši senioři společně s pracovníky nazdobili krásnou vysokou
borovičku vánočními ozdobami, takže se jídelnou vznášela
vůně jehličí a vše bylo doprovázeno líbeznými koledami. Také
vůně upečeného vánočního cukroví tu pravou vánoční atmosféru dokreslila. Vše začalo slavnostním obědem, při kterém
jsme se opět vrátili do mladších let a zavzpomínali na různé
domácí tradice, které každá domácnost dodržovala. Všem
jsme namazali vánoční oplatek potřený medem a pustili jsme
se do řízku s bramborovým salátem. Po jídle jsme si zpívali
vánoční koledy a zdobili hřebíčkem jablíčko se svíčkou, každý
podle svých představ. Svíčku v jablíčku jsme si poté zapálili
a zapěli další koledy. Pak zazněl z dáli zvoneček, který je předzvěstí toho, že Ježíšek nadělil pod stromeček dárky. Všechny dárečky od Ježíška byly rozdány mezi naše milé babičky
a dědečky, kteří z nich měli velkou radost. Ještě dlouhé chvíle
jsme společně vychutnávali a nasávali tu vánoční atmosféru
a degustovali výborné cukroví, které nám upekly naše šikovné
pracovnice. Moc děkuji všem za pomoc a příjemnou atmosféru a přeju všem: Požehnané Vánoce.

Fašankové veselí v Boršicích
Poslední den před Popeleční středou připadl na úterý 28.
2., a my jsme se rozhodli naposledy před postní dobu trochu poveselit a uspořádat fašankové rejdění masek. Přípravy

Půjdem spolu do Betléma…
Jistě všichni znáte nápěvek známé české koledy Půjdem
spolu do Betléma. Asi by se mnozí z nás do Betléma vydali,
kdyby to neměli tak daleko. Ale díky našemu velmi šikovnému
panu údržbáři a jeho dalším pomocníkům se nám podařilo
do Betléma – alespoň toho symbolického – jít. Kde se vzal, tu
se vzal, dobrý nápad se zrodil. Máme krásnou pergolu, pod
kterou naši senioři tráví dlouhá letní odpoledne, tak nám bylo
líto, že v zimě je tak opuštěná. Proto jsme se rozhodli, že pod
pergolou by se hezky vyjímal betlém s celou svatou rodinou.
Je radost pohledět, když se sejde parta lidí, a jak zpívá pan
Werich ve známé pohádce – ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady uděláme moc. Daly se dohromady šikovné ruce
a vznikl vskutku překrásný betlém s postavami svaté rodiny
v životní velikosti, s ovečkami – vše vypadalo jako živé. I když
se betlém může zdát někomu malý, přece se nás tam vešlo
hodně – nu podívejte se sami na ten zázrak. Děkuji všem pracovníkům a našemu skvělému panu údržbáři Liboru Maňkovi.

probíhaly již od časného rána, kdy naše velmi šikovné kuchařky zamísily těsto, aby mohly vzniknout nezapomenutelné
a lahodné koblížky, bez nich by to nebylo to pravé ořechové.
Všichni pracovníci, kteří ten den měli službu, se převlekli za
nějakou masku. Paleta převleků byla pestrá – k vidění byla
krásná Červená karkulka se štramáckým myslivcem, včelí
medvídek Čmelda bez parťáka Brumdy, vývojová období ženy
– malá holčička s panenkou, teenagerka se vším všudy a zralá dáma v nejlepších letech, roztomilá babička s dědouškem,
starý vypelíchaný čert, krásná indiánka Ribana a mlsná šedá
myška. Nejprve byly všechny masky představeny prostřednictvím pohádky, která byla vyprávěna v trochu poupravené
verzi, abychom šli s dobou. Všem byly nabídnuty koblížky
s marmeládou a šlehačkou a voňavý svařák. Nastalo to pravé
rejdění. Všichni, co měli alespoň trochu síly, se dali do tance
při libých tónech harmoniky a zpěvu harmonikářky paní Stodůlkové. Kdybychom byli v pohádce, mohla bych říci, že tancovali až dodnes, ale realita je trochu jiná. Tancovalo se do
vyčerpání všech sil, a jelikož po každém výkonu je potřeba se
posilnit, pochutnali jsme si na vynikajícím a měkoučkém pečeném masíčku, které se rozplývalo na jazyku. Touto tečkou
jsme se všichni rozloučili a můžeme se těšit za rok na další
fašankovou parádu. Děkuju našim šikovným pracovnicím za
přípravu pokrmů a také chválím za krásné masky.
Mgr. Julie Chovancová
vedoucí Domova pokojného stáří Boršice

DPS Boršice přijal nového pracovníka security
Vyslyšeli jsme prosby klientů a pracovníků a posílili jsme
své pracovní řady o nového kolegu, který náš domov bude hlídat ve dne i v noci. Do výběrového řízení se přihlásila spousta
zájemců, ale vítěz může být jen jeden. No sami zhodnoťte –
není to krasavec? Děkuji všem, kteří se podíleli na jeho vzniku.
Jen aby nám vydržel co nejdéle.
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ZE ŽIVOTA FARNOSTI
Drazí spoluobčané!
Chci Vám popřát pokojný a milostiplný postní čas. My, lidé
dnešní konzumní doby, neradi slyšíme o půstu, odříkání, sebezapření, přesto je doba postní nesmírně důležitá. Více myslíme
na svoji duši, na druhé, učíme se sebeovládání. Pán Ježíš sám
šel do ticha pouště na čtyřicet dnů, tam se postil, i když jako
Bůh vůbec nemusel. Chci naší obci, spolkům, souborům, Vám
všem ze srdce poděkovat, že je v celém postním období v naší
obci tak posvátné ticho. Po období krásných plesů se doba
zábav zakončila radostným fašankem a všichni teď správně dodržujeme tradice našich předků, že v době postní se zříkáme
hlučné zábavy.
V loňském roce se podařilo generálně opravit čtyři krásné
sakrální památky v naší obci: kříž u Mlýna, kříž u Tučap, sochu
sv. Antonína u kostelních schodů a sochu Panny Marie směrem
do Zlechova. Vyslovuji upřímné Pán Bůh zaplať p. starostovi
Romanu Jílkovi a p. místostarostovi Petru Dulovi, všem našim
zastupitelům za schválení dotace na opravu, našemu státu i Evropské unii. Také mistrům p. Vítu Bilíkovi a p. Petru Kučíkovi. Je
to krásné dědictví víry našich otců a matek a svou krásou ještě
více obohacují tento malebný kraj.
Již za několik dnů bude dokončená nová střecha fary.
Zachráníme tak nádhernou budovu naší obce, kulturní památku.
Spolu s kostelem a kaplankou tvoří fara krásný komplex romantických budov. Celý prostor kolem působí jako duchovní areál,
který se líbí návštěvníkům naší obce i nám. Společně jsme
dokázali udělat novou střechu kostela, nové boršické zvony,
krásný farní dvůr a nyní dokončíme poslední nákladnou investici, střechu fary. Chci za všechno ještě jednou poděkovat vedení naší obce, zastupitelům a všem mým spoluobčanům.
Přeji Vám všem pokojnou a tichou postní dobu a požehnané velikonoční svátky. Ať Vás posiluje naděje velikonočních
svátků, že i Vaše bolesti a kříže se probudí do vítězného velikonočního rána.
P. Anton Kasan

Oprava farní střechy
Přízemní farní budova byla postavena v roce 1836, v těsné blízkosti kostela sv. Václava. Farnost v obci je starobylá,
souvisí s držbou velehradského kláštera a byla až do zrušení
kláštera obsazována tamními cisterciáky. Budova fary je nárožní přízemní stavba s mansardovou šikmou střechou. Areál
zahrnuje obytnou i hospodářskou část objektu. Záměrem farnosti je obnova střechy budovy fary s částečnou výměnou dožitých prvků krovů, která je vlivem povětrnostních podmínek
a stáří zchátralá. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou
kulturní památku, je při obnově střechy postupováno v souladu s principy obnovy historických objektů a jsou v plné míře
respektovány požadavky dotčených orgánů, zejména pak odboru památkové péče. Krovová konstrukce objektu je výrazně
ovlivněna stavem krytiny, která je obecně výrazně za hranicí životnosti a vykazuje již závady s rizikem zatékání do podstřeší.
Nejzávažnější poškození se týká většiny vazných trámů, které
jsou prakticky v celé délce silně napadeny dřevokazným hmyzem – tesaříkem krovovým. Napadení je hloubkové a trámy jsou
výrazně oslabeny. Na střešním plášti při průchodu komínového tělesa střešním pláštěm jsou patrné výrazné znaky zatékání
a rovněž jsou patrné i bílé povlaky dřevokazné houby. Dřevo je
narušené. V části při zdi k sousednímu domu je rovněž patrná
výrazná destrukce dřevokaznou houbou – výrazně napadená je
krokev, konec vazného trámu, pozednice a dolní vaznice.
Prvky napadené tak, že již ohrožují statiku krovu a jsou nefunkční, jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny červenou
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barvou. Tyto prvky je nutné ze stavby odstranit a nahradit novými.
Ostatní prvky nevykazují výrazné napadení a po ošetření
mohou fungovat další dlouhá desetiletí.

Krovová konstrukce: k výměně jsou navrženy poškozené
prvky stanovené mykologickým průzkumem. Na chemické
ošetření prvků proti dřevokazným škůdcům bude použit bezbarvý impregnační prostředek. Součástí opravy krovu bude
i odstranění bednění. Nová krytina bude položena na střešní
latě, včetně pojistné hydroizolační fólie, která bude položena
přímo pod střešní latě.
Střešní krytina: stávající dožilá eternitová krytina bude nahrazena novou eternitovou krytinou – typ česká šablona v barvě grafitové.
Klempířské prvky: klempířské prvky budou zhotoveny z titanzinku. Stávající vikýřky z pozinkovaného plechu budou
nahrazeny replikami z titanzinku. Replika vikýřku z titanzinku
taktéž nahradí stávající střešní výlez na dvorní straně mansardové střechy v její nižší části.
Komínová tělesa: dvě komínová tělesa v uliční střešní rovi-

ně budou doplněna o profilaci římsy a omítnuta. V nadstřešní
části bude odstraněn nadstavec komínového průduchu.

Ostatní součásti střechy: bude odstraněn stávající výlezový světlík u hřebene mansardové střechy z dvorní strany.
Oplechování koruny nadstřešní zídky přiléhající k sousednímu
objektu bude nahrazeno pálenou krytinou loženou do malty.
Stávající prkenný štít mansardové střechy s obkladem z eternitových šablon bude nahrazen novou prkennou konstrukcí
s novým obkladem, jaký má být užit na střeše. Do vyšší části
mansardové střechy mají být nainstalována dvě výlezová
střešní okna (600 x 600), stejně jako do uliční střešní roviny
sedlové střechy (1 ks).
Oprava byla zahájena v únoru a její ukončení je plánováno na duben – květen tohoto roku. Celkové náklady opravy
střechy činí necelých 900 000 Kč plus případné doprovodné
investice. Boršická farnost požádala o poskytnutí dotace ze
zdrojů Ministerstva kultury, Zlínského kraje a také z rozpočtu
obce Boršice. Momentálně jsou tyto žádosti hodnoceny.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 na Uherskohradišťsku
obec

částka

obec

částka

obec

částka

Babice

45 012 Kč

Medlovice

15 212 Kč

Svárov

8 806 Kč

Bílovice

62 991 Kč

Mistřice

33 500 Kč

Topolná

53 598 Kč

Boršice

79 133 Kč

Modrá

25 169 Kč

Traplice

27 691 Kč

Boršice u Blatnice

38 238 Kč

Nedachlebice

33 216 Kč

Tučapy

9 458 Kč

Břestek

21 811 Kč

Nedakonice

58 724 Kč

Tupesy

38 502 Kč

Březolupy

51 300 Kč

Ořechov

23 395 Kč

Uherské Hradiště-město

Buchlovice

71 831 Kč

Ostrožská Lhota

40 174 Kč

Uherské Hradiště-Jarošov

44 553 Kč

Ostrožská Nová Ves

81 183 Kč

Uherské Hradiště-Míkovice

23 760 Kč

Osvětimany

22 466 Kč

Uherské Hradiště-Sady

40 851 Kč
18 420 Kč

156 751 Kč

Hluk

5 000 Kč

Hostějov

370 252 Kč

Huštěnovice

24 065 Kč

Podolí

25 688 Kč

Uherské Hradiště-Vésky

Jalubí

40 854 Kč

Polešovice

55 951 Kč

Uherský Ostroh

Jankovice

11 119 Kč

Popovice

28 539 Kč

Újezdec u Osvětiman

Kněžpole

39 563 Kč

Salaš

9 097 Kč

Vážany

13 976 Kč

Kostelany nad Moravou

25 927 Kč

Staré Hutě

3 445 Kč

Velehrad

28 304 Kč

8 968 Kč

Staré Město

Zlámanec

13 048 Kč

Zlechov

45 702 Kč

Košíky
Kudlovice

25 628 Kč

Kunovice

161 959 Kč

178 717 Kč

Stříbrnice

11 962 Kč

Sušice

19 547 Kč

Celkem vykoledováno: 2 409 046 Kč

126 265 Kč
9 725 Kč

Děkujeme Vám!
Děkujeme všem za finanční pomoc, která bude
použita na přímou pomoc
občanům v nouzi v našem
regionu, opravu objektu
denního centra sv. Ludmily,
zajišťujícího služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením v Uh.
Hradišti, a výstavbu Centra
služeb pro osoby bez přístřeší v Uh. Hradišti.
Ing. Jiří Jakeš - ředitel

Mše svaté o Velikonocích v kostele sv. Václava v Boršicích
Svatý týden:
Květná neděle – Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Mše svatá
v 7.30 a 10.30 hodin.
Zelený čtvrtek – den, kdy Pán Ježíš ustanovil eucharistii.
Mše svatá v 18.00 hodin.

Velikonoční neděle – Zmrtvýchvstání Páně. Mše svatá
v 7.30 a 10.30 hodin.
POŽEHNANÉ SVÁTKY VELIKONOČNÍ A RADOST ZE
ZMRTVÝCHVSTALÉHO JEŽÍŠE KRISTA VÁM PŘEJE
P. Anton Kasan

Velký pátek – den, kdy zemřel Ježíš Kristus. DEN PŘÍSNÉHO PŮSTU!
Velkopáteční obřady v 18.00 hodin.

Další informace:

Bílá sobota – vigilií začíná slavnost Kristova vzkříšení. Vigilie zmrtvýchvstání Páně ve 20.00 hodin.

Žehnání velikonočních pokrmů proběhne na Bílou sobotu
15. 4. 2017 v 15.00 hodin před kostelem sv. Václava.

Velikonoční svátost smíření se bude konat v sobotu 8. 4.
2017 od 13.00 do 14.30 hodin.
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Zahájení školního roku, přivítání prvňáčků, září 1987.

Zahájení školního roku,
přivítání prvňáčků,
září 1987.

Předávání občanských průkazů dne 30. 4. 1987.

Zahájení školního roku, přivítání prvňáčků, září 1987.

Malujeme na chodníku, 15. 6. 1987.

Malujeme na chodníku, 15. 6. 1987.
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Setkání padesátníků, 27. června 1987.

Zlatá svatba, Karel a Ludmila Pavlíkovi, 28. listopadu 1987.

Zlatá svatba, Karel a Ludmila Pavlíkovi, 28. listopadu 1987.

Předávání občanských průkazů dne 30. 4. 1987.

Setkání padesátníků, 27. června 1987.
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SEDMIČKY V BORŠICKÉ KRONICE
1927
16. 11. 1927 našli dělníci ve vinohradě rolníka Ondřeje Kořínka (za hřbitovem) při kopání rigolů v hloubce 60 cm lidské
kostry. Jedna kostra byla dlouhá 230 cm a měla v těle zabodnuty železné šípy.

1937
10. 7. 1937 přijel do rodné obce novokněz Petr Franta
z č. 308 a 11. 7. měl v Boršicích svou první primiční mši svatou.

1947
3. 5. 1947 byla zahájena stavba nového schodiště ke kostelu. Vedoucím stavby byl pan Vojtěch Taťák z č. 257, plány
provedl Josef Pavlínek z č. 109, stavební asistent, pod firmou
Novotný Ostrava. 36 schodů dodala firma Kölbel, Jesenice
v Čechách. Celkový náklad činil 300 tisíc Kčs, z toho bylo za
70 tisíc Kčs provedeno zdarma. Při této příležitosti byla přemístěna socha sv. Antonína z levé strany na pravou stranu
schodiště. Do konce září byla stavba schodiště hotová.

V tomto roce začalo scelování půdy, rozorávání brázd, čili
socializace vesnice. Bylo hodně křiku, nadávek a padlo i pár
facek. Funkcionářům MNV, JZD a ONV se podařilo získat do
družstva největší sedláky – celkem 14 zemědělců.

1967
Započalo se s úpravou a rozšířením nového hřbitova.
V tomto roce bylo v obci 51 osobních automobilů a 695 motocyklů.

1977
V červenci se prováděla stavba nového mostu v ulici Nová.

1987
V ulici Bosna byla v dubnu přidělena nová stavební místa
pro řadovou výstavbu – 5 rodinných domů. V květnu se začalo
se stavbou a do konce roku byly 3 rodinné domy postaveny,
dva rozestavěny.
JZD začalo s výstavbou dvou bytových domů – 16 bytů
v ulici Podevsí.
Byla uvedena do provozu chata mysliveckého sdružení
Bažantnice.

1997
2. 8. 1947 přijel do svého rodiště bohoslovec Josef Cukr
z č. 450, aby zde 3. srpna sloužil svou první primiční mši svatou. (Byly to poslední primice v Boršicích až do roku 2002.)

1957
9. 6. 1957 předal MNV v Boršicích u příležitosti Mezinárodního dne dětí do užívání dětské koupaliště a školní hřiště. Byl
to výsledek práce rodičovského sdružení, Českého svazu žen
a složek Národní fronty.

Od 1. ledna 1997 na návrh obecního zastupitelstva schválilo Ministerstvo vnitra České republiky dnešní oficiální název
naší obce Boršice.

2007
Obecní zastupitelstvo na svém šestém jednání dne 5. 10.
2007 schválilo stavební úpravy ve středu obce – výstavbu prodejny Jednota. Výstavba prodejny v centru obce se nelíbila asi
200 občanům, kteří proti záměru protestovali peticí, ve které
požadovali vybudování náměstí s parkovou úpravou a prostorem pro dětský koutek.
Petra Víchová, kronikářka obce Boršice

Žádost kronikářky obce Boršice
Obracím se na předsedy a vedoucí boršických spolků, oddílů a organizací s žádostí o zaslání výročních zpráv, popř. stručné
informace o činnosti, výsledcích dosažených v roce 2016 za účelem zápisu do kroniky obce. Svým příspěvkem či historickou
vzpomínkou může také obohatit zápis do obecní kroniky každý občan obce. Snažím se o to, aby zápis byl dokladem toho, jak
bohatým společenským, kulturním a sportovním životem žila naše obec v roce 2016.
Více informací získáte v knihovně (tel.: 572 501 416, e-mail: knihovna@borsice.cz).
Těším se na spolupráci s vámi a těm, kteří tak již učinili, děkuji.

Boršické vodní mlýny
Obec Boršice žádá všechny občany, kteří vlastní historické fotografie či jiné dokumenty týkající se boršických vodních
mlýnů, zda by je mohli zapůjčit k oskenování a současně udělit souhlas s jejich zveřejněním. Pokud máte zájem nám pomoci,
zkontaktujte, prosím, místní knihovnu nebo podatelnu obecního úřadu.
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TOM Kamzík Boršice
V tomto roce jsme podnikli dva malé výlety, protože počasí
zatím moc nepřálo, ale věřím, že to brzy doženeme.
V lednu jsme si vyšlápli do Chrástky a pokračovali směrem
na Polešovice mezi vinohrady. Počasí bylo ryze zimní. Všude
sníh, ale občas na nás vykouklo sluníčko.
Posláním výletu bylo hledání a poznávání stop. Nejvíce
stop patřilo zajícům a pár stop bylo ptačích. Dokonce jsme
zahlédli stádo srn, ale stopy jsme nenašli, raději se zdržovaly
dál od lidí.
Na procházku se přidalo i pár rodičů, což mě moc potěšilo.
Když jsme vyšli nad vinohrady, naskytl se nám zimní pohled na Hradišťsko. Pověděli jsme si a ukázali, kterým směrem leží dědiny a města. Poznali jsme Zlechov, Staré Město,
Uherské Hradiště, Kostelany, Nedakonice a Polešovice, no
a samozřejmě Boršice.
Po 3 hodinách na čerstvém vzduchu jsme se vrátili domů
a za sebou zanechali ve sněhu pár „člověčích“ stop.
Druhá vycházka proběhla nedávno, a to v neděli 26. 2.,

kdy jsme se sešli ve 13 hodin na dědině
a vyrazili do Stříbrnic. A protože všude
bylo mokro, tak naše kroky nevedly do lesa, ani do polí, ale
na prozatím klidnou cyklostezku. Vzali jsme s sebou buzoly
a učili se s nimi pracovat. Najít sever, určit směr pochodu podle zadaného azimutu.
Na vycházce nás doprovázeli i 3 psí kamarádi, a tak nám
cesta vesele utíkala. Foukal vlažný větřík a občas vykouklo
i sluníčko, ale přesto bylo zima. Ze sněhu už zbyly místy jen
zmrzlé kusy a cyklostezku doprovázel „potůček“ vody, která
stékala z roztátého sněhu z meze.
Ve Stříbrnicích se děti ještě vydováděly na místním hřišti
a už před námi byla jen zpáteční cesta a návrat domů.
Věřím, že v březnu naše kroky povedou na vagon a že
už bude počasí vládnout jaro, aby cesta byla schůdná a my
mohli naši základnu po zimě zkontrolovat. Abychom zjistili, co
je potřeba opravit, uklidit, a pak už se můžeme těšit na první
špekáčky.
sepsala Helča (vedoucí)

Činnost Českého zahrádkářského svazu v Boršicích v roce 2016
Činnost ZO ČZS se orientuje hlavně na podporu kulturních
a společenských aktivit souvisejících s propagací vinařství
a vinohradnictví. Sdružuje vinaře, zahrádkáře, milovníky přírody a přátele vína. Zaměřujeme se též na udržení tradic zahrádkaření a malovinařského pojetí pěstování révy vinné a výroby přírodních vín v prostředí rodinných vinařství v naší obci.
Počet členů základní organizace je 72.
Během uplynulého roku jsme se podíleli na organizaci
a přípravě některých kulturně-společenských akcí. Zde je krátké ohlédnutí:
12. 2. 2016 se konala výroční členská schůze, na níž bylo
jako tradičně zhodnoceno působení a hospodaření základní
organizace. Letos jsme přivítali v naší organizaci dva nové
členy, manžele Macenaurovi. Po ukončení oficiální části jsme
měli možnost ochutnat vzorky přinesených vzorků vín a pálenek a v klidné atmosféře zhodnotit uplynulý ročník.
20. 3. 2016 se uskutečnila degustace k výstavě vín. Ve 24
komisích hodnotilo 89 degustátorů předložené vzorky. Garantem výstavy byl Josef Bičan z Traplic. Hodnocení probíhalo
tradičním 20bodovým systémem.

27. 3. 2016 – 51. velikonoční výstava vín v Boršicích. Vystaveno bylo opět velké množství vzorků vín, shromáždili jsme
jich 1 108. I tentokrát jsme naplnili celý sál kulturního domu
milovníky dobrého moravského vína.
Jako tradičně byli oceněni vinaři-vystavovatelé: 34 vín
bylo vyhodnoceno jako šampion výstavy v odrůdách s více
jak 6 vzorky. Dvacet ocenění šampion výstavy si odnesli vinaři
z Boršic, nejúspěšnějšími pak byli Michal Výstup a Ing. Alois
Tománek, shodně se šesti šampiony výstavy. Vína s hodnocením 18,5 bodu a více získala ocenění zlatou medailí a jejich
majitelé obdrželi věcnou cenu. Počet zlatých medailí byl 354,
což znamená, že bylo oceněno téměř 32 % vystavených vín.
Nejvíce vzorků v jedné odrůdě se podařilo sesbírat u Ryzlinku
rýnského, kde bylo hodnoceno 92 vzorků. Nejstaršími vystavenými víny byla vína z roku 1996, a to Děvín Ondřeje Jílka
a Rulandské bílé Jaroslava Šimíka.
Celá akce proběhla tradičně s velkým nasazením organizátorů, vystoupila cimbálová muzika Pentla a jako již poněkolikáté bylo možné ochutnat zabijačkové speciality pana Peprny.
Vedle toho jsme opět zajistili možnost ochutnat k vínu holandské sýry.
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27. 8. 2016 – zájezd do Žádovic na Den otevřených dveří
ve vinařství Štěpán Maňák. Zde jsme měli jednak možnost nahlédnutí do výrobních prostor vinařství i s odborným výkladem
Štěpána Maňáka, jednak volné degustace jeho vín a navíc
ochutnávky pokrmů připravovaných profesionálními kuchaři
v přilehlých prostorách. Vůbec se nedivím, že se nám nakonec nechtělo ani odjíždět, a tak jsme odjezd odsunuli o hodinu. Akci doprovázela cimbálová muzika, která nás doprovodila u několika písniček, které jsme si společně zazpívali. Účast:
37 zahrádkářů.

17. 4. 2016 – zájezd do Golsu (Rakousko). I tentokrát jsme
navštívili Den otevřených sklepů v rakouské obci Gols nedaleko Neusiedlerského jezera. Je to oblast, kde jsou vyráběna
hlavně přírodně sladká vína. Na cestu se vydala společnost
46 vinařů z Boršic a okolních vesnic. Po příjezdu do Golsu
nás čekala nabídka více než 80 otevřených vinných sklepů či
dvorů s nepřebernou paletou různých vzorků vín, které jsme
mohli libovolně ochutnávat.
30. 4. 2016 – jarní putování Na kolech vinohrady Uherskohradišťska, kdy jsme náš Zahrádkářský sklep připravili jako
jednu ze zastávek na trase Moravského muškátu. Turisté se
pak na tomto stanovišti mohli občerstvit a ochutnat několik
vzorků vín. Akce to byla velmi zdařilá a výsledkem jsou desítky
spokojených návštěvníků z celé ČR, kteří měli možnost poznat
okolí Boršic a navíc ochutnat naše vína. Putování se koná pravidelně na jaře a na podzim, počet cyklistů je v desítkách až
stovkách za jediný den.

4. 9. 2016 – 5. ročník Putování po boršických vinicích. Ing.
Alois Tománek nás opět po roce provázel vinicemi, tentokrát
se zaměřil na nové směry v klonové selekci odrůd Tramín
a Rulandských a dále vyhodnocení ochrany rostlin v roce
2016. Po procházce vinicemi jsme se přesunuli ke šlechtitelské stanici Ing. Tománka, kde byla připravena ukázka klonové
selekce klasických odrůd a ukázka některých nových odrůd
révy. Na závěr jsme ochutnali několik vzorků vín z novošlechtění i klasických odrůd. Akce to byla velmi zdařilá, zúčastnilo
se 28 vinařů.

27. 5. – 28. 5. 2016 byla Českým zahrádkářským svazem
zorganizována Celostátní výstava vín v Břeclavi s mezinárodní
účastí. Záštitu nad výstavou převzal ministr zemědělství Ing.
Marián Jurečka a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal
Hašek. Počet vystavených vzorků byl skutečně rekordní –
1 904 vzorků. Boršičtí vinaři se podíleli na hodnocení vín, skupina 8 vinařů se zúčastnila degustace. Zároveň se můžeme
pochválit i výbornými výsledky v rámci takto obsazené výstavy
– z 29 vzorků vín jsme si dovezli ocenění: 1x šampion odrůdy,
11x zlatá medaile, 3x stříbrná medaile a 9x bronzová medaile.

8. 9. 2016 se někteří členové organizace zúčastnili výjezdního zasedání ZO v prostorách ÚKZÚZ ve Znojmě-Oblekovi-
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cích, kde jsme měli možnost navštívit vinice ÚKZÚZ s jejich
rozmanitou skladbou odrůd, projít sklepní hospodářství a podívat se na výrobní prostory. Následně pak i ochutnat některá
vína vyrobená ústavem jako odrůdové etalony.

17. 9. 2016 jsme se aktivně zúčastnili 5. boršických burčákových slavností. Poprvé v historii jsme řešili mokrou variantu
akce v prostorách KD. Zajišťovali jsme opět stánky s burčákem a vínem, předváděli zpracování hroznů a jejich lisování
– návštěvníci mohli ochutnat čerstvý hroznový mošt a zároveň byla připravena výstavka plodů odrůd révy pěstovaných
v Boršicích. Ze zbylého moštu, který nám vylisovaly naše děti,
vyrobil přítel Zdeněk Buchtík víno, které využíváme pro přípitky na našich akcích.
8. 10. 2016 proběhlo další putování Na kolech vinohrady
Uherskohradišťska. Vzhledem k zaneprázdněnosti vinobraním
jsme se dohodli s obcí na prezentaci vín, kterou si zajistila
v Zahrádkářském sklepě, za ZO ČSZ se zúčastnil přítel Jiří
Žmolík.
16. 11. 2016 – Svatomartinské chutnání mladých vín. Tato
již tradiční akce přilákala v tomto roce do kulturního domu
120 návštěvníků, kteří měli možnost ochutnat rekordních
133 vzorků mladých vín. Byla to příležitost poprvé v takovém
měřítku ochutnat mladá vína, porovnat technologie zpracování a sdílet své zkušenosti. O své poznatky o průběhu počasí
a pěstování révy v roce 2016 a první zkušenosti s mladými víny
tohoto ročníku se s námi podělil Ing. Alois Tománek.
27. 12. 2016 proběhlo Svěcení vína. Víno posvětil otec
Anton Kasan. Přineseno bylo 178 vzorků vína, zúčastnilo se
150 milovníků vína. I tento ročník probíhal v komorní atmosféře vánočních svátků, kterou podpořil svou přítomností otec
Anton Kasan. Před samotným svěcením proběhla v kostele
mše za vinaře a zahrádkáře. Z reakcí návštěvníků, kterých
meziročně přibylo, zní slova chvály na organizaci a atmosféru
této vinařské akce.
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slušníků, hlavně mladší generace. Jsou vítáni, počítáme s nimi
i do hodnoticích komisí.
15. 4. 2017 v podvečer připravíme KD na výstavu a v neděli 16. 4. pak proběhne samotná padesátá druhá Velikonoční
výstava vín.

Během roku přispěla ZO ČZS na některé akce pořádané
obcí či jinými zájmovými sdruženími vínem a věcnými příspěvky do tomboly. Byly to: Slavnosti vína v Uherském Hradišti,
boršické hody, farní ples, krojový ples, rodičovský ples, boršický fašank. Mimo organizaci výstavy vín v Boršicích zajišťují
členové výboru sběr vzorků pro dalších 42 místních a oblastních výstav vín v širokém okolí.
Na tomto místě chci poděkovat všem boršickým vinařům,
kteří nám pomáhají při organizaci našich akcí, nebo přispívají
svými vzorky k reprezentaci obce a naší organizace. Bez Vaší
angažovanosti a spolupráce bychom to nedokázali.

Co nás čeká v roce 2017?
10. 3. – výroční členská schůze, 27. 3. se potkáme v Zahrádkářském sklepě při umývání láhví pro výstavu, 4. 4., 5.
4. a 7. 4. bude sběr, sepisování a štítkování vzorků, 8. 4. pak
příprava KD pro degustaci a v neděli 9. 4. samotná degustace. Nezapomeňte na Vaši účast i účast Vašich rodinných pří-
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Během následujícího období připravujeme zájezd do Golsu, a to 29. 4., zájemci se mohou hlásit u Libora Vranky. Na
konec prázdnin připravujeme zájezd do Vinařství Štěpána
Maňáka v Žádovicích. Na konci srpna pak plánujeme opakování putování po boršických vinicích se zaměřením na pěstitelské možnosti v našem regionu. Termíny a detailní informace
budou včas zveřejněny. Zúčastníme se 6. boršických burčákových slavností. Připravujeme též tradiční akce na podzim
a v zimě. Proběhnou v pravidelných termínech, a to akce Svatomartinské chutnání vín 10. 11. 2017 a Svěcení vína 27. 12.
2017.
Informace o výsledcích koštů a výstav vín a další zajímavé
informace o naší organizaci naleznete nově na http://czs.borsice.net/clanky/.
Závěrem mně dovolte poděkovat vedení obce za podporu
a výbornou spolupráci. Všem vinařům a zahrádkářům za jejich každodenní práci na zvelebování svého okolí a udržování
tradic zahrádkaření na Slovácku a v neposlední řadě též mým
kolegům – členům výboru základní organizace za aktivitu,
nadšení a nasazení, se kterým přistupují k plnění všech úkolů
a činností spojených s organizací našich akcí a k zajišťování
sběru a distribuce vzorků na jednotlivé výstavy. Všem přeji hodně zdraví a úspěchů při zahrádkaření a vinaření v roce
2017.
Libor Vranka, předseda ZO ČZS
Boršice 19. 2. 2017

Pro myslivost a přírodu
V lednu letošního roku náš obecní úřad zorganizoval výjezd do Šardic, kde bylo domluveno setkání s Dr. Ing. Petrem
Maradou. Pan Marada má dlouholeté zkušenosti se zakládáním agroenvironmentálních krajinotvorných prvků, jako jsou
biocentra, biokoridory, biopásy, travnatá centra a mokřady,
a proto jsme od něho chtěli získat poznatky, které budeme
potřebovat při aplikování těchto prvků do naší krajiny. Tyto prvky v Šardicích pan Marada vytváří již několik let a podle jeho
slov se nejenom několikanásobně zvedly počty drobné zvěře,
ale došlo i ke zvýšení početnosti pěvců, brouků, opylovačů
a obojživelníků. Zlepšení se projevuje také redukcí větrných
i vodních erozí, omezením přenosu agrochemikálií a přípravků
na ochranu rostlin větrem a také zlepšením atraktivity krajiny.

Negativní vlivy na populaci zajíce polního
V boršické honitbě byla zaječí zvěř vždy velmi bohatě zastoupena, díky výborným podmínkám k rozmnožování a odchovu mladých jedinců a také díky velké rozmanitosti polních
kultur v místě výskytu zajíce polního. Nejvíc početné stavy
zaječí zvěře byly v naší honitbě v lokalitě Horní díly, a proto jí
bylo vždy přezdíváno „zaječí komora“. V této lokalitě byly prováděny rozsáhlé odchyty stovek živých zajíců, kteří byli potom

Biopás se musí podle stanovených podmínek zasít do konce května, poté celý rok do 31. 3. se musí ponechat a pak
zorat. Takže je od konce března do května vlastně holý, tudíž
slouží jako plocha pro oschnutí mláďat hlavně pernaté zvěře.
Naopak v období sklizně zemědělských plodin je biopás už
zase vzrostlý a slouží jako potrava a hlavně krytina pro zvěř,
které se po sklizni radikálně změní životní podmínky. V tu dobu
začíná dozrávat proso, pohanka, kapusta je zelená a vše je tak
příhodné pro zvěř. Pohanka vydrží do prvních mrazů, kapusta
zůstává kolikrát celou zimu a slouží jako potrava zvěři. Biopásy mají výrazný význam, pokud jsou založeny alespoň na 5 %
výměry, i menší plocha však může pomoci zvěři lépe překonat
kritické chvíle každého ročního období. Protože výsledky této
činnosti jsou opravdu vidět, máme již letošního roku v naší honitbě naplánováno založení několika biopásů, které by měly
pomoci ke zlepšení početních stavů naší drobné zvěře.

transportováni do jiných zemí k zazvěřování nebo k lovu. První
negativní změny na populaci zaječí zvěře nastaly v předchozím politickém období, kdy v důsledku vyvlastňování zemědělské půdy a následné kolektivizace došlo k rozorání mezí
a vybudování velkých osevních ploch. Tolik stručně k historii
vývoje zaječí populace v posledních letech.
Položme si otázku - co se vlastně v přírodě děje? Nezpochybnitelným činitelem významně ovlivňujícím stav zaječí
zvěře je krátkodobá změna klimatu. Ta se ale pravděpodobně projevovala vždy a zaječí populace se s ní úspěšně
dokázala vyrovnat. V posledních letech však k tomu přibyly další faktory, které se nám daří jenom obtížně ovlivnit.
V první řadě je to působení predátorů. O přemnožení lišek
a jezevců se není třeba zmiňovat, ale u těchto dvou šelem
máme alespoň omezenou možnost jejich tlumení. V několika
uplynulých letech se k nim bohužel přidává i černá zvěř, která
se pravidelně v letních a podzimních měsících stěhuje do lánů
kukuřice i v honitbách, kde se dříve nevyskytovala, a její lov
v tomto prostředí je nanejvýš obtížný.
Nejnebezpečnějším nepřítelem zajíců jsou ale dravci. Zastavil bych se především u motáků, kteří se v posledních letech stávají doslova pohromou pro naše honitby. Tento dravý
pták se díky neuvážené ochraně jednoho zvířecího druhu na
úkor druhů ohrožených neúnosně přemnožil a působí v polních honitbách obrovské škody. Podle našich zkušeností má
jediný hnízdící pár na svědomí mnoho desítek malých zajíců,
bažantů a koroptví, protože se na lov drobné zvěře specializuje a ta je jeho nejsnadnější kořistí. Redukovaný odstřel motáků a jiných přemnožených dravců by mohl významně pomoci
přežití zajíců.
Dalšími neblahými vlivy na rozmnožování a přežití zajíců,
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které nedokážeme ovlivnit, je stále se zvyšující hustota provozu a znepokojování zvěře v honitbě. Desítky zajíců ročně končí
pod koly automobilů a vlaků, protože tomu v naší krajině hustě protkané komunikacemi nelze účinně zabránit. Zajíci jsou
i v polích nucení mnohokrát za den měnit lože kvůli volně pobíhajícím psům, skupinkám jezdců na koních a motorkářům
křižujícím honitbu mimo veřejné cesty, což se neblaze projevuje na jejich reprodukčních schopnostech a kondici. V případě
velmi malého počtu zajíce polního v honitbě může dojít k příbuzenské plemenitbě a za pár generací ke ztrátě reprodukčních schopností nebo objevení nějaké vady, kvůli které zajíc
nedokáže přežít a dojde k jeho úplnému vyhynutí.
To vše by zřejmě zajíc dokázal přežít a znovu se v příznivých letech rozmnožit na žádané stavy, ale v poslední době
se na klesajících stavech zvěře v honitbách
mnohem významněji podílí zemědělská
činnost. Jedná se jednak o skladbu plodin,
která je pro zaječí zvěř nevýhodná, ale především o nové způsoby obdělávání půdy
a stále rostoucí chemizaci zemědělství.
Naši krajinu zaplavují lány kukuřice a řepky
na úkor obilovin. Neustále klesá i výměra cukrové řepy, která vždy byla pro zajíce
tím nejvhodnějším prostředím. S tím souvisí
i změna agrotechnických postupů při obdělávání půdy a nástup nových technologií.
V posledních letech je pro zajíce nejzhoubnější nový způsob používaný po sklizni obilnin. Nadějně podrostlá podmítnutá strniště,
která skýtají pro zajíce dostatek možností
obživy, jsou v průběhu října celoplošně postříkána herbicidy a na vzniklou poušť za
několik dní nastoupí silný traktor s vysokou
pojezdovou rychlostí, který takto umrtvené
pole připraví pro setbu. Zajíci, kteří přežijí
v průběhu roku několikanásobné hnojení
a postřik prováděný postřikovačem o záběru
téměř čtyřiceti metrů, se stanou obětí kultivátoru o šířce deseti
metrů, kterému nedokáží uniknout. Je to zhoubné především
pro zaječky, protože jim instinkt velí zůstat co nejdéle v loži.
Stejný problém vzniká při sklizni pícnin. Sekačka řítící se polem, často i v noci s rozsvícenou baterií světel, je pro zajíce
obtížným soupeřem, kterému bohužel až příliš často podléhá.
Zákon sice stanovuje nutnost používat plašiče, ale i při dodržování tohoto zákona neexistuje stoprocentně účinný plašič.
Moderní stroje navíc těla usmrcené zvěře „zpracují“ tak, že
se jen zřídka povede najít místo, kde zajíček prohrál svůj boj
o život. Proto se nedaří najít kadávery zajíců, ani zajíce padlé,
a nelze tak dokázat, jaké ztráty má na svědomí zemědělská
mechanizace. Z toho důvodu se již několik let opakuje situace,

kdy se v září zajíci ukazují v počtech sice ne dostatečných,
ale alespoň budících naději, do konce října však náhle zmizí.
Nerad bych, aby se zdálo, že zatracuji zemědělce, oni dělají
pouze to, co jim zákony a nařízení umožňují a dovolují, a snaží
se dosáhnout co největších výnosů.

Co se tedy dá dělat?
Výrazné změny v zemědělské krajině vedly k tomu, že se
ztratila její pestrost, snížil se rozsah pěstovaných plodin a obrovským způsobem narostly rozměry jednotlivých půdních
bloků. Na navrácení pestrosti do polních oblastí již apelovala Evropská unie a vytvořila dotační aktivitu. Nárok na dotace mají jen ty podniky, které omezí velikost půdních bloků na
maximálně 10 ha, mezi nimi budou zelené pásy a každý blok

musí být oset jinou plodinou. V současné době, bylo vydáno Nařízení vlády č.75/2015, týkající se dotací na vybudování
biopásů mezi půdními bloky, podmínkou ale je, že vytvořené
biopásy nebudou hnojeny chemickými, ale organickými hnojivy. Ty ale likvidací živočišné výroby nejsou ve většině zemědělských podniků k dispozici. Úkolem nás všech, myslivců
i ostatních milovníků přírody, by měla být především maximální snaha ochránit zbytky populace zajíce polního ochranou
jeho přirozeného prostředí a vytvářením nových lokalit, kde by
našel útočiště a rozmanitou, postřiky co nejméně kontaminovanou potravu. Předcházet příbuzenské plemenitbě nákupem
nových zdravých jedinců, které oživí stávající krev v honitbě.
Jakub Dostál

Plánování činnosti základní organizace SPCCH Boršice v roce 2017
Začátkem ledna jsme měli schůzku s důvěrníky z výboru
základní organizace SPCCH Boršice, kde jsme plánovali aktivity organizace SPCCH Boršice na rok 2017. V únoru jsme
uspořádali sportovní odpoledne v Bowling Centru Zlechov,
kde jsme se zdokonalovali ve hře a připravovali se na budoucí turnaje. Začátek měsíce března je jako každý rok věnován
výroční členské schůzi, kde bude zhodnoceno to, co se nám
v uplynulém roce 2016 podařilo uspořádat pro členy naší základní organizace SPCCH Boršice, ale také vytýčen program
na aktuální rok. Myslíme, že výbor základní organizace SPCCH Boršice připravil na letošní rok 2017 zajímavé ozdravné
pobyty a zájezdy. Jenom pro zajímavost – uspořádáme tři zájezdy. Dva po krásách našeho kraje a jeden do zahraničí. Do
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programu jsou zařazeny taky ozdravné pobyty jak v tuzemsku,
tak oblíbené pobyty v Itálii – Paestu a na Slovensku – v lázních
Dudince a nově v Bojnici. Teď už bude záležet jen na všech
členech, jak se do těchto aktivit zapojí. Chceme poděkovat
všem sponzorům, kteří přispívají na činnost naší organizace
a průběh výroční schůze. Dále děkujeme hlavně Nadaci Synot a Obecnímu úřadu Boršice. Z postu předsedy děkuji všem
členům výboru SPCCH a ostatním za jakoukoliv fyzickou a finanční pomoc, kterou nám poskytli při naší náročné práci pro
občany postižené civilizačními chorobami.
Závěrem chci popřát všem našim členům SPCCH, ale i občanům Boršic krásné a klidné prožití velikonočních svátků.
za výbor SPCCH Boršice předseda Ladislav Hamřík

Babinec… putování za poznáním
Naším posledním výletem loňského roku 2016 byly již tradičně vánoční trhy. Tentokrát jsme si vybraly Nový Jičín a trhy
spojily s prohlídkou výstav a muzeí. Co se týče historie města, byl již ve 13. století Nový Jičín křižovatkou cest z Polska
a Slezska směrem do Čech a dále do Uher. Město dříve patřilo
pánům z Kravař, později Žerotínům. V 19. století se do města
nastěhovali Židé a dali vzniknout velkým textilním továrnám,
od té doby se městu přezdívá MĚSTO KLOBOUKŮ. I z tohoto
důvodu jsme si nemohly nechat ujít výstavu v zámku „Nechte
na hlavě“. Během této jedinečné expozice je možné spatřit
až 600 klobouků, čepců a pokrývek hlavy od 19. století až po
současnost. Na konci prohlídky je zde možnost se s vybraným kloboukem vyfotit.

dětství až po vojenské úspěchy, zejména proti Prusům. K vidění je i model slavné bitvy u Domašova z roku 1798 s více
jak pěti sty cínovými vojáčky. Za svá vítězství generál získal
Velkokříž Marie Terezie s briliantovou hvězdou, který byl v takové úpravě jediný na světě.

To byl tedy náš závěr roku loňského, co ale ten letošní?
Jelikož nám počasí přálo, vydaly jsme se na procházku napříč
Boršicemi s malou zastávkou v místním kostele svatého Václava, kde jsme se podívaly na jesličky. Tato návštěva byla předem domluvena s otcem Antonem Kasanem, který se nám po
celou dobu věnoval, zahrál nám na varhany a společně jsme
si zazpívali koledy. Touto cestou otci Kasanovi děkujeme za
umožnění prohlídky.

Když už jste v Novém Jičíně, nesmíte vynechat několik
zajímavostí. Mezi ně patří určitě krásné čtvercové náměstí
s Fontánou času, která je tvořena devíti vodotrysky. Poté socha sv. Mikuláše, jejíž replika se vrátila po více než 100 letech
zpět na náměstí. Svatý Mikuláš je patronem nejen města, ale
také obchodníků a dětí. Novojičínskou radnici zdobí zvonkohra se 17 zvonky. Na náměstí stojí i morový sloup z roku
1620, před kterým je umístěna socha tančících sedláků v německém kravařském kroji z roku 1929. Jako každé město
i Nový Jičín má svou historii a i jej se dotkla otázka odsunu
Čechů a později Němců. O této nelehké situaci svědčí výstava a fotografie, které jsou k vidění v muzeu. Jako poslední
zajímavost naší prosincové návštěvy stojí za zmínku i dům
E. G. Laudona, kde tento slavný generál žil a v roce 1790
i zemřel. Jeho připomínkou je nejen pamětní deska na průčelí domu, ale také expozice věnovaná jeho životu od útlého
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Naše další procházka vedla do sousedních Buchlovic na
výstavu „Ukrojte si u nás“. Tato výstava je součástí expozice
„Příběh chleba“ z muzea ve Zlíně.

S přicházejícím jarem jsme putovaly do Drslavic do místní
firmy LIMA s.r.o. podívat se na tradiční výrobu svíček. Firma
byla založena již v roce 1993 v Uherském Brodě-Újezdci, zpočátku vyráběla náhrobní svíčky různých druhů. V roce 2009
přesídlila do nových prostor v Drslavicích a své zboží expeduje po celé republice, částečně i na Slovensko. V současnosti nabízí nejširší sortiment svíček ze všech výrobců v České
republice. Měly jsme možnost si prohlédnout výrobu zdobených interiérových svíček, kostelních svíček včetně paškálů,
svíček pro gastronomii, jubilejních, reklamních a v neposlední řadě také hřbitovních svíček. Samozřejmě jsme si nenechaly ujít možnost nákupu v podnikové prodejně. Vedení společnosti LIMA s.r.o. děkujeme za to, že nám zprostředkovalo
pozoruhodnou exkurzi. Po prohlídce jsme pokračovaly dál
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do Uherského Brodu, přesněji do Muzea J. A. Komenského,
které je dominantou města. Slavnostně bylo otevřeno v roce
1898 pod názvem Jubilejní krajinské muzeum. V současnosti
se zabývá historií regionu a plní úlohu kulturního střediska
Uherskobrodska. Co nás ale zajímalo nejvíc, byla výstava
pod názvem „Svět mechanické hudby“. Zde je vystavováno
60 exponátů flašinetů a hracích strojků, jako připomínka časů
minulých. Když už jsme byly v Uh. Brodě, nelze vynechat také
expozici „Starožitnosti Uherskobrodska“, která přibližuje regionální historii, způsob života měšťanských vrstev i vesnický
život v okolí v době od 17. až do 20. století.

Tolik zatím z našeho putování po krásách Moravy, není pochyb, že další výlety za hranice našeho kraje na sebe nenechají dlouho čekat.
Marie Lukůvková

Šachový oddíl Boršice
Začal bych oblíbeným „burčákovým turnajem“, který Boršice dlouhodobě pořádají v září. Na tomto ročníku se v neděli
18. 9. 2016 sešlo celkem 34 družstev, a jelikož jde o turnaj
4členných družstev, přijelo kolem 140 hráčů a hráček. Některé
týmy měly i 5 členů, s tím, že se různě točili. Hrálo se na 10
dvoukol a nejlépe si vedl Duras Brno, z Boršic skončil nejlépe
tým Motani Boršice na 8. místě.

remíze Vlčnova v Osvětimanech se v čele usadily Kunovice.
Zbývá už jen jedno kolo a nikdo už je nedožene, takže můžeme takto dopředu pogratulovat šachistům Kunovic k postupu.
V posledním kole bohužel hostíme doma právě silné Kunovice
a Vlčnov (se kterým bojujeme na dálku o druhé místo) hraje na
Velehradě. Takže uvidíme, jak to nakonec skončí. Doufáme,
že udržíme jednu z medailových pozic.
Pomalu se rozjíždí i turnaje žáků. V sobotu 25. 2. 2017 se
v našem kulturním domě hrál regionální přebor žáků okresu Uherské hradiště v celkem čtyřech kategoriích a sešlo
se 49 mladých hráčů a hráček. V nejmladší kategorii H+D9
se stal vítězem Michal Hlúšek hrající za Boršice – uhrál 7 bodů
ze sedmi partií. Další boršický odchovanec Ondřej Kec získal 5. místo. Turnaje se zúčastnily některé začínající naděje
a i ony uhrály nějaké body, takže doufáme, že je to povzbudí
do dalšího studia a poznávání této krásné hry.

Tradiční zimní náplní šachistů jsou mistrovské soutěže.
Boršice opět do bojů nasadily 3 družstva. V soutěži Zlínský
krajský přebor hrají Boršice A, Zlínskou krajskou soutěž – západ Boršice B a regionální přebor UH Boršice C. V době uzávěrky zpravodaje byly soutěže ještě v plném proudu, takže
můžeme poskytnout jen průběžné výsledky.
Nejsilnější soutěž s účastí Boršic – Zlínský krajský přebor
– vede Vlčnov A s velkými ambicemi na postup, Boršice jsou
po osmém kole průběžně na 5. místě, daleko od postupu i sestupu. Budou se hrát ještě 3 kola a celá soutěž končí 9. dubna
2017.
Podobně i Boršice B jsou ve Zlínské krajské soutěži – západ na 5. místě. Tady vedou Kunovice a podobně jako Vlčnov
ve vyšší soutěži myslí na postup. Zbývá odehrát už jen dvě
kola a poslední se bude hrát 2. dubna 2017. Shodou okolností v neděli 26. 2. 2017 jsme doma sehráli dost vypjatý zápas
s nejtěsnějším možným vítězstvím proti Dolnímu Němčí.
V regionálním přeboru Uherského Hradiště se celkem dařilo Boršicím C, chviličku to vypadalo i na možný boj o první
místo. Bohužel v předposledním kole jsme smolně prohráli na
Velehradě, který celou soutěž uzavírá. A díky také nečekané

V kategorii H+D11 se nejlépe vedlo nadějím Starého Města, když obsadily všechny medailové pozice, nejlépe z Boršic
skončil Jan Kostka na 6. místě. Kategorii H+D13 ovládlo opět
Staré Město celým pódiem, ale v těsném závěsu byl boršický
Denis Dědič, kterému medaile unikla v pomocném hodnocení. Nejstarší vyhlášenou kategorii H+D15 hráli jen 4 šachisti,
takže si zahráli dvoukolově každý s každým. Vyhrál Vlastimil
Babula ze Starého Města, když uhrál sto procent.
V nejbližší době nás čeká ukončení mistrovských soutěží,
spousty turnajů mládeže a doufáme, že i o prázdninách zabojujeme v některých turnajích pro dospělé. Všechny čerstvé
informace a výsledky najdete na našich webových stránkách
www.sachyborsice.cz, které čeká v nejbližší době rekonstrukce. Taky bych chtěl poděkovat obci za poskytování hrací místnosti a všem, kteří šachovému klubu věnují čas.
Václav Stodůlka

NOVINKY KABELOVÉ TELEVIZE
Programy televizní skupiny Markíza od 1. března v nabídkách operátorů v ČR skončily. Na Slovensku se již nevysílají programy Novy. Místo nich mohou diváci přijímat
jiné stanice – v Česku Markíza International a na Slovensku vysílání Nova International.
V nabídkách kabelových a satelitních operátorů, které poskytují své služby na území České
republiky, od tohoto dne již nejsou programy
TV Markíza (HD), TV Doma (HD) a TV Dajto
(HD). Místo těchto tří programů mohou operátoři poskytovat
mezinárodní verzi Markízy, nazvanou Markíza International.
Programové schéma této stanice vychází z národní verze programu Markíza. Nakupované programy jsou ale na této verzi
nahrazeny reprízami pořadů vlastní tvorby. Markíza International umožňuje v ČR jediný zcela legální příjem slovenské komerční televize. Program se totiž zcela zaměřuje jen na vlastní
produkci, na kterou má vysílací práva pro šíření mimo území
Slovenska.

Končí také programy české komerční skupiny TV Nova na
Slovensku. Kabeloví operátoři musí k tomuto dni vyřadit ze
své nabídky tyto programy: TV Nova (HD), Nova Cinema (HD),
Nova Action (HD), Nova 2 (HD), Nova Gold (HD). Místo nich
mohou operátoři nabízet stanici Nova International. Takže
naprostá obdoba postupu Markízy v ČR.
Jaké programy skupiny Markíza se mohou vysílat
v Česku:
– Markíza International (HD)
Od prvního březnového dne se jiné programy Markízy
v Česku a Novy na Slovensku vysílat nesmějí. Pokud některý
operátor i přes upozornění vysílatelů poskytuje jiné programy
těchto komerčních skupin na území druhého státu, vystavuje
se soudnímu sporu.
Ze satelitní nabídky Skylinku a dalších operátorů by tudíž měla
Markíza pro ČR také vypadnout.
www.kabelovkazlinsko.cz
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Turnaje, ligoví fotbalisté a dokonce reprezentant ČR
Ve volnočasovém centru se konal další badmintonový turnaj dvojic, který vyhrála „domácí“ dvojice manželů Pavlíkových. Na krásném 3. místě se umístila boršicko-brodská dvojice Čechmánek – Šmilauerová.

Milým překvapením pak bylo, když si spolumajitel firmy
Royal Pharma s. r. o. objednal centrum na celý den a pořádal
v něm dopoledne fotbalový a odpoledne badmintonový turnaj.
Naše centrum tak navštívila spousta ligových fotbalistů (mimo
ČR také hráči Rakouska, Polska, Maďarska, Švýcarska, Ruska, …) v čele s reprezentantem Lukášem Droppou. Po Ivaně
Večeřové (basketbal) je to další reprezentant, který nás poctil
svojí návštěvou, a my jsme rádi.

V měsíci únoru se u nás odehrála základní skupina Buffalo
turnaje a také se zde konal fotbalový turnaj přípravek, pořádaný místním klubem SK Boršice.

V březnu a dubnu nás pak čekají další dva badmintonové turnaje. Sledujte proto naše stránky http://hala.borsice.cz/
a facebook.
Těšíme se na Vás.
ZS
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SK BORŠICE – oddíl kopané
Velmi důležitou událostí v dění SK Boršice bylo svolání valné hromady SK Boršice. Její začátek byl stanoven na neděli
odpoledne 8. ledna (aby nejlépe vyhovoval široké veřejnosti
i zástupcům obce). Cílem svolání valné hromady bylo prodiskutovat nynější situaci v klubu s veřejností a přijetí nových členů SK Boršice. Do Boršic na fotbal chodí celkem velké množství diváků, kterým se líbí úroveň hry Boršických. Proto bylo
předpokladem, že účast veřejnosti na valné hromadě SK Boršice bude také „celkem velká“. Vedení SK Boršice mělo zájem
o generační obměnu členů sportovního klubu, a tím i zásadní
obměnu členů výboru SK Boršice. Tento výbor by si pak stanovil hlavně dlouhodobý záměr – kam směřovat SK Boršice
(do kterých soutěží). Ukázalo se však, že boršická veřejnost
sice ráda chodí na fotbal, posílá i své děti hrát si s mičudou,
ale o organizační práci ve výboru SK nemá téměř nikdo zájem. Je to škoda, protože právě bez těchto lidiček nemůže
fungovat žádná společnost – fotbal v Boršicích nevyjímaje.
Valná hromada v tajném hlasování tak zvolila pouze tři nové
členy výboru sportovního klubu. Všichni původní i noví členové výboru v čele s předsedou se zavázali udělat vše pro hladký průběh jarní části sezóny 2016/2017 ve všech kategoriích
mužstev. Valná hromada také udělila časově omezený mandát
výboru SK Boršice k přijímání nových členů výboru sportovního klubu (nutné pro zmíněnou generační obměnu).
Muži SK Boršice již tradičně začali trénovat hned třetí týden v lednu. V této kategorii (Krajský přebor Zlínského kraje)
je to již naprostou nutností – tato soutěž je velmi rychlá a bez
udržení fyzické kondice není možno konkurovat soupeři, natož opět „okupovat“ přední příčky tabulky – což je opět náš
cíl. S koncem podzimní části sezóny nás opustil jeden hráč
do Rakouska, jeden hráč oznámil ukončení fotbalové kariéry
a vedení klubu by již nechtělo znovu řešit hektickou situaci
s udílením víz našim „internacionálům“. Proto je již v současné
chvíli téměř jistá nová soupiska mužstva, která by nám měla
zajistit tradičně pohledný a bodově úspěšný fotbal.
Dorost SK Boršice – pod novým trenérem jsou dorostenci nadšeni do fotbalu. Své tréninky začali dokonce již druhý
týden letošního roku. Daří se jim zdolávat své soupeře pod
kvalitním vedením, ale i díky zkušenostem z krajské soutěže.
Když se zeptáte kluků, jaký cíl mají v této sezóně, tak jednoznačně zní: Vyhrát soutěž. Mají k tomu skutečně našlápnuto,

protože v tabulce jsou na druhém místě. O pouhý jeden bod
je předstihly Šumice (kteréžto mj. na jejich hřišti porazili). Cestu však mají nelehkou, protože je čekají utkání s velmi silným
soupeřem, jako jsou zmíněné Šumice, Buchlovice, nebo Bánov a Zlechov. Nedají se však podcenit ani soupeři z nižších
pater tabulky, protože cesta za titulem musí být bez jediného
„zakopnutí“.
Žáci SK Boršice – po nejistém startu podzimní části sezóny 2016/2017 se děcka „chytila“ a následně již téměř všechny
utkání vyhrála. Věříme, že jejich nastartovaný fotbalový duch
vydržel i přes zimní období. A jelikož byla letošní zima s přídělem sněhu dětem velmi nakloněna, tak si jistě při sněhových
radovánkách udržovaly i kondičku pro jarní běhání za mičudou.
Přípravky SK Boršice – přelom roku strávily děti volnem
u zimních radovánek. Tréninky začaly přípravkám v únoru. V polovině měsíce se náš tým zúčastnil domácího turnaje přípravek,
který se konal v naší hale. Zúčastnily se ho týmy: Boršice, O. N.
Ves, Kněžpole, Jarošov, Stříbrnice, Otrokovice, Polešovice. Starší
přípravka skončila na 4. místě a mladší přípravka na 3. místě. Nejlepším hráčem byl vyhlášen domácí hráč Filip Chrástek.
Všem divákům a fanouškům přejeme příjemné sportovní
zážitky na všech utkáních, od drobotiny počínaje až po utkání
mužů. Současné vedení SK Boršice vám slibuje, že v jarní části sezóny 2016/2017 bude opět s pomocí svých rodin vytvářet
příjemné, až rodinné prostředí na všech utkáních v boršickém
sportovním areálu.
Fanouškům, sponzorům a všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a těšíme se s vámi na shledavedení SK Boršice
nou na všech mistrovských utkáních.

Foto z utkání Rapid Rakousko - SK Boršice

Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat
nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí, a na
druhé straně firmy, které naopak chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.

možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případná možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého potenciálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti
svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.

Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let a na druhé straně firmy.

K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád
a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti s projektem,
zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.

Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých
firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu
z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci
zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu
vzdělávání účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec
dané firmy, tzv. mentor.

Regionální manažer pro Jihomoravský a Zlínský kraj
Bc. Michaela Procházková
+420 778 439 737
michaela.prochazkova@fdv.cz

Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak
účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména

Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Diakonie Broumov
ve spolupráci
s Obecním úřadem Boršice
vyhlašuje

SBĚR POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční

ve středu 19. dubna 2017
od 17.00 do 19.00 hodin
v zasedací místnosti u potoka.
!!! Seznam věcí ke sběru ošacení !!!
Letní a zimní oblečení
(dámské, pánské, dětské):

použitelné i poškozené
trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry,
noční košile, tílka, pyžama
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené)
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky,
čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky

Domácí textil:
použitelný i poškozený
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, ubrusy, látky (minimálně 1 m2, ne odřezky)
pouze nepoškozený
záclony, závěsy

Drobné elektrické spotřebiče:
použitelné i poškozené
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …

Informace pro život
Odborná rada prevence OSH okr. Uherské Hradiště
informace pro zopakování

Ochrana a prevence
před spalováním
hořlavých látek
na volném prostranství
Dle zákona o požární ochraně (133/1985 Sb.)
je každý při spalování hořlavých látek
na volném prostranství povinen
učinit odpovídající opatření proti vzniku
a šíření požáru.
Právnické či podnikající fyzické osoby, fyzické osoby
jsou povinny předem oznámit
Hasičskému záchrannému sboru ČR
spalování hořlavých látek na volném prostranství.
Telefonní číslo pro ohlášení pálení - Operační středisko
HZS Zlínského kraje: 950 670 222 nebo paleni.hzszlk.eu
Místo pálení je třeba pečlivě vybrat.
Ohniště musí být bezpečně izolováno
od hořlavých materiálů.
Bezpečnostní pravidla:
Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte.
Ohraničte důkladně ohniště.
Mějte po ruce dostatek hasební látky.
Nepoužívejte hořlavé látky.
Oheň po celou dobu hlídejte.
Vyberte na pálení bezpečné místo.
Pokud někdo způsobí svým jednáním požár, může mu být
udělena pokuta až do výše 25 000 Kč fyzickým osobám
a až 500 000 Kč právnickým nebo podnikajícím
fyzickým osobám.
Při škodách vyššího rozsahu může být i trestně stíhán.

Peří, péřové a vatované
přikrývky, polštáře a deky:

Při pálení ohňů by měla být neustále přítomna
alespoň jedna osoba starší 18 let.

použitelné i poškozené, kromě spacáků, ty pouze
s funkčním zipem a čisté

OSH Uherské Hradiště, tel. 572 55 24 34, www.osh-uh.net

Obuv:
pouze nepoškozená
páry svázané nebo zabalené a zavázané v igelitových
taškách, aby se neztratily od sebe při manipulaci

Hračky – plastové, plyšové:
pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí
(stavebnice, lego, …), tak je potřeba dobře zabalit

Věci, které vzít nemůžeme:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem
znehodnotí
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil – znehodnotí se tím
ostatní textilní materiál
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
lyže a lyžáky
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Zajímá nás váš názor!
Napište nám:
•• Co se vám v boršickém zpravodaji líbí a co
naopak nelíbí.
•• Co v něm postrádáte, o čem byste si rádi v budoucnu početli.
•• Které rubriky vás baví nejvíce a které méně.
Své náměty a názory nám posílejte na naši poštovní
nebo e-mailovou adresu: zpravodaj@borsice.cz
Na obálku nebo do předmětu e-mailové zprávy uveďte: náš názor.
Autory všech otištěných dopisů odměníme malými
dárky.
Nezapomeňte proto připsat i své celé jméno
a poštovní adresu.

přípravuje
Slovácké divadlo připravuje novou pohádku
Nejenom dospělí diváci jsou pro slováckou scénu důležití –
své místo v hledišti nachází čím dál častěji i dětské publikum.
A právě pro něj Slovácké divadlo začalo připravovat novou
pohádku – známý Hrubínův Špalíček veršů
a pohádek. Novinku
s herci nastuduje režisérka Zoja Mikotová.
Jméno režisérky není
divákům
Slováckého divadla neznámé,
na uherskohradišťské
scéně už nastudovala
pohádku
Pinocchio,
dojemný příběh Oskar a růžová paní či krásný Deník Anne
Frankové. „Každá inscenace paní režisérky Mikotové je dojemná, křehká a zároveň má v sobě spoustu humoru a úsměvu. Moc rád vzpomínám na Oskara a růžovou paní, byla to pro
mě jedna z nejzásadnějších rolí, stejně tak jako byl pro mě zážitkem Deník Anny Frankové,” přiznává herec Josef Kubáník
a dodává: „Když jsem si pak na obsazení přečetl, že se s paní
Zojou potkám i u nové pohádky, měl jsem velkou radost. Myslím, že nejenom děti, ale i dospělí se mají nač těšit.”

V pohádce Špalíček veršů a pohádek s podtitulem
O Květušce, zahrádce a babici Zimici se diváci můžou těšit
na novou posilu hereckého souboru Barboru Nesvadbovou,
Moniku Horkou, Petra Čagánka, Pavla Majkuse, Kamila Pulce,
Pavla Hromádku, Martina Vrtáčka a Josefa Kubáníka.
Poprvé bude pohádka uvedena v neděli 2. dubna 2017 od
15.00 hodin.

Režisérka Zoja Mikotová - 2x foto Marek Malůšek.

Neplaťte vymahačům více, než musíte
Dluhy se mají splácet. Inkasní agentury však vyžadují po
dlužnících mnohem vyšší částky, než činí samotný dluh, a založily si na tom výnosný byznys. Jejich hlavní činností je vymáhání pohledávek. Způsob, jakým se to děje, je mnohdy na
hraně únosnosti. Na co mají a nemají inkasní agentury právo?
Podnikatelé čím dál častěji využívají služeb takzvaných inkasních agentur, které se soustředí na předložený seznam lidí
a vynucují od nich zaplacení nejen dlužných částek, ale i dalších položek, které mnohdy činí i několik tisíc korun. Jedná
se údajně o náklady vymáhacího řízení a bývají pojmenovány různě, např. administrativní poplatek, poplatek za správu
nebo jen náklady řízení.
Inkasní agentury jsou podnikatelé, stejně jako společnosti, pro které pohledávky vymáhají. Nemají více pravomocí než
kdokoli z nás. Nemohou vést žádné skutečné řízení a nárokovat si jakési náklady. Inkasní agentura, která jen zastupuje vašeho smluvního partnera, po vás maximálně může vyžadovat
zákonný úrok z prodlení, rozumně vysokou smluvní pokutu,
byla-li ujednána, a případně náklady na zaslání upomínky, ale
tím to končí.
Existuje-li smlouva a v ní uvedená povinnost jedné ze stran
platit určitou částku, neznamená to, že už není potřeba, aby
o tom rozhodl soud. Stává se, že dluh už byl dříve splacen
nebo vůbec neexistuje. Je-li někdo přesvědčený, že mu dlužíte peníze, může se obrátit na soud nebo jiný povolaný státní
orgán. Dokud ten nerozhodne, nikdo po vás nemůže vymáhat údajný dluh. Skutečné vymáhání, ať chcete platit nebo
nechcete, provádí až soudem pověřený exekutor. Pokud vás
soud prohlásí za dlužníka, budete muset uhradit náklady spojené se soudním řízením. Jejich výše je ale ve vztahu ke spo-

třebitelům a jejich drobným závazkům
výrazně limitována. Inkasním agenturám stát žádnou odměnu nepřiznává.
Splacení dluhu mohou vynucovat pouze státní orgány.
Inkasní agentury proto nesmějí používat slova obsahově podobná jako „exekuce“ či „exekutor“, která mohou spotřebitele
zmást. Výzvy zasílané některými inkasními agenturami však
tento zákaz nedodržují. Hovoří o návštěvě krajského inkasního specialisty, pokud nebudete reagovat na pátrání po hledané osobě. Předpokládá se totiž, že ji na své adrese ukrýváte.
Jindy text výzvy zastrašuje varováním, že specialisté agentury
na trestní právo šetří, zda nebyl neplacením dluhu spáchán
trestný čin.
Etický kodex, kterým se mnohé inkasní agentury řídí, považuje za přípustné a dokonce žádoucí inkasovat od dlužníka
náklady agentury spojené s vymáháním. Přitom náklady soudního řízení, kterými agentura jen hrozí, by byly nesporně nižší nebo žádné. Inkasní agentury navíc období před podáním
žaloby zbytečně prodlužují a dluh navyšují o úroky z prodlení.
Kodex také připouští volání automatem, od kterého se volaný jen dozví, kam má zavolat. Opakované vytáčení až do
desáté hodiny večer několik týdnů po sobě je více než obtěžující. K tomu se může připojit i automatizované zasílání SMS.
Pracovníci agentury docházejí za dlužníky i domů nebo na
pracoviště, kde provádějí takzvanou terénní inspekci, a dotazují se u sousedů, kolegů a nadřízených, pokud se s nimi
odmítnete bavit nebo je pustit dovnitř. Jak dlouho byste tento
nátlak vydrželi vy? Není divu, že spotřebitelé zaplatí i to, co
nedluží, jen aby měli klid.
Mgr. Lukáš Zelený, vedoucí právního odd. dTestu
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Společenská kronika
11. 11. 2016

– Helena a Ladislav Š e b e l o v i – 55 let společného života

25. 11. 2016

– Marie a Josef S á t o r o v i – 55 let společného života

v prosinci 2016 – vánoční návštěvy v Domovech pro seniory spojené s gratulací
bývalým spoluobčanům, kteří oslavili své jubileum
04. 02. 2017

– vítání dětí

24. 02. 2017

– Marie a Cyril T r á v n í č k o v i – 55 let společného života

Životní jubilea
Ludmila H a n á k o v á 	
Kristýna K o s t í l k o v á 	
Marie T r á v n í č k o v á 	
František D u r n í k 	
Marie H ů l k o v á
Jiřina K l i m k o v á
Marie H a v l í č k o v á 	

91 let
85 let
80 let
80 let
97 let
85 let
85 let

Cyril T r á v n í č e k 	
Ludmila F r y š t á k o v á
Drahomíra K u b í k o v á 	
Františka H l a v á č k o v á 	
Marie V y d r o v á 	
Františka Š i k o v á 	

93 let
85 let
85 let
90 let
85 let
91 let

Narození
Sofie T o m á š ů
Jan H o r k ý
Miroslav T u r á k

Úmrtí
Jaromír H a v r á n e k
Josefa V e r b í k o v á 	
Oldřich H a n á k 	
Marie L u d v í č k o v á
Valeria T o m e š k o v á 	
Josef S k ř i v á n e k
Ladislav T r á v n í č e k 	
Jana S k ř i v á n k o v á

zemřel 20. 11. 2016 ve věku nedožitých 79 let
zemřela 01. 12. 2016 ve věku nedožitých 80 let
zemřel 05. 12. 2016 ve věku 67 let
zemřela 29. 12. 2016 ve věku 69 let
zemřela 16. 01. 2017 ve věku 84 let
zemřel 19. 01. 2017 ve věku nedožitých 60 let
zemřel 19. 01. 2017 ve věku nedožitých 75 let
zemřela 16. 02. 2017 ve věku 57 let

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Marie D a ň k o v á 	
(rozená Vybíralová)
Josef D u r n í k 	
Vlastimil Z i m á k 	
Ing. Vlastimil B a l a t ý 	
Jaroslav Š e b e l a

zemřela 16. 01. 2017 ve věku 92 let
zemřel 29. 01. 2017 ve věku 90 let
zemřel 12. 02. 2017 ve věku 58 let
zemřel 18. 02. 2017 ve věku 54 let
zemřel 25. 02. 2017 ve věku nedožitých 85 let

BORŠICKÝ ZPRAVODAJ – periodický tisk územního samosprávního celku. Vydavatel: Obecní úřad Boršice, Boršice 7, 687 09 Boršice u Buchlovic,
tel.: 572 501 121, www.borsice.cz, IČO 00290823. Registrace: MK ČR E 10096. Počet výtisků 1 100. Periodicita: 3-4x ročně.
Redakce si vyhrazuje právo v případě potřeby příspěvky upravovat a krátit.
Číslo 1/2017 vyšlo 27. 3. 2017.
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Vítání dětí 4. února 2017

BORŠICKÁ TŘICÍTKA - ZMĚNA TERMÍNU!
10. 6. 2017
Start v 7-9 hodin ze sportovního areálu.

