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Rodičovský ples

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři Boršického zpravodaje,
dovolte mi, abych Vás následujícími řádky seznámil s událostmi, které se nyní dějí a řeší v naší obci.

Pracujeme pro obec
Dotace Ministerstva financí ČR
na nákup objektu a vybudování
4 bytů obce Boršice
Obec Boršice získala finanční prostředky z MF ČR na projekt „Nákup objektu a vybudování 4 bytů obce Boršice“. Díky
získané dotaci byl proveden výkup vhodné nemovitosti a následná rekonstrukce objektu s vybudováním čtyř bytů. Jedná
se o jednotku číslo 568/25, jiný nebytový prostor, v bytovém
domě číslo popisné 568. Výše dotace po výběru dodavatele stavby činí 5 591 000 Kč. Částka dotace byla dle pravidel vyčerpána a proplacena v roce 2019. Vlastní zdroje činí
2 605 000 Kč a většina je již uhrazena. Celkové výdaje projektu
činí 8 196 000 Kč.
V současné době byly dokončeny stavební práce. Objekt
je kompletně zateplen, dokončila se fasáda. Byly zhotoveny
finální podlahy, nainstalovány obložky, dveře a kuchyně, prostory bytů jsou vymalovány a uklizeny. Proběhlo kolaudační
řízení. Přidělování 4 obecních bytů se předpokládá ke konci
měsíce června.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
- PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NOVÉ BYTY
srdečně Vás zveme na den otevřených dveří
4 nových bytů
pátek 12. června od 13 do 18 hodin

Rekonstrukce Kulturního domu
Boršice
Obec Boršice získala v tomto roce dotační prostředky ze
zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj ČR na projekt „Rekonstrukce Kulturního domu Boršice“ ve výši 5 228 687 Kč. Celkové výdaje projektu činí po výběrovém řízení 7 469 554 Kč.
Obecní spoluúčast činí 2 240 867 Kč, výše dotace je 70 %.
Realizací tohoto projektu dojde k opravě propadlé podlahy
hlavního sálu, ke generální rekonstrukci parketové podlahy,
výměně vnitřních dveří, výměně většiny elektrických rozvodů
a svítidel. Generální rekonstrukcí projde jeviště s výměnou
opony, osvětlení a ozvučení a dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí za pódiem a celé klubovny šachistů. Jsou
opraveny podkladní betonové vrstvy ve velkém sále, které
byly propadlé. Dokončuje se nové elektrické vedení v celé budově včetně nových přípojných a rozvodných skříní. Jsou namontována nová svítidla a nové vnitřní dveře. Pokračují práce
v prostorách kuchyně, vyměnily se staré rozvody vody a částečně rozvody ústředního topení v celém KD. Radiátory budou
renovovány a některé již nevyhovující vyměněny. Stávající sociální zařízení bude doplněno o nové sušiče rukou. Generální
opravou projde i plynová kotelna KD, kde bude pořízen nový,
účinnější a spolehlivější plynový kotel včetně všech rozvodů
v jejích prostorách.
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12/2021. Datum splatnosti do 12/2023. Pevná úroková sazba
po celou dobu splácení ve výši 1,12 % p. a. Předčasné splátky či splacení bez sankcí. Zajištění 50 % rozpočtových příjmů
obce, případně směnka obce. Investiční úvěr bude sloužit
k průběžnému financování projektu do doby profinancování
ze strany poskytovatele dotace, tj. slovenského ministerstva
zemědělství a rozvoje venkova.

Na kole za historií Velké Moravy –
cyklistická stezka Boršice – Zlechov
Projekt „Na kole za historií Velké Moravy“, tj. vybudování
cyklistické stezky sv. Metoděje Boršice – Zlechov a na slovenské straně vybudování cyklistické stezky Opatovce – Trenčín,
běží dle harmonogramu prací.
Na katastru naší obce proběhla skrývka ornice v trase bývalé obecní polní cesty, kde bude společná stezka pro chodce
a cyklisty v šířce 2,5 m. Dále obec vyčistila náletové dřeviny
a zajistila ořez hrušní kolem úseku cyklostezky, který bude
sloužit jako veřejně přístupná účelová komunikace o šířce 3,5
až 4 metry pro chodce, cyklisty i zemědělskou techniku.
Na části cyklostezky na katastru obce Zlechov byl odstraněn původní povrch chodníku, staré obrubníky, proběhla
rekonstrukce dešťových šachet a montáž nových dešťových
vpustí, nových obrubníků a je kladena nová dlažba.
V obci Opatovce byly po vytyčení trasy cyklostezky na tělese hráze řeky Váhu zahájeny stavební práce. Dne 25. 5. jsem
měl možnost společně se starostou obce Zlechov Ing. Machalou a ak. sochařem trubačem z Polešovic zhlédnout stavební
práce na této trase cyklostezky.
Souběžně se stavbou cyklostezky probíhá postupná výroba částí jednotlivých uměleckých doprovodných prvků.
Připravují se formy na odlití kovových částí prvků, dále byly
z pískovcového lomu přivezeny kamenné díly doprovodných
prvků a probíhá jejich opracování. Kompletace a umísťování
doprovodných prvků proběhne kolem trasy cyklostezky po
zhotovení podkladních vrstev.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce jsme zajistili financování výstavby cyklostezky sv. Metoděje prostřednictvím
investičního úvěru od Československé obchodní banky, a.
s., ve výši 10 914 632 Kč s možností čerpání od 06/2020 do
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Návrhy na pořízení změn
územního plánu – Pořízení změny
č. 1 Územního plánu Boršice
Na jednání Zastupitelstva obce Boršice dne 15. 5. 2020
byly projednány žádosti jednotlivých občanů o pořízení změny č. 1 Územního plánu Boršice. Jedná se o tyto změny:
I. návrh paní Olgy Matějkové a pana Miroslava Matějky, č.p.
265, 687 09 Boršice, na změnu využití území na parcele
č. 1582/1 v k. ú. Boršice u Buchlovic z plochy Z1 – plochy
zemědělské specifické na plochu pro bydlení.
II. návrh paní Ireny Přikrylové, č.p. 680, 687 09 Boršice, na
změnu využití území na parcele 1284/1 v k. ú. Boršice
u Buchlovic z plochy VZ – plochy zemědělské a lesnické
výroby na plochu pro bydlení.
III. návrh pana Libora Slezáka, č.p. 19, 687 09 Boršice, na
změnu využití na parcelách č. 3853/26, 3853/114 v k. ú.
Boršice u Buchlovic z ploch zemědělských na plochy pro
rekreační ubytování s bytem správce, provozování občerstvení a stánků, parkovací plochy, kulturně-zájmové venkovní prostory a aktivní sportoviště, s prvky zeleně a vodních
ploch drobných.
První dva návrhy byly schváleny, třetí návrh nikoliv. Již dříve
byla schválena možnost zřízení – vybudování si správcovského bytu v podnikatelských areálech v obci a dále možnost stavět dvoupodlažní domy s podkrovím (v novém územním plánu
z roku 2016 došlo k chybě v psaní, kde byla uvedena pouze
možná výstavba jednopodlažního – přízemního domu, v naší
obci je historicky možné stavět dvoupodlažní domy).

Přístavba odborných a kmenových
učeben včetně zajištění
bezbariérového přístupu do budovy
ZŠ F. Horenského v Boršicích

Obnova místní komunikace
u bytových domů Boršice
Bourací práce na stávající komunikaci byly zahájeny dne
4. 5. 2020. Po odkrytí dešťových a splaškových šachet u bytových domů č. p 612 a č. p. 613 bylo zjištěno, že jsou ve velmi špatném technickém stavu. Dále byl proveden kamerový
monitoring a tlakové vyčištění dešťové a splaškové kanalizace
před všemi bytovými domy. Zjistil se dobrý stav stávajících
kanalizací, ale špatný stav kanalizačních šachet. Na základě
tohoto zjištění se konalo jednání se zástupci vlastníků jednotlivých bytů a bylo dohodnuto, že obec provede výměnu
kanalizačních šachet ještě před samotnou stavbou komunikace a parkovacích míst. Tyto stavební práce budou realizační
firmě uhrazeny obcí a následně podle vynaložených nákladů
přefakturovány na jednotlivé bytové domy. Dále se většina
vlastníků bytů přiklání k vybudování nových parkovacích míst
z důvodu jejich současného nedostatečného počtu. Realizace
nových parkovacích míst by proběhla souběžně se stavbou
komunikace a dané parkovací místo se žadateli pronajme za
dohodnutou finanční částku. V projektové dokumentaci je 20
parkovacích míst, vybudováním nového parkoviště by přibylo
15 nových parkovacích stání. Tím by se uspokojil zájem o parkovací místa ze strany obyvatel bytových domů.
V těsném sousedství komunikace k bytovým domům se
nachází dva staré septiky. Ty sloužily jako sběrače splaškové
vody z bytových domů. Po vybudování nové kanalizace nebyly septiky zlikvidovány a 20 let, aniž by byly staré fekálie
vyvezeny, septiky chátraly. Nyní septik, který má objem 225 m3
a zůstalo v něm na 120 m3 fekálií, byl vyvezen a následně byl
odbourán a zasypán. Na jeho místě bude vybudována část
nového parkoviště. Druhý septik o objemu 90 m3 po vyvezení
cca 50 m3 fekálií byl taktéž odbourán a zavezen. Byla snaha
druhý septik využít jako zádržnou nádrž na dešťovou vodu ze
střech okolních bytových domů. Po konzultaci se statikem
a s projekční kanceláří je zřejmé, že investice do oprav by byla
větší než vybudování nové zádržné nádrže na dešťovou vodu.

Momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Předmětem veřejné zakázky je dostavba Základní školy
Františka Horenského v Boršicích (konkrétně objektu č.p.
540), která bude obsahovat nové kmenové a odborné učebny, zázemí a nadstavba části 3. NP na stávající budově, kde
vzniknou další učebny se zázemím místo původní nevyužité
půdy. Součástí stavby je i řešení bezbariérového užívání celého objektu školy. Zakázka probíhá v režimu podlimitní veřejné
zakázky, druh zadávacího postupu – užší řízení dle zákona zákona č. 134/2016 Sb. – Zákon o zadávání veřejných zakázek.
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Komunikace a parkoviště u kostela
Obec po odkupu části farní zahrady chtěla zrealizovat
nové parkoviště a rozšířit komunikaci podél farní zahrady, ale
k tomu nedošlo. Zatím se totiž nepodařilo vyjednat se společností E.ON bezplatné přesunutí stávající trafostanice před
budovou základní školy mimo zamýšlené parkoviště. V měsíci
únoru se rozhodl náš farář „budovatel“ Anton Kasan opravit
cestu ze žulových štěpů u kostela a nové boční schody předělat. Od obce získal plnou podporu. Dále jsme se společně
dohodli, že když se nebude realizovat nové parkoviště, tak
se aspoň vymění travnatý povrch stávající odstavné plochy
u kaplanky za povrch pevný. Obec poskytla nové žulové kostky, jak na cestu kolem kostela, tak i na nové parkoviště. Také
na podkladní vrstvy poskytla svůj betonový recyklát a zajistila potřebnou dopravu většiny stavebního materiálu a zeminy.
Žulové kostky pochází z průjezdové komunikace ze Zlechova,
které se podařilo obci odkoupit buď na opravu některé z místních komunikací, nebo k použití jako dvojřádku kolem nově
budovaných silničních obrubníků. Původní žulové štěpy na
cestě kolem kostela začaly „vypadávat“ a mnohdy bylo až nebezpečné po nich chodit. Jednalo se o žulové štěpy, které se
podařilo do Boršic kdysi dovézt z lomu, kde se žulové kostky
štípaly. Byl to vlastně odpad, který posloužil jako povrch cesty
kolem kostela. Ale již dosloužil svému účelu. Práce na stavbě zastavil nouzový stav, takže záměr komunikaci i parkoviště
dokončit do Velikonoc se nezdařil. I přes mimořádné události
bylo dílo koncem května zdárně dokončeno. Celkem se jedná
o plochu 400 m2. Poděkování patří odbornému kladeči žulových kostek panu Bohumilovi a všem našim občanům, kteří
svojí prací velkou měrou přispěli ke zdárnému dokončení jak
nové cesty, tak nového parkoviště. Samozřejmě největší dík
patří faráři Antonu Kasanovi.
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Stezka lovců mamutů – vybudování
záchytné odstavné plochy
Na posledním jednání ZO byl vysloven požadavek vybudovat menší záchytné parkoviště pro návštěvníky Stezky lovců
mamutů. V době mimořádných událostí a nouzového stavu
se k nám do Boršic začali sjíždět zájemci o historii. Konkrétně
o historii lovců mamutů. Jeden náš občan napočítal za jednu
hodinu až 130 návštěvníků, kteří prošli trasu stezky. Aby se
omezil příjezd automobily do ulice Stoprounská, bude zrealizována nová odstavná plocha na obecním pozemku a umístění zákazových značek. Dojde k rozšíření obecní polní cesty
ke Stoprounům směrem od silnice na Tučapy. Vybudování odstavné plochy proběhne v souladu s územním plánem obce.

Záměr – rekonstrukce lokálního
biocentra Nad Sovínem
Cílem projektu je obnova ploch původního odumřelého
smrkového porostu, který byl napaden lýkožroutem. Jedná
o plochu dvou oplocenek o celkové výměře 3 254 m2. Výsadby by byly provedeny výhradně místními původními dřevinami. Nejprve dojde k likvidaci náletových dřevin. Plochy budou
následně oploceny z důvodu ochrany výsadeb před zvěří.
Poté bude provedena výsadba obalovaných sazenic (celkem
1 450 ks), a to dubu zimního – 850 ks, javoru klenu – 150 ks,
javoru babyky – 150 ks, lípy srdčité – 150 ks a třešně ptačí
– 150 ks. Při výsadbě bude provedena aplikace půdního postřiku pro lepší růst kořenového systému nových stromů a zálivka. Součástí projektu je také následná péče v délce 3 roky.
Předpokládané náklady projektu činí 492 302,56 Kč. Jednalo
by se o dotační projekt s předpokládanou dotací ve výši 80 %
ze způsobilých výdajů. V našem případě činí předpokládaná
dotace 387 322 Kč, tzn. obecní spoluúčast ve výši 104 980 Kč.
V případě nezískání dotace nebude projekt realizován.

Lokalita 2 – Nad Mosty:
Byla provedena výsadba porostu charakteru řídkého lesa
s využitím domácích listnatých dřevin. Sečením a ožínáním trávy je snaha vytvořit pestrý luční porost. Jedná se o pozemek
naproti Sovínu a v územním plánu se jedná o část biocentra.

Výsadba prvků Úses Boršice 2018
a jejich údržba
Koncem měsíce května proběhla pravidelná údržba
v rámci udržitelnosti projektu „Výsadba prvků Úses Boršice“.
Jedná se o obecní zeleň vysázenou v roce 2018 za částku
1 534 108,63 Kč, z čehož dotace činila 1 303 992,33 Kč (85 %),
vlastní zdroje 230 116,30 Kč. Projekt „Výsadba prvků Úses
Boršice“ je tvořen třemi lokalitami:
Lokalita 1 – Podhorky:
Jedná se o extenzivní sad s převahou starých a krajových
ovocných odrůd. Ovocné stromy jsou vysázeny ve formě polokmen nebo vysokokmen. Na okrajích sadu nebo v menších
skupinách ve větších prolukách mezi ovocnými stromy jsou
vysazeny skupiny listnatých keřů s plody atraktivními jak pro
zvířata, tak i pro člověka. Pozemek byl odkoupen od pana
Pazdery a v územním plánu tvoří část obecního biokoridoru.
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Lokalita 3 – Svobody:
Byl vysázen řídký les s využitím domácích listnatých dřevin
s několika malými světlinami, propojení stávajícího porostu
dospělých lip a výsadby dřevin v oplocence před třemi roky.
Dřeviny jsou vysazeny v nepravidelném sponu (2–10 m) do
jedné oplocenky. Rostliny rostou ve stávajícím travním lučním
porostu. Pozemek se nachází nad parkovištěm nad přehradou
Sovín a v územním plánu se jedná o část biocentra.

Jak na černou skládku

Nový přístup k údržbě zeleně
Některé travní plochy v obci i mimo obec letos nesečeme
z důvodu udržení vody v krajině. I když se to nezdá, i počet
sečení a výška travního porostu jsou rozhodující pro udržení vody v krajině, zvláště v období suchých roků, které právě
nastaly… V současné době odborníci doporučují (říkávaly to
i naše prababičky), aby se místo nízkého travnatého porostu vysévaly luční porosty pestré na různé druhy lučních trav
a květin… Prostě louka před domem je dnes IN.

Několik zamyšlení nad odpady
Sběrný dvůr slouží našim občanům
Každý občan má dnes možnost dovézt v přiměřeném
množství svůj odpad do sběrného dvora, který se nachází
u domu služeb (bývalé Peveko). Odpad, který by sice mohl
spálit (bude z něj nepříjemný zápach a spustí nadávky z celé
ulice), nebo který by hodil do potoka, příkopu či tam někam
za obec mimo svůj dlouho opečovávaný dům, doveze do
sběrného dvora. Zde se roztřídí na jednotlivé složky a ty dál
putují na své místo určení. Jsou však občané, kteří nehledí na
dovezené množství. Jsou schopni do sběrného dvora dovézt
celý svůj starý dům, který právě zbourali, aby na jeho místě
vybudovali novou, moderní stavbu. Pro takové spoluobčany
funguje možnost objednat si na obci kontejner a ten naplnit
odpadem. Takový kontejner je odvezen na skládku či do zpracovny odpadů a občan si za svůj odpad zaplatí jen to, co dá
do takového kontejneru. Nic víc, nic míň. Nemusí pak poslouchat sousedy, že na jejich úkor a na obecní útraty zlikvidoval
svůj starý dům. Obec, a tím i ostatní spoluobčané, nemůže
na takového občana za jeho velké množství odpadů doplácet.
Dovezený odpad nad určené množství dle provozního řádu
sběrného dvora bude občanovi vyfakturován včetně nákladů
s tím spojených.
-8-

V poslední době se rozmáhá na katastru naší obce zakládání tzv. černých skládek. Občanovi se nechce za svůj odpad
uhradit poplatek nebo neví, že funguje sběrný dvůr, a tak zajede na kraj lesíka či si vyhlédne pěknou „zmolu“ a tam svůj odpadový „poklad“ vyveze. Domnívá se, že když není přistižen,
tak nemůže být při této své činnosti ani viděn. Ale POZOR,
takový občan se plete! Lidé žijící kolem jsou zvídaví, a pokud
vidí či slyší něco podezřelého, hned se o to zajímají. Dojdou
k takovému nalezenému „pokladu“ a začnou ho přehrabávat,
jestli by se jim z té zadarmo poskytnuté hromady něco k nim
domů nehodilo. A ejhle, překvapení! Zvídavý člověk nachází
poštovní obálku s adresou či jiný doklad, ze kterého se dozví,
kdo byl onen občan, který tento svůj „poklad“ vyvezl mimo své
uklízené obydlí. A jak takové „odložení“ věcí končí? Obec takto nalezený „poklad“ uklidí na své náklady a občanovi zašle za
úklid pěknou fakturu. Ten ji milerád zaplatí, protože ta ostuda
po zveřejnění jeho jména při případném nezaplacení mu za to
nestojí. Co kdyby si ten občan hned na začátku objednal na
svůj „poklad“ kontejner a vývoz spojený s likvidací svého majetku uhradil, nebo aspoň dojel do sběrného dvora, kde bude
pochválen, že svůj „poklad“ nevysypal právě k tomu lesíku či
do té zelené „zmoly“? Nebylo by tedy jednodušší objednat si
kontejner na odpad a ještě s pochvalou bez té ostudy?!

Kde skončil vytříděný bioodpad
od občanů a z obecní zeleně?
Pořízením sběrných míst s velkoobjemovými kontejnery na
bioodpad a také vybudováním sběrného dvora jsme zahájili
„revoluci“ v likvidaci bioodpadů v naší obci. Takto vysbíraný
bioodpad se svážel na jedno místo, odkud byl 2x do roka odvážen do hodonínské elektrárny jako povinná biosložka pro
výrobu elektrické energie. Po vypuknutí kůrovcové kalamity
došlo k zastavení odběru našeho bioodpadu do elektrárny
a náš bioodpad se 2 roky hromadil na zpevněné ploše nad
letištěm. Jelikož jsme byli nuceni ukládku našeho bioodpadu
na tomto místě ukončit, byl bioodpad podrcen a rozvezen na
několik míst na katastru naší obce. Byl rozvezen kolem stromů
v oplocence nad přehradou Sovín, dále kolem aleje lip za Sovínem a kolem stromů při silnici K Přehradě. Čisté čerstvé dřevo
z ořezu hrušňové aleje kolem budoucí cyklostezky do Zlechova bylo podrceno a následně použito k obsypu zeleně v centru obce a na hřbitově. Celkem se jednalo o 900 m3 podrcené
rostlinné hmoty, která byla vyprodukována na našem katastru
a která tu i zůstala. Nastalo to, co by mělo být samozřejmostí, vyprodukovaný odpad zůstává v místě produkce a slouží
k dalšímu využití v tom daném místě. Rozvoz a umístění probíhaly výhradně obecní technikou, obecními zaměstnanci a za
pomoci pana Václava Marečka, který nám pomohl se svým
traktorem biomasu rozvážet. Drcení a přesun tak obrovského
množství materiálu provedla objednaná firma s velkokapacitním drtičem na dřevo a velkoobjemovým kontejnerem.
Tato zkušenost s bioodpadem nám ukázala, že je opravdu nutné ukládat do k tomu určených kontejnerů a svážet do
sběrného dvora čistý rostlinný materiál bez příměsí plastů, textilu, železa a dalšího odpadu. Tyto příměsi snižují kvalitu bioodpadu, který je zpětně ukládán do životního prostředí, tj. nazpět
na pozemky obce.
Jelikož nyní nemáme vhodnou plochu na ukládání sesbíraného bioodpadu, tento bioodpad odvážíme do kompostárny
společnosti OTR na Křižné cesty. Abychom snížili náklady za
jeho likvidaci, zavedli jsme tříděný sběr bioodpadu. To znamená, že do jednoho kontejneru se dává měkký materiál (listí,
tráva) a do druhého kontejneru tvrdý materiál (kořeny, větve,
pařezy stromů). Touto cestou si dovolujeme požádat naše občany, aby takto bioodpad také do těchto kontejnerů ukládali.
Čekáme na dodávku dalších kontejnerů, kterými posílíme stávající sběrná místa na bioodpad. Do budoucna bychom chtěli
vybudovat zpevněnou plochu, kam by se vysbíraný bioodpad
ukládal, a jednou do roka jej podrtit a vrátit tam, kde jsme ho
na začátku vzali…
Také se sluší všem poctivě třídícím spoluobčanům poděkovat za jejich odpovědný přístup k bioodpadům, poděkovat
za to, že je nepálí a nevhazují do svých popelnic určených pro
komunální odpad.

Upozornění pro občany
Každý občan – zájemce si může na své větší množství
bioodpadu objednat velký svozový kontejner, který mu obec
přistaví na požadované místo. Cena za přistavení a odvoz
kontejneru včetně likvidace bioodpadu činí 500 korun.

Jak obec nakládá s betonovým
odpadem?
Betonový odpad vytříděný jak ve sběrném dvoře, tak
i z obecní stavební činnosti, svážíme na mezideponii za Xavergen, kde pravidelně jednou ročně provedeme podrcení tohoto
materiálu. Takto získaný betonový recyklát následně používáme na dalších obecních stavbách. V současné době proběhlo vybourání části betonové komunikace u bytových domů
V Koutě a také odbourání částí dvou starých, 20 let nepoužívaných septiků. Beton byl podrcen a částečně vrácen jako
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podkladní vrstva pro nově budovanou komunikaci u bytových
domů. Starší recyklát s příměsí hlíny byl použit na zasypání
dvou zrušených septiků.

Objížďka probíhá dle osazeného dopravního značení vyznačujícího směr objížděk – z Tučap po silnici III/4275 do Vážan, Polešovic, Nedakonic, po silnici III/4272 do Boršic, po
silnici III/4275 do Tučap a opačně. Termín uzavírky je do 30.
11. 2020.

Kabelová televize Boršice – přechod
na DVB-T2
Vážení uživatelé kabelové televize Boršice, termín instalace
nového přijímače DVB-T2 kabelové televize na centrálním přijímači nad Smutečkou byl v souvislosti s pandemií koronaviru přesunut na 25. června 2020. V odpoledních hodinách bude nutné
provést naladění Vašeho televizoru tak, aby již nové vysílání fungovalo také u Vás.
Pro uživatele kabelové televize to znamená, že pokud budou
chtít přijímat toto vysílání v našem televizním kabelovém rozvodu,
musí mít již od 25. června 2020 TV přijímače vybavené tunerem
DVB-T2 a kódováním HEVC (nebo také bývá označován H.265).

Historický film o naší obci
Ing. Roman Jílek, starosta

Informace pro občany
Život je změna aneb bude nový
vedoucí
Na pozici vedoucího technických pracovníků obce bylo vypsáno výběrové řízení. Stávající vedoucí pan Vladimír Dvořák
se rozhodl s obcí ukončit pracovní poměr a vrací se ke své
původní profesi. Za odvedenou práci pro obec mu děkujeme
a na jeho novém pracovišti mu přejeme hodně pracovních
úspěchů.

Film byl v roce 1948 natočený krajany, kteří přicestovali z New
Yorku do obce Boršice. Na filmu je zachycena především obec
Boršice u Buchlovic, krátký fragment z trhů na náměstí v Uherském Hradišti, slavnost Božího Těla, kterou celebroval páter Alois
Mikuláštík, svatba Jarmily a Slavomíra Brunclíkových a na závěr
je vidět i několik málo záběrů z Prahy.
Film můžete zhlédnout na tomto odkazu nebo na facebooku
obce Boršice.
https://www.youtube.com/watch?v=y0XVQu5BHiw&feature=youtu.be
Tento film bude také zařazen do projekce v rámci Filmového
léta 2020 Kinematografu bratří Čadíků v Boršicích ve dnech 1. –
4. 7. 2020.

Výzva pro občany – obrazy s motivy
Svoz odpadů a zajištění průjezdnosti Boršic
na místních komunikacích
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás tímto vyzvat k zapůjčení obrazů s motivy
pro svozová vozidla
Žádáme naše občany, aby v době svozu komunálního odpadu umožnili průjezd svozovým vozidlům po místních komunikacích. V letošním roce se stalo několik případů, kdy svozové
vozidlo nemohlo projet po komunikaci kvůli nevhodně zaparkovaným autům. Následkem toho popelnice na neprůjezdných komunikacích nebyly vyprázdněny a odpad v nich zůstal
dalších 14 dnů. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.

Jak v obci parkovat
Na základě upozornění Policie ČR žádáme všechny majitele motorových vozidel, aby neparkovali svá vozidla v křižovatkách nebo ve výjezdech z místních komunikací. Zbytečně se
vystavujete hrozbě obdržení pokuty od Policie ČR. Takovým
nevhodným parkováním můžete způsobit i havárii. Děkujeme
za pochopení.

Upozornění na úplnou uzavírku
provozu na silnici v obci Tučapy
Z důvodu výstavby nové kanalizace, silnice a výstavby
chodníků je v obci Tučapy uzavřený hlavní průtah obcí – úsek
silnice III/4275, a to od začátku obce po konec obce Tučapy.
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Boršic nebo vztahujících se k dění v obci Boršice. Pokud vlastníte
uvedené malby či kresby, žádáme o jejich zapůjčení k digitálnímu zpracování. Všechny Vám budou vráceny v původním stavu
a budou následně postupně zveřejněny v obecním zpravodaji.
Kontaktujte prosím místní knihovnu (tel.: 572 501 416) nebo
podatelnu Obecního úřadu Boršice (tel.: 572 501 121). Děkujeme.

Nová expozice o naší obci v Muzeu
Podhradí v Buchlovicích
Poslední valná hromada mikroregionu Buchlov, jehož členem
je i naše obec, rozhodla o aktualizaci expozic jednotlivých obcí,
které jsou umístěny v Muzeu Podhradí v Buchlovicích. Naše nová
expozice seznámí návštěvníky s historií vinařství, osídlením lovci
mamutů na našem území a dalšími historickými událostmi.

Mateřská škola bude v létě uzavřena
jen 14 dnů!!!
Pro rodiče předškoláků bude dobrou zprávou, že letní provoz
MŠ Boršice bude přerušen jen na 14 dnů, a to v termínu od 27.
7. 2020 do 7. 8. 2020. Provoz MŠ bude opět zahájen 10. 8. 2020.

Koronavir jsme v obci zvládli
I přes počáteční nepříznivý stav, kdy v naší obci bylo 7 pozitivně testovaných spoluobčanů, se nám společnými silami
podařilo epidemii koronaviru COVID-19 zvládnout. Všichni
jsme si uvědomili, že nám hrozí něco, s čím jsme se ještě za
svůj život nesetkali. Tomu napovídala obětavá pomoc všech,
kteří se po výzvě zapojili do šití roušek a jejich distribuce.
Praktický lékař pan MUDr. Tomáš Dacík zajistil nouzový režim své ordinace takovým způsobem, že ordinace fungovala
„na dálku“ bez kontaktu s pacienty a nemusela být uzavřena,
jako tomu bylo v jiných obcích či městech. Navzájem jsme
si předávali informace o situaci, o počtu nakažených občanů

a občanů v karanténě. Také místní lékárna vzorně fungovala
a poskytovala potřebné léky a služby pro občany ze širokého okolí. Po zbytečně zdlouhavém získávání dezinfekce jsme
rozdali na poštovní úřad, do Jednoty a dalším našim občanům přicházejícím do kontaktu s více lidmi nakoupenou a pak
i darovanou dezinfekci na ruce. Místní poštovní úřad pracoval
v omezeném provozu, provozovny, které nemusely být z důvodu mimořádných opatření a nouzového stavu uzavřeny,
byly taktéž v provozu, obchody s potravinami byly dostatečně
zásobeny zbožím, takže většina občanů nemusela cestovat za
nákupy do větších měst.

Poděkování za pomoc
při výrobě a distribuci roušek
Touto cestou bych chtěl všem, kteří se podíleli na výrobě a distribuci ochranných roušek, velice poděkovat. Stát
nás i tentokrát nechal na holičkách a asi si řekl: lidé si nějak poradí. Tak jsme si poradili. Díky Vám všem, kteří jste
se rozhodli přiložit ruku k dílu, jsme vyrobili a rozdali do domácností přes 3 500 kusů roušek. Výdejním centrem
po dohodě s paní Havlovou se stala její prodejna Trafika, kde si mohli a i nadále mohou zájemci roušku bezplatně
vyzvednout.
Ing. Roman Jílek,
starosta
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Závěrečný účet obce Boršice za rok 2019
Rozpočtové hospodaření dle tříd
Skutečnost

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Příjmy
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

34 448 712,70

27 779 000,00

34 251 368,12

3 535 253,22

2 580 000,00

3 521 898,75

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

222 283,00

0,00

223 750,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

20 413 663,72

12 341 863,05

23 489 651,42

Příjmy celkem

58 619 912,64

42 700 863,05

61 486 668,29

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

28 070 661,78

22 248 230,00

33 933 372,42

Výdaje
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

24 104 215,38

13 362 000,00

26 548 900,46

Výdaje celkem

52 174 877,16

35 610 230,00

60 482 272,88

Financování
Třída 8 FINANCOVÁNÍ

-6 445 035,48

-7 090 633,05

-1 004 395,41

Financování celkem

-6 445 035,48

-7 090 633,05

-1 004 395,41

Porovnání příjmů a výdajů 2017 – 2019
2017

2018

2019

Příjmy
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

28 140 419,79

30 905 233,27

34 448 712,70

2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

3 082 973,49

3 260 356,54

3 535 253,22

3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

1 337 395,00

4 601 934,00

222 283,00

4 PŘIJATÉ TRANSFERY

4 751 815,54

11 462 852,95

20 413 663,72

Příjmy celkem

37 312 603,82

50 230 376,76

58 619 912,64

5 BĚŽNÉ VÝDAJE

24 068 479,57

24 892 780,57

28 070 661,78

9 502 704,00

22 467 025,64

24 104 215,38

33 571 183,57

47 359 806,21

52 174 877,16

Výdaje
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem
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Přijaté dotační prostředky v roce 2019
poskytnuto
k 31.12.

UZ
14004

Neinvestiční transfery krajům dle § 27 z. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

15011

Op. prog. život. prostř. 2014-2020 - pr. č. 115310 - prostř. EU-NIV - projekt „Výsadby pod
sv. Jánem“, projekt „Výsadby prvků ÚSES“

664 392,41

17968

IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030-SR-INV - projekt „Chráněné bydlení“

517 727,56

17969

IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030-EU-INV - projekt „Chráněné bydlení“

8 801 368,51

33063

OP VVV - PO3 neinvestice - MŠMT - ZŠ Boršice, MŠ Boršice

1 560 819,00

91628

Financování dopravní infrastruktury - investice - projekt „Chodník ulice Hradišťská II.“

1 494 864,49

98018

Dotace pro obce s působností obecního stavebního úřadu - SLDB 2021

21 315,00

98348

Účelová dotace na výdaje spojená s přípravou a konáním voleb do Evropského parlamentu

58 000,00

98858

Akce financovaná z Ministerstva financí ČR - č. 298220-IV - projekt „Pořízení objektu a vybudování 4 bytů obce Boršice“

5 591 000,00

150

Transfer z neinvestičního fondu Zlínského kraje - školství - projekt ZŠ „Řemeslo má zlaté
dno“

94 500,00

13014

Operační program Zlínského kraje materiální a potravinové pomoci - MŠ projekt „obědy
do škol“

25 026,75

CELKEM PŘIJATÉ DOTACE ZA ROK 2019

17 650,00

18 846 663,72

Poskytnuté příspěvky z rozpočtu obce Boršice
Příjemce
Základní škola Františka Horenského, Boršice

Kč
1 888 230,00

Mateřská škola Boršice

700 000,00

Krajský úřad Zlínského kraje - příspěvek na dopravní obslužnost

217 100,00

Finanční dary obyvatelstvu - práce v komisích a výborech

161 437,00

Mikroregion Buchlov, svazek obcí pro rozvoj

64 860,00

Služby obce Boršice, příspěvková organizace, Boršice 7

50 000,00

Sportovní klub Boršice, Boršice

47 571,50

Finanční dary obyvatelstvu - hody

40 000,00
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Finanční dary - vítání občánků

36 000,00

Město Uherské Hradiště - přestupková agenda

25 200,00

Sociální výpomoc

25 000,00

Oblastní charita Uherské Hradiště, Velehradská třída 247, Uherské Hradiště

24 200,00

Římskokatolická farnost Boršice

20 000,00

Stoprounští vinaři, z. s., Boršice 497

20 000,00

Folklorní soubor PENTLA, spolek, Boršice 161

15 000,00

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace

13 000,00

Mikroregion Staroměstsko

10 800,00

Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 7015 Kamzík, Boršice 530

10 000,00

Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Boršice, pobočný spolek

10 000,00

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z. s., základní organizace Boršice

10 000,00

Český svaz včelařů, o. s., základní organizace, Boršice 80

9 890,00

Veselá Partyja, z. s., Boršice 497

5 000,00

Spolek rodičů a přátel Základní školy v Boršicích, Boršice 7

4 997,00

ZO ČSOP Buchlovice, Kostelní 403, Buchlovice

2 000,00

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

550,00

CELKEM poskytnuté příspěvky v roce 2019

3 410 835,50

Mimořádná zpráva
Vážení občané,
s ohledem na rozhodnutí vlády o finanční spoluúčasti
i naší obce na tzv. kompenzačním bonusu a dále také s přihlédnutím k předpokládanému 20% poklesu obecních příjmů jsme povinni Vás informovat o zastavení investic, které
nebude možné v rámci kompenzace ztrát způsobených
vyhlášením nouzového stavu v naší obci realizovat.
V následujících letech budeme pravděpodobně nuceni upustit od svých investičních záměrů, na které jsme se
v předchozích letech připravovali.
Jedná se zejména o tyto obecní investice:
1) rekonstrukce místní komunikace Ulička, ulice Školní,
2) generální oprava chodníků v ulici Osvobození – od bytovek k bývalému areálu zemědělského družstva s výměnou silničních obrubníků na protilehlé straně,
3) oprava chaty bažantnice,
4) vybudování malé vodní nádrže u sv. Jána,
5) oprava další části hřbitovní zdi,
6) zpevněná plocha
kompostárna,

pro

7) a další obecní investice.
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bioodpad

–

komunitní

Věříme, že je třeba těm, kteří nemohli provozovat svoji
živnost, pomoci, a tuto formu podporujeme, nicméně věříme, že by pomoc měla jít pouze ze státního rozpočtu. Stát
vyhlásil nouzový stav a obce nemohou náklady na kompenzaci těchto opatření nést. Bohužel vláda tento názor
nezastává. V tuto chvíli se za nás postavilo Sdružení místních samospráv ČR, Spolek pro obnovu venkova, hejtmané a také Senát. Kompenzační bonus je již lidem hrazen,
a proto samospráva, a tedy i naše obec, ve skutečnosti už
o finance přišla, nicméně teď je otázkou, zda Poslanecká
sněmovna bude tento nehezký trend dále rozšiřovat, nebo
ho zastaví.
Pojďme se snad i se slzou v oku rozloučit s našimi investicemi, na které nejen v tomto roce, ale i v letech následujících nebudeme mít peníze. Přišlo to náhle a nečekaně.
Po krátké, ale velmi zákeřné nemoci vláda rozhodla o krácení peněz pro obce a rozdělila je poškozeným. Následkem těchto událostí pak zemřely veškeré naděje na realizaci plánovaných staveb obcí České republiky.
Se smutkem Vám tedy oznamujeme, že už nebudeme
obecní majetek opravovat v takovém rozsahu jako doposud. Už nebudeme pracovat na rozvoji našich obcí tak
rychle jako dosud, protože na to nebudeme mít peníze.
Velice nás to mrzí, o záměru vlády jsme až do poslední
chvíle nevěděli.

Z činnosti na úseku podatelny, matriky
a evidence obyvatel za rok 2019
Evidence obyvatel:
K 1. 1. 2019 měla obec Boršice 2 158 obyvatel, z toho bylo 1 073 mužů a 1 085 žen.
K 31. 12. 2019 měla obec Boršice 2 168 obyvatel, z toho bylo 1 085 mužů a 1 083 žen.
Během roku se:
- přihlásilo

51 občanů

- odhlásilo

30 občanů

- narodilo

20 dětí

- zemřelo

31 občanů

Uvnitř obce se přestěhovalo 44 občanů.
Průměrný věk občanů byl k 31. 12. 2019

41,67 roku

Tabulka ukazuje rozložení obyvatelstva podle věku a pohlaví
věk

0-6

7 - 18

19 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

71 - 80

81 - 90

nad 90

celkem

muži

72

127

157

154

171

160

130

83

25

6

1085

ženy

64

121

134

134

155

153

134

124

55

9

1083

Matrika a podatelna:
bylo vyřízeno:
• spisy úmrtí 23

• ověřeno - podpisů (legalizace), listin (vidimace) - celkem
470 ověření

• dodatečné zápisy do matričních knih (rozvody, změna
příjmení) 6

• vyvěšeno a sňato 156 vyhlášek a různých podání na úředních deskách (elektronické i klasické)

• spisy manželství 60

Czech Point:

• druhopisy matričních dokladů 6

Můžete zde vyřídit:

• osvědčení o sňatku s církví 15
• povolení k uzavření sňatku na jiném vhodném místě 39
žádostí
• přiznání otcovství 4
• poskytnutí údaje z IS 2
• zrušení údaje o místě trvalého pobytu pro 3 občany

Výpisy z Trestního rejstříku, žádosti o zřízení datové
schránky, výpisy z Katastru nemovitostí, výpisy z Obchodního
rejstříku, výpisy z Bodového systému řidičů, výpisy z Živnostenského rejstříku, veřejný výpis údajů z registru osob, konverze z elektronické podoby do podoby listinné a z listinné do
elektronické podoby.

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

Číslo účtu / kód banky

Československá obchodní banka

3037335/0300

Výše poplatků:
odpady

480 Kč / 1 osoba / rok

kabelová televize

1 680 Kč / číslo popisné / rok

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

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

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

Úhrady SIPEM:
• poplatky za odpady budou v částce 480 Kč / 1 osoba /
rok hrazeny v měsíci červnu
• poplatky za kabelovou televizi v částce 840 Kč / 1. pol.
budou hrazeny v měsíci březnu, poplatky za 2. pol.
budou hrazeny v měsíci červenci
Všechny poplatky můžete uhradit také v pokladně obce
v hotovosti.
Poplatek za psy byl zrušen obecně závaznou vyhláškou
obce Boršice č. 1 / 2018 s účinností od 1. 1. 2019.
Mgr. Hana Dudešková
dudeskova@borsice.cz
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MUDr. Tomáš Dacík informuje
Vzhledem k epidemiologické situaci ohledně rizika nákazy koronavirem si přečtěte prosím následující instrukce.
Ordinace funguje.
Čekárna ordinace bude již otevřená, k vyšetření se prosím objednávejte telefonicky. Sestra Vás objedná na přesný čas, aby nedocházelo k hromadění pacientů. Pokud
jste objednaní, dohodnutý čas prosím dodržujte. V čekárně je dost místa, proto prosím udržujte 2metrové odstupy.
Pokud by se sešlo v čekárně víc pacientů, vyčkejte prosím
venku.
Ve vnitřních prostorách čekárny a ordinace používejte
ochranné roušky.
Doporučujeme se už taky objednávat k preventivním
prohlídkám a očkování.
Prostory bývalé dětské izolace - vchod je přímo od ulice
- hnědé dveře vedle proskleného vchodu - budeme využívat již jen pro případy pacientů s infekčním onemocněním.
Stále platí opatření pro osoby, které se vrátily ze zahraničí - 14denní karanténa. V tom případě nechoďte do ordinace, nahlaste se telefonicky, v případě potřeby neschopenky Vám ji vystavíme elektronicky i bez Vaší přítomnosti.

Pokud se u Vás v této 14denní době projeví známky nemoci - teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky přímo pracoviště krajské hygieny na tel. lince 1212, kde Vám
operátor zajistí vyšetření na koronavirus u Vás v bytě.
Podobně postupujte v případě kontaktu s osobou
s prokázaným onemocněním koronavirem. Další možností
vyšetření je dopravit se sám automobilem do testovacího
místa ve Zlíně - k tomuto účelu vystavujeme elektronickou
žádanku.
V případě, že vyšetření na koronavirus požadují některá zdravotnická zařízení, například před plánovanými
operacemi, musí toto vyšetření zajišťovat zařízení, které
vyšetření požaduje -nemůže ho zajišťovat praktický lékař.
Vyšetření na koronavirus pro samoplátce - například pro
pracovníky, kteří odjíždí pracovat do zahraničí, zajišťují
v Uh. Hradišti laboratoře IFCOR včetně odběru - podrobnosti sdělíme telefonicky.
Děkujeme za pochopení.
MUDr. Tomáš Dacík, všeobecný praktický lékař
tel. 572 501 433
drdacik@seznam.cz

Kompostování v zahradních kompostérech
Každý obyvatel vyprodukuje přibližně 300 kg odpadu
ročně, z něhož více než 45-60 % tvoří biologicky rozložitelný odpad. Každá nádoba na odpad u domu/v bytovce
obsahuje skoro polovinu bioodpadu, který se dá zkompostovat. Tento odpad pak zbytečně končí na skládkách.

Výhody kompostování v kompostérech
Hlavní výhodou kompostování v plastových kompostérech
je to, že dokážeme jednodušším způsobem cíleně korigovat
rozklad kompostovaného materiálu. To znamená, že použitím
vhodného kompostéru minimalizujeme vliv vnějšího prostředí,
jako jsou povětrnostní podmínky, ale také střídání dne a noci,
na rozkladný proces.

Kompostéry:
• zabraňují nadměrnému zamokření kompostovaného
materiálu,
• zabraňují nadměrnému vysušování kompostovaného
materiálu,
• snižují intenzitu světla (pro rozklad je nutná tma),
• umožňují kompostování „za tepla“ i při menším objemu
kompostovaného materiálu,
• zabraňují nežádoucímu příletu semen plevelů z vnějšího
prostředí,
• omezují přístup nežádoucích živočichů a hmyzu ke kompostovanému materiálu,
• jsou estetičtějším řešením v porovnání s obyčejnými hromadami biologického odpadu,
• mají dlouhou životnost.

Kompostér umístíme tak, aby:
• byl na našem pozemku, nebo abychom k jeho umístění měli
souhlas vlastníka pozemku,
• nebyl v blízkosti zdroje pitné vody ani v zaplavované oblasti,
• byl zajištěn kontakt se zemí,
• donášková vzdálenost nebyla velká (co nejblíže u zdroje
biologického odpadu),
• byl kolem zásobníku dostatečný prostor pro manipulaci
s nářadím,
• byl přístupný i za deštivého počasí,
• nebyl vystaven přímému slunci (ideálně v polostínu pod
stromem),
• aby nepřekážel sousedům.

Čtyři základní pravidla kompostování
Pro to, aby proces kompostování proběhl úspěšně, je potřeba vytvořit optimální podmínky pro činnost a rozvoj mikroorganismů a půdních organismů, které se na kompostování podílejí.
K tomu doporučujeme dodržet čtyři základní pravidla:
Zabezpečme správnou velikost materiálu
Materiály, které jsme nasbírali, musíme před zamícháním
do kompostu upravit na správnou velikost. Nejdůležitější to je
v případě hůře rozložitelných materiálů (uhlíkatých) - dřevo,
stonky starších rostlin, tvrdší části zeleniny, sláma, kukuřičné
stonky, ... Jejich velikost by neměla přesáhnout velikost palce
na ruce. Měkké šťavnaté materiály (dusíkaté), které jsou snadno rozložitelné, není nutné zmenšovat.

Jak a kde umístit kompostér?

Úpravu velikosti materiálů můžeme provést pučením, sekáním, lámáním, stříháním, ... Nejideálnější je ovšem použití
drtičky.

Kompostér si můžeme umístit na kterémkoliv místě zahrady. Doporučujeme však zohlednit některé zásady a pravidla,
která jsou léty ověřená v praxi.

Platí, že čím jsou menší částice, tím se rychleji zkompostují.
Stejně tak nám i menší velikost materiálů zjednoduší práci např.
při míchání a překopávání.
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Kompostujme a směšujme všechny materiály
Základním předpokladem pro dobrý rozklad je vyvážené
mísení materiálů. Do kompostéru bychom je neměli dávat jen
tak bezhlavě. Každý druh má totiž jiné vlastnosti.
Platí, že dusíkaté materiály (hnůj, trus, posečená tráva, kuchyňský bioodpad, posklizňové zbytky ze zahrady, ...), které
jsou většinou měkké, šťavnaté a zelené, musíme smísit s uhlíkatými (dřevná štěpka, piliny, hobliny, listí, sláma, papír, ...),
které jsou většinou tvrdé, hnědé, suché. Jejich objemový poměr by se měl co nejvíce přibližovat k 1:1.
Zabezpečme dostatečný přístup vzduchu
Kompostování je aerobní proces - za přístupu kyslíku. Proto se musíme v maximální míře snažit zajistit dostatečné provzdušnění kompostovaného materiálu.
Výše bylo uvedeno, že čím menší částice do kompostu
dáváme, tím se nám rychleji zkompostují. Platí však i toto pravidlo: čím jsou menší částice, tím je mezi nimi méně dutinek,
kde se může udržet vzduch. Bez něj však kompost pouze
hnije a zapáchá. Proto je třeba zvolit kompromis a odhadnout
optimální strukturu směsi materiálu (mísit menší s většími materiály). Na přístup vzduchu bychom měli myslet už při výběru
kompostéru. Nesmíme zapomenout na větrací otvory, které
umožní samovolné provzdušňování. Proto není vhodné kompostovat v úplně uzavřených nádobách, jámách apod.

Nesmíme zapomenout, že do uzavřeného kompostéru se
bez naší pomoci voda nedostane. Proto správnou vlhkost musíme kontrolovat a v případě potřeby ji zvýšit (politím nebo
přidáním vlhkého materiálu), nebo snížit přidáním suchých
a savých materiálů.

Použití kompostu
Syrový kompost aplikujeme na půdu na podzim. Vyzrálý
kompost můžeme aplikovat kdykoliv a k jakýmkoliv rostlinám
(ne v zimě). Při výsadbě do květináčů a výsevu používáme
kompost smíchaný se zeminou v poměru 1:1.
Na dostatečné zásobení půdy živinami stačí 1-2cm vrstva
kompostu ročně, což je 10-20 litrů kompostu na 1 m2. Kompost je nejvhodnější aplikovat v menších, ale opakovaných
dávkách.
Kompost na půdu aplikujeme v rovnoměrné vrstvě. Nedoporučuje se zaorávání nebo zarývání hluboko do půdy,
ale jen jemné rozorání po povrchu, například hráběmi nebo
kultivátorem.
V případě, že máme malé množství kompostu na celoplošnou aplikaci, použijeme kompost přímo do výsevných rýh
nebo jamek na výsadbu.
www.meneodpadu.cz

Zabezpečme správnou vlhkost
Správná vlhkost je dalším nezbytným požadavkem správného kompostování. Pokud má kompostovaný materiál nedostatek vlhkosti, proces se zpomaluje nebo se přímo zastaví.
Pokud je vlhkost nadměrná, dochází k nežádoucímu hnilobnému procesu, někdy až ke zkysnutí kompostu, což se projeví
zápachem.
Správná vlhkost úzce souvisí s předchozími podmínkami.
Čím je hrubší struktura směsi materiálů, tím může obsahovat
vyšší vlhkost, ale také o to déle trvá rozkladný proces. Čím
je v kompostu více vody, tím je v něm méně vzduchu (voda
vytlačí vzduch z dutinek).

Moravská vlajka na počest příchodu Cyrila a Metoděje
Příchod patronů Moravy sv. Cyrila a Metoděje k nám na
Moravu byl událostí obrovského kulturního a duchovního významu nejen pro naši zemi, ale pro značnou část Evropy. Na
počest této události bude na naší radnici vyvěšena moravská
vlajka. Moravská vlajka je v současnosti také vnímána jako
symbol sounáležitosti občanů k území Moravy, jejího duchovního a společenského života.

Historie moravské vlajky

Zemské barvy a znak Moravy, 1900

Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází
ze zemských barev, zlaté a červené, kterých se od počátku
19. století používalo k výzdobě, později začaly být vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848,
kdy poslanci Moravského zemského sněmu schválili 5. článek
nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský znak
a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb
zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská
vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý,
spodní je červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20.
století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská
vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu
na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro její
užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky,
po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce
1989. Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli,
a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala
velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.
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Další použití moravské vlajky
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská
vlajka vyvěšována i v další dny spjaté s moravskou historií.
28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, ochránce moravských
zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení
moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též
Moravský, římským králem připadá na první říjen, 28. října si
připomínáme nejen vznik Československé republiky, ale také
svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další
vhodnou příležitostí jsou výročí a události spjaté s obcí (např.
obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků.
Zpracovala Moravská národní obec, z. s

Současná podoba moravské vlajky

Konstantin (Cyril) a Metoděj
Dvě jména nerozlučně
spjatá s dějinami Moravy
i Slovanstva jako celku.
Pokusím se nyní čtenáři
poodkrýt jejich osudy. Epizoda v naší zemi byla totiž jen jednou ze součástí
pestrých životů těchto výjimečných osobností. Pro
prvně jmenovaného navíc
epizodou velmi krátkou.
Oba bratři se narodili v Soluni (severní břeh
Egejského moře, dnešní Řecko) v rodině císařského důstojníka Leontia a jeho ženy Marie, jež byla zřejmě slovanského původu.1 Soluň byla tehdy významným obchodním
i politickým střediskem Byzantské říše. I z toho důvodu
mnohokrát vzdorovala dobyvatelským národům, které tehdy táhly na Evropu. Paradox dějin tomu chtěl, že právě
otec slovanských věrozvěstů vedl proti Slovanům mnoho
vojenských výprav. Zejména pro uklidnění vzpour, které
vznikaly v okolí Soluně ze strany slovanského obyvatelstva, vzpírajícího se řecké nadvládě. Při jedné z mnoha potyček se Slovany nalezl císařský důstojník Leontius svoji
smrt. V tu dobu ale ještě nikdo netušil, že právě jeho dva
synové se zapíší nesmazatelným písmem do srdcí Moravanů i ostatních Slovanů.
Sourozence dělilo od sebe 11 let života. Starší Metoděj
se narodil roku 815 a Konstantin pak roku 826. Metoděj byl
dle životopisu „mohutné a vznosné postavy“ a šel ve stopách svého otce, tedy vojenské a politické kariéry. Po studiu filozofie v Konstantinopoli (ve slovanském světě známé jako Cařihrad - dnešní Istanbul) se na nějakou dobu
stal de facto místodržitelem soluňské provincie, což lze
s trochou nadsázky charakterizovat jako kníže makedonských Slovanů. Úřad stratéga2 (oficiální název funkce) zastával Metoděj po mnoho let. Cítil však rozpor mezi svým
přesvědčením a praktikami, které jej nutila činit vláda. Ta
chtěla veškeré nepokoje v oblasti řešit jen silou. Metoděj
si uvědomoval, že tímto způsobem bude napětí mezi Řeky
a Slovany jen narůstat a tím i zasévat zrno nekonečné nenávisti mezi oběma etniky. Unaven se rozhodl složit funkci

a odešel do kláštera Olymp v Malé Asii. V tu chvíli byl snad
přesvědčen, že život dokončí v ústraní a modlitbách.
Mladší Konstantin vystudoval stejně jako Metoděj filozofii v hlavním městě Byzantské říše, tedy v Cařihradu.
Od mládí inklinoval více k duchovnímu než k materiálnímu
světu. Zamiloval si obzvlášť filozofii a teologii. Jeho učitelem byl Fotios, pozoruhodná osobnost své doby, která
později výrazně zasáhla nejen do života soluňských bratrů, ale i celkově do církevních dějin.3
Ambiciózní Fotios vypozoroval Konstantinovy neobvyklé
schopnosti a uvědomil si, že jeho brilantní a neústupnou rétoriku lze nejlépe využít v diplomacii. Je až neuvěřitelné, že
mladý Konstantin absolvoval ve dvacátých a třicátých letech
svého života spoustu vyslání do nepřátelských území. Tam
vedl složitá jednání, často i teologické disputace, a to zpravidla s úspěchem!
Při jedné ze svých mnohých cest Konstantin nalezl u břehů
Černého moře údajné ostatky svatého Klimenta4, které později přinesl na Moravu. Konstantin byl velice horlivý a absolutně
pevný ve svých názorech, jeho aktivitu však sráželo nepříliš
pevné zdraví.
Roku 862 dorazilo do
Cařihradu poselstvo od moravského knížete Rastislava. Ten žádal byzantského
monarchu o učitele a biskupa. Sluší se poznamenat,
že moravský vládce měl
na mysli zejména biskupa!
Rastislav tehdy dosáhl úplné politické samostatnosti
a usiloval i o úplnou samostatnost církevní. Pokud by
mu vyhověl papež, ke kterému vyslal své diplomaty
dříve než do Cařihradu, nikdo z Moravy by do Byzance žádat nešel. Papež ale
ignoroval jeho výzvu, aby si nerozhněval východofranského
panovníka5 a zejména mohučského arcibiskupa, v jehož jurisdikci Morava ležela.
3

1
2

Pramenů k rodině soluňských bratrů je velmi málo. Všeobecně se tak soudí
na základě vysokého procenta slovanské populace v okolí tehdejší Soluně
a faktu, že si Leontius vybral ženu právě tam.
Jednalo se de facto o velitele posádek sídlících pro ochranu Byzantské říše
v nebezpečných pásmech.
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4
5

Jako konstantinopolský patriarcha odmítl diktát od papežských legátů
z Říma, čímž se podílel na vznikajícím církevním rozkolu.
Svatý Kliment – dle církevní tradice po svatém Petrovi 3. papež
s pontifikátem mezi lety 90 – 97.
Východofranská říše zaujímala přibližně území dnešního Německa a často
si nárokovala vládu i nad západními Slovany.

Michal III.6 a cařihradský patriarcha Fotios byli mnohem
prozíravější. Uvědomili si, že v konfliktu s Bulharskem mohou
mít na své straně mocného spojence a stejnou roli by pak Morava mohla hrát ve sporech s Římem. Fotios, jako vrchní diplomat byzantské říše, se rozhodl Rastislavově žádosti vyhovět.
Potřeboval jen osobnost, která v napůl barbarském prostředí
dokáže stabilně prosadit křesťanství a současně zaváže Moravu k partnerství. Snad nikdo se pro daný úkol v danou dobu
nehodil lépe než Konstantin. Jako pomocníka si Konstantin
vybral staršího bratra Metoděje. Oba vyrostli ve slovanském
prostředí, znali mentalitu Slovanů a oba měli s tímto etnikem
bohaté zkušenosti. Spojení Konstantinova intelektu a Metodějových organizačních a diplomatických dispozic pak dávalo
misii reálnou vidinu úspěchu. Ještě než se vypravili věrozvěstové na cestu, vypracoval Konstantin s vypětím všech sil7 písmo (tzv. hlaholici), které mělo výstižně vyjadřovat specifika
slovanského jazyka a stát se tak písmem slovanských národů.
Svěřený úkol zvládl dokonale.
Roku 863 nebo 8648 dorazili soluňští bratři na Moravu. Byli
okázale přivítáni. Aristokracie naší země byla v tu dobu již
křesťanská, i na jistém kultivačním stupni. Mezi ní a prostým
lidem byl ale propastný rozdíl. Těžko říci, jaké pocity měli Konstantin a Metoděj z našeho tehdejšího prostředí. Překvapilo je
množství kamenných kostelů, když byli připravováni takřka na
pohanský svět? Snad.
Na druhou stranu zřejmě postrádali přísnější řád a křesťanské mravy museli zdůrazňovat i urozeným. Morava při
příchodu Konstantina a Metoděje sice nebyla pohanská9, ale
křesťanství se dotýkalo převážně velmožů. Nevzdělané masy
obyvatelstva zůstávaly věrny pohanským bohům, protože nebyla vůle ani možnost, jak jim vyložit křesťanství. Kněží, kteří
zde do příchodu slovanských věrozvěstů působili, byli převážně „latiníci“10 a byli neznalí prostředí i jazyka. Plnili spíše
úřednickou a politickou funkci bez vyššího zájmu. Konstantin
a Metoděj tento přístup změnili způsobem, že se křesťanství
začalo dotýkat i obyčejných lidí. Kázali totiž jako první na Moravě ve srozumitelné řeči a sami žili příkladným životem. Konstantin pilně překládal církevní a bohoslužebné texty. Snaha
obou bratrů byla vřele podporována velmoži, ponejvíc samozřejmě samotným Rastislavem. Záměr morav-ského knížete
byl ve vytvoření svébytné moravské církve, která se obejde
bez latinských duchovních.
Proto byla založena i „akademie“ na výuku místních obyvatel, aby se zaručila kontinuita přínosu v oblasti vzdělání
a slovanského duchovenstva. Zástupci latinského kléru se tím
dostávali stále více do stínu a postupně ztráceli jakoukoli podporu ve vládnoucích kruzích. Tato podpora však pro ně byla
existenčně důležitá, a proto do Říma k papeži mířily stížnosti
na „kacířské“ nauky, které prý mezi Moravany šíří Konstantin
s Metodějem.
Papež Mikuláš I. povolal oba bratry, aby se osobně přišli
do Říma hájit. Cařihrad se v tu dobu ocital ve víru palácových
převratů a o dění daleko od hranic byzantského impéria se
nikdo nestaral. Jinými slovy, podporu z východu nemohli
soluňští bratři očekávat. Rozhodli se tedy vyhovět papežské
žádosti a vydali se do Říma, kam dorazili v zimě roku 867.
Nesli s sebou i církevně nepřekonatelnou zbraň: ostatky svatého Klimenta. Kosti, které Konstantin nalezl na Krymu, daly
našemu poselstvu nadpozemskou váhu a Římané je přivítali
6
7
8

Michal III. – byzantský císař. Vládl mezi lety 840 – 867.
V tu dobu byly již jeho zdravotní potíže vážné.
Rok příchodu věrozvěstů není přesně doložitelný. Na základě pramenů
se předpokládá, že to bylo buď na podzim roku 863, nebo na jaře o rok
později.
9 Nálezy v Mikulčicích, Starém Městě u Uherského Hradiště i jinde
dokládají existenci kamenných kostelů ještě před příchodem Konstantina
a Metoděje.
10 Tím mám na mysli duchovenstvo při bohoslužbě užívající latinu.

s nebývalými poctami. Papež Mikuláš I. se jejich příchodu nedočkal. Zemřel nedlouho předtím a uvítací ceremonie i celkového přijetí se ujal jeho následovník Hadrián II. Úspěch této
cesty byl obrovský. Papež posvětil Konstantinovy překlady
a vysvětil několik slovanských kněží, kteří přišli s oběma bratry
z Moravy. Samotný vrchol pak byl ve schválení slovanského
jazyka v bohoslužbě, čímž se řeč Slovanů dostala po hebrejštině, řečtině a latině na 4. místo tohoto privilegia.11
Zcela vysílený Konstantin však v Římě onemocněl a pochopil, že jeho pozemské dny se chýlí ke konci. Vstoupil do
kláštera, přijal řeholní jméno Cyril a s přáním, aby Morava nezůstala bez vůdce stáda12, vydechl naposledy. Bylo mu jen
42 let.
Tím vůdcem se měl stát Metoděj. Navzdory nezpochybnitelnému diplomatickému úspěchu nebyla Metodějova pozice
snadná. Podstata rozhodnutí papeže byla sice ve schválení
slovanských bohoslužebných textů i veškerého učení Konstantina a Metoděje, současně ale nařizovala navrácení latinských kněží. Právě tento bod si latiníci vysvětlili po svém
a politické vítězství soluňských bratrů pojali jako vítězství
své. Metoděj byl při návratu na Moravu dokonce přepaden
a zajat. Iniciátorem tohoto skutku byl právě latinský klérus,
který se odmítal dělit o církevní sféru vlivu. Pod taktovkou
východofranského krále Ludvíka II. Němce byl pak Metoděj
souzen, odsouzen na doživotí a uvězněn. Na Moravě mezitím došlo k převratu. Napětí mezi Rastislavem a jeho synovcem Svatoplukem, jenž se již nějakou dobu podílel na vládě,
překročilo únosnou mez. Jeden druhého se snažil odstranit.
Úspěšnější byl Svatopluk, který knížete Rastislava zajal a vydal do nepřátelských rukou východofran-ského krále Ludvíka
II. Němce.
Roku 874 byl
na příkaz papeže Metoděj propuštěn a vrátil se
na Moravu. Ani
po návratu však
neměl na růžích
ustláno. Stál sice
v čele moravské
církve, ale jeho
autorita byla latinským
klérem
zpochybňována.
Svatopluk se navíc snažil vojensko-politicky angažovat na západ od Moravy
a pro svoji aktivitu potřeboval podporu latiníků. Krom toho
Metodějova apelace na Svatopluka, že panovník má být morálním vzorem pro lid, moravského vládce popuzovala.
Je zřejmé, že Svatopluk sympatizoval spíš s Wichingem13
a Janem z Benátek14, kteří se čím dál otevřeněji stavěli proti
Metodějovi a zasílali na něj stížnosti papeži do Říma. Roku 880
se nicméně dovršilo Rastislavovo a Svatoplukovo diplomatické úsilí. Papež Jan VIII. potvrdil bulou: Industriae Tuae (Horlivosti Tvé) existenci samostatné moravské církve a Metoděje
jmenoval prvním arcibiskupem tzv. Panonskomoravské arcidiecéze. Wiching měl být dle příkazů z Říma ve všem poslušný Metodějovi. Útoky Metodějových soků pak sice neustávaly, ale moravský metropolita si postupně vybudoval síť přátel
a žáků, kteří se za něj v kritických chvílích postavili. Slovanské
písmo a vzdělanost tak mohly dostat stabilní základy.
11 Prakticky však na třetí, protože hebrejština se v církevních bohoslužbách
nepoužívala.
12 Dle legendy Život svatého Konstantina.
13 Wiching – původně švábský duchovní, který se postupně dostával do čela
latinského kléru na Moravě.
14 Jan z Benátek – Svatoplukův diplomat, latinský kněz.
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Svůj nadmíru složitý a pestrý život Metoděj dovršil v dubnu roku 885. Za svého nástupce určil Gorazda, který se
v zemi těšil velké vážnosti a předpokládá se, že byl z mojmírovské, tedy vládnoucí dynastie. Politické intriky Wichinga
a jiných společně s apatickým Svatoplukem zapříčinily, že
na úsilí Konstantina a Metoděje nebylo kontinuálně navázáno. Učení soluňských bratrů bylo zpochybňováno a latinský
klér psal falzifikující dopisy „z Říma“, označující Metoděje
dokonce za heretika.15 Metodějovi žáci houfně opouštěli Moravu. Tělo prvního moravského metropolity, ze strachu před
znesvěcením od jeho nepřátel, pochovali na tajném místě.
Moravský stát později ztrácel sféru vlivu a nebyla diplomatická vůle udržet slovanskou bohoslužbu, ani slovanské písemnictví při životě. Západní církev později slovanské církevní
texty zavrhla a český přemyslovský stát se této doktríně jednoznačně podřídil.

Havlík, L. E., Velká Morava a středoevropští Slované, Praha
1964.
Hudeček, J., Slovanští apoštolové Cyril a Metoděj, Velehrad
1935.
Válka, J., Dějiny Moravy I., Brno 1992.
Pro Moravskou národní obec vypracoval Jaroslav Svozil.
V Postřelmově 31. 5. 2012

Metodějovi žáci však dědictví obou bratrů předali dál,
hlavně mezi jižní a východní Slovany.16
Většina slovanských národů se k odkazu soluňských
bratrů hlásí a jsou za něj vděčny. Konstantin s Metodějem
jsou pevným bodem spojujícím Slovany jak mezi sebou, tak
i s Evropou. V christianizaci naší země sice sehráli významnou roli, ale jejich hlavní přínos byl v povznesení slovanské
kultury a vzdělanosti. My Moravané pak můžeme být právem
hrdi, že prvotní impuls k jejich nesmrtelnému dílu vzešel
z naší země.

Použitá literatura:
Magnae Moraviae fontes historici, Prameny I, Brno 2008.
Pitha, P., Svatí Cyril a Metoděj, Olomouc 2010.
15 Toto obvinění se objevovalo i ve středověku, kdykoli se latinští kněží cítili ve
slovanských zemích ohroženi.
16 Tady je vhodné poznamenat, že Východní církev byla k slovanské liturgii
mnohem vstřícnější – díky ní mohli Metodějovi žáci šířit své poselství.

Bouřlivé jaro (nejen) na naší základní škole
Vážení rodiče a přátelé naší Základní školy Františka Horenského v Boršicích,
dění nejen v naší škole, ale i po celém světě je právě v této
době ovlivněno šířením koronaviru. Právě během dokončení
tohoto článku došlo k uzavření všech základních, středních
i vysokých škol až do odvolání. S tímto stavem jsem se já ani
daleko „zkušenější“ kolegové během svého působení ve školství nikdy nesetkali. Nyní už jde o celosvětovou pandemii a určitě nechceme tuto situaci zlehčovat, a proto je potřeba k ní
přistupovat zodpovědně, tak aby byly následky co nejmírnější.
Vím, že v tuto chvíli je na prvním místě zdraví nás všech, ale
nesmíme zapomenout ani na běžný život včetně vzdělávání
Vašich dětí. Nemožnost hromadné výuky ve školách nám nezabrání poskytovat vzdělávaní pomocí úkolů přes naše webové stránky, případnou konzultací mobilním telefonem nebo
přes jiný vzdálený přístup. Průběžně aktualizujeme zadané
úkoly a všichni vyučující jsou ochotni pomoci s jejich vysvětlením. Věřím, že společně toto nelehké období pro celé lidstvo
zvládneme. Nebude to snadné, ale naším klíčem k úspěchu je
vzájemná tolerance a ohleduplnost.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Možná i pro Vás, čtenáře boršického zpravodaje, bude
příjemné se na chvíli odpoutat od těchto nepříjemných informací čtením následujících řádků, které Vám připomenou, co
se u nás na Základní škole Františka Horenského v poslední
době událo.
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ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ
V letošním roce mají možnost žáci prvních tříd navštěvovat
kroužek anglického jazyka. Zábavnou formou si zvykají na cizí
jazyk a osvojují si nejjednodušší konverzaci. Každý měsíc je
tematicky zaměřen na určitý celek, který se vztahuje k ročnímu období, svátkům a nejrůznějším každodenním činnostem.
Děti zpívají a pohybují se během rytmických celků, kdy zároveň využívají obrázky a různé pracovní listy. Žáci se během her
zbavují ostychu v komunikaci a připravují se na další stupeň
vzdělání v cizím jazyce.
Mgr. Petra Stýskalová a Mgr. Jitka Střižíková

PROJEKTOVÁ VÝUKA ANGLIČTINY

Ovoshow

V hodinách anglického jazyka občas opustíme tradiční výuku a využíváme své dovednosti ve výuce, kde se nezkouší,
nikdo není stresovaný výkonem, ale podle svého tempa má splnit předem dané zadání. Říkáme tomu projektová výuka, kde
nejde o nic jiného, než dát žákům prostor v kreativitě a buď jednotlivě, nebo ve dvojicích splnit požadované zadání. Často využíváme papír, obrázky, lepidla a další vlastní materiál, ve vyšších
ročnících se nebráníme práci s počítačem a tvoříme prezentace
v PowerPointu. Podstatou všech prací však není jen konečný
vzhled práce, ale hlavně ústní představení svého projektu před
celou třídou v anglickém jazyce. Často to bývají velmi kvalitní
vystoupení a je vidět, že když si žák poctivě připraví prezentaci práce, dokáže velmi solidně používat cizí jazyk v praktické
činnosti.

V únoru k nám zavítala v rámci projektu Ovoce do škol
návštěva z Valašského Meziříčí s projektem Ovoshow. Žáci 1.
stupně se hravou formou dozvěděli řadu zajímavých informací o ovoci, zelenině a mléčných výrobcích. Také si pochutnali
na třech barevných smoothies, která připravili 3 vybraní žáci
z jednotlivých tříd. Na závěr si každý vyrobil svůj zdravý mléčno- ovocno-zeleninový špíz.

Do konce února 2020 mají naši žáci už několik projektů za
sebou. Šesťáci dostali za úkol zpracovat téma „Volný čas“ a zároveň provést výzkum mezi spolužáky kladením předem schválených otázek. Výsledek pak shrnuli ve dvou grafech s popisem a v závěrečném krátkém textu. Sedmáci měli téma „Svátky
v roce“, většina si vybrala vánoční svátky a tvořila adventní kalendář, kde v každém okýnku byl anglický text. Druhým projektem pak byla brožurka „Moje zoo“, která měla sloužit jako
průvodce imaginární zoo a obsahovala vedle mapy i popis
zvířátek nacházejících se v této zoo. Osmáci využili počítače
a vytvořili prezentaci o svém oblíbeném filmu, seriálu, počítačové hře nebo knize. Druhý projekt pak byl o něco náročnější
a bylo třeba srovnat život rodin ve dvou odlišných státech. Zde
se hodně vyhledávalo online a zjištěné informace byly vždy
velmi zajímavé. Deváťáci dostali za úkol vytvořit malou knížku,
která by čtenáři přinesla ucelené informace o jednom státě dle
vlastního výběru. Opět se hodně hledalo online a i zde byl výběr
některých států či informací často překvapivý.
Všechny výsledné práce mají vždy punc originality. Samozřejmě že ne každému se vždy podaří vytvořit super práci, ale
podstatou hodnocení učitele není ani jazyková, ani obsahová
kvalita. Hodnotí se vždy splnění zadání, přístup žáka ke své práci a závěrečné představení práce. Na závěr bych chtěl všechny
žáky pochválit za (většinou) poctivý a zodpovědný přístup k zadanému úkolu a za jejich snahu nejen o originalitu, ale i kvalitu.

Mgr. Lenka Vavrušová

ŠKOLNÍ PARLAMENT A JEHO PROJEKTY
Jednotliví zástupci tříd se schází ve školním parlamentu.
Snažíme se najít si akce, které nás posunou o kousek dál
a budou dělat radost nejen nám, ale i ostatním lidem. Proto
jsme hledali způsob, jak pomoci a zjednodušit život jiným dětem. Našli jsme pomoc v rámci projektu Mary‘s meals. Od začátku prosince jsme se snažili vysbírat již nepoužívané aktovky a batůžky. Po Vánocích jsme je seskládali ve škole a zjistili,
že jich máme více než 60. Naším úkolem bylo aktovky naplnit
přímo výbavou danou projektem. V každém batůžku nechybí
základní potřeby do školy pro žáčka v africké Malawi. Ve dvou
akčních vlnách „Zarezervuj si svůj dobrý skutek“ jsme aktovky
vyplnili a teď už jen budou vyčkávat na správnou dobu odeslání do Afriky. Mnohokrát děkujeme všem žákům, rodičům, ale
i ostatním lidem, kteří cokoliv do aktovek přinesli, za velkou
pomoc při sbírání.
Mgr. Zuzana Kotačková

Mgr. Radim Zapletal, učitel anglického jazyka

ÚSPĚCH NAŠÍ ŽÁKYNĚ VE VÝTVARNÉ
SOUTĚŽI
Velký úspěch si vymalovala Eva Kokoliová z 5. A. Ve výtvarné soutěži „Malovaný svět Boženy Němcové“ se umístila na
krásném 2. místě, i když ji pořadatelé zařadili do starší kategorie. K úspěchu jí moc gratulujeme.
Mgr. Zuzana Kotačková
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OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE
V pátek 7. února se výprava
našich 10 vybraných recitátorů
ze školního kola vydala na okrskové kolo recitační soutěže do
Starého Města na RC Čtyřlístek.
Tento ročník byl pro naši školu velmi úspěšný. Z 2. stupně
v rámci 3. kategorie postoupily do okresního kola hned dvě
naše recitátorky Tereza Pernicová a Martina Holomčíková z 6.
třídy, z 1. stupně postoupil v 0.
Kategorii Tobiáš Pavlík z 1. B,
dále v 1. i v 2. kategorii získaly
uznání poroty za své výkony Vendula Gürtlerová z 1. A a Klára
Pernicová ze 4. třídy, které porota vysoce hodnotila, ale nevešly se již mezi postupující recitátory. Velká pochvala patří ale
všem našim reprezentujícím recitátorům, kteří své připravené
básně a texty podali velmi zdařile a se vší grácií. Díky jim všem
za odvahu a chuť soutěžit a získat tak nové zkušenosti.
Mgr. Jitka Střižíková, Mgr. Hana Jurásková

SOUTĚŽE V ČESKÉM JAZYCE

Ve škole navíc probíhá každý čtvrtek od 14:15 čtenářský
klub se čtenářskou dílnou a každý čtvrtek v 7:00 doučování
žáků 9. tříd.
Všem žákům gratulujeme k úspěchům, děkujeme za snahu a přejeme hodně štěstí do dalších češtinářských výzev.
Mgr. Hana Jurásková

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Stejně jako každý rok, i letos na naší škole proběhlo školní
kolo biologické olympiády. Zápolení v přírodopisných znalostech a dovednostech připadlo na středu 12. 2. 2020. Soutěžilo se ve dvou předepsaných kategoriích. Kategorie D patřila
mladším žákům (6. – 7. třída) a kategorie C byla určena pro
žáky z 8. a 9. třídy. Téma letošního, již 54. ročníku je pro tyto
kategorie společné, a to konkrétně „Těžký život ve vodě“. Do
školního kola se přihlásilo 20 žáků, kteří museli své znalosti
nejprve prodat ve vědomostním testu. Následně je čekala část
poznávací, kdy u uvedených 15 rostlin a 15 živočichů měli
určit rodové a druhové jméno. „Poznávačka“ byla zaměřena
hlavně na rostlinstvo a živočichy, kteří se běžně vyskytují v oblastech nejbližšího vodního toku či rybníka. Poslední část otestovala žáky v praktickém úkolu. Všichni zúčastnění předvedli
svůj nejlepší možný výkon. Gratulujeme vítězům a držíme palce v okresním kole.
Bc. Kateřina Sedlářová

Ani v letošním roce jsme s aktivitami v českém jazyce nezaháleli a zúčastnili jsme se hned několika soutěží.
První vyhlášenou soutěží byla, pro nás už tradiční, literární soutěž pořádaná Knihovnou B. B. B. – Píšu povídky, píšu
básně…, letos na téma Jan Ámos Komenský. V této soutěži
jsme v minulém roce byli velmi úspěšní a doufáme, že i letos
obsadíme první příčky. Soutěžíme v sekcích poezie i prózy, na
výsledky si ale ještě budeme muset počkat.
Druhou soutěží byla literární soutěž k 30. výročí sametové
revoluce. Žáci škol okresu Uherské Hradiště psali práce na
téma Ještě, že máme demokracii, protože… Této soutěže se
zúčastnily desítky žáků, z nichž 5 bylo z naší školy. Tadeáš
Rada z 8. třídy se stal vítězem celé soutěže. Předávání cen
proběhlo 5. 12. 2019 na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti v rámci Mikulášského reje.
Třetí soutěží byla soutěž recitační – ze školního kola na
druhém stupni postoupili 4 žáci do okrskového kola ve Starém
Městě. I tady jsme byli velmi úspěšní a obě žákyně, které soutěžily ve 3. kategorii, Martina Holomčíková a Tereza Pernicová,
postoupily do okresního kola. To se mělo konat 10. 3. 2020
v uherskohradišťské Redutě, ale z důvodu prevence proti šíření respiračních onemocnění bylo zrušeno a přesunuto.
Jako čtvrtá soutěž byla ve škole pořádána Olympiáda
z českého jazyka, odkud postoupily do okresního kola Simona Vavřiníková a Simona Polášková. Ve velké konkurenci v Uherském Hradišti získaly obě dívky slušný počet bodů
a naši školu reprezentovaly se ctí.

PYTHAGORIÁDA
Na konci ledna proběhla na
škole soutěž v řešení logických
matematických úloh. Soutěž je pojmenovaná po slavném matematikovi Pythagoriáda a účastní se
jí žáci pátých až osmých ročníků
základních škol.
Mezi 28 páťáky se na prvních místech umístili Richard
Doubrava, Adam Staňo, Petra Kmentová a Albert Mikula.
V šesté třídě mezi 24 žáky obsadili první příčky Petr Burša,
Tereza Pernicová a Sára Zahradníková.
U sedmáků obsadili první tři místa čtyři žáci: Daniela Jarošová, Václav Frýbort, David Dvouletý a Štěpán Halámek.
V nejstarší kategorii osmáků byl první Tadeáš Rada, pak
Denisa Železníková a Denis Dědič.
Vítězové jednotlivých tříd a všichni 4 páťáci budou zastupovat školu na okresním kole ve Starém Městě.
Mgr. Alena Vlčková

PRÁCE A VÝROBKY NAŠICH ŽÁKŮ
V „PRACOVKÁCH“
Minulý rok jsme dostali od pana ředitele úkol, abychom vyrobili v naší dílně nějaké výrobky do školní zahrady. Rozhodli
jsme se, že s každou třídou vyrobíme něco jiného zvláštního.
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ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU

Rozdělili jsme si to následovně:
Žáci 7. třídy pracují na výrobě 2 zajímavých budek, a to
„čmelákovníku“ a „ježovníku“.

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 se konala na I. stupni již tradiční pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku.

Žáci 8. třídy vyrábí různé ptačí budky jako např. pro konipasa, puštíka, …

I přes vysokou nemocnost se sešlo 35 zpěváků a navíc další čtyři z Mateřské školy Boršice, se kterou již léta spolupracujeme. Na vše dohlížela odborná porota ve složení Mgr. Lenka
Daníčková a paní asistentky Marie Mrvová a Jitka Umlaufová.
Poradní hlas měly též nejstarší členky pěveckého sboru, které
společně s celým sborem všem účinkujícím zazpívaly.

A na žáky 9. třídy pak zbyla výroba „hotelů pro hmyz“, které vyrábíme v různých geometrických tvarech jako např. trojúhelníku, kruhu, čtverci, obdélníku či lichoběžníku.
Před samotnou prací se dřevem si museli žáci udělat vlastní dokumentaci k výrobě daného výrobku, včetně kalkulace
spotřeby materiálu. Procvičili si své znalosti zejména z geometrie při tvoření předlohy svého výrobku. Hodně jim pomohla
i práce s PC, kde si mohli najít svůj obrázek a ten konfrontovat
se svou představou.
Žáci se tak naučí pracovat se dřevem, používat různé nářadí při opracovávání dřeva, jako pilky, rašple, smirkový papír, šroubováky, kladívka apod., které pak používají pro různé
činnosti, jako je řezání, broušení, spojování – lepení desek,
vrtání a sešroubovávání jednotlivých dílů dohromady a řada
dalších úkonů. V neposlední řadě musí své výrobky chránit
před povětrnostními vlivy, takže je musí natřít, udělat střechu
a tím prodloužit jejich životnost. Jak se jim to vše podařilo,
o tom se můžete přesvědčit sami při Vaší návštěvě na naší
školní zahradě, kde budou tyto výrobky našich žáků a Vašich
dětí umístěny.
Mgr. Jaroslav Chmel

Soutěžilo se ve třech kategoriích: I. – MŠ a 1. třída, II. – 2. a 3.
třída, III. – 4. a 5. třída.
Porota rozhodla o udělení cen takto:
I. kategorie: 1. místo: Aneta Horňáková
2. místo: Beáta Bruštíková a Tobiáš Pavlík
3. místo: Tereza Tománková
II. kategorie: 1. místo: Zuzana Pavlíková
2. místo: Jakub Jurčík
3. místo: Kateřina Petříková
III. kategorie: 1. místo: Adriana Balíčková
2. místo: Michaela Koryčánková
a Beáta Martináková
3. místo: Terezie Zahradníková
Zvláštní ocenění poroty získal Vladimír Tomeček a Ondřej
Pavelka.
Každý vystupující si odnesl za snahu sladkost a drobný dáreček, všem patří velká gratulace!
Mgr. Lenka Janíková

ÚSPĚCH MLADÝCH ŠACHISTŮ
Žáci naší školy se i v letošním roce zúčastnili krajského finále v šachu školních družstev, které se konalo v Kroměříži.
V nejmladší kategorii pro I. stupeň základních škol k šachovnicím nastoupili šachisté Matěj Krajíček, Ondřej Kec, Oliver
a Kryštof Jurčíkovi. I tentokrát byli úspěšní!
O dvě postupová místa hráli až do poslední chvíle a dopadlo to velmi těsně. Přeborníkem kraje se ale stali naši šachisté.
Blahopřejeme jim k úspěchu a postupu na mistrovství ČR!
Poděkování patří také jejich vedoucím za přípravu a účast na
turnajích.
Mgr. Lenka Daníčková

ROBOTICKÝ A BADATELSKÝ KROUŽEK
V rámci šablon se od druhého pololetí na naší škole koná
pravidelně kroužek robotiky a badatelský kroužek. Kroužek robotiky navštěvují žáci prvních tříd. Pomocí robotických včelek
BEE-BOT se žáci učí orientaci v prostoru a základním dovednostem při manipulaci s „roboty“. Dalším důležitým prvkem
ve výuce robotiky je lego WeDo 2.0, ze kterého si žáci mohou
postavit své první „miniroboty“, například ventilátory, výtahy
či závory. Tyto přístroje si pak mají možnost naprogramovat
a tak ovládat jejich pohyb. Co se týká badatelského kroužku,
ten je zaměřen na praktické úkoly, při nichž se žáci druhého
stupně snaží bádat prostřednictvím nejrůznějších vědeckých
pokusů. Zjišťují například, jak pracuje sopka nebo jak může
probíhat difuze.
Mgr. Veronika Sedlářová

INFORMATICKÉ MYŠLENÍ NA NAŠÍ ŠKOLE
I na naší základní škole si dobře uvědomujeme, že se mění
způsob myšlení žáků a využití nových metod nejen ve výuce
informatiky se stává nevyhnutelným. Zaměřujeme se na popis
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problému, jeho analýzu a hledání efektivních řešení. Nově se
snažíme do výuky implementovat tyto postupy:
• systematicky posoudit různá řešení, vybrat to nejvhodnější
pro danou situaci,
• rozdělit velký problém na několik menších, snáze
řešitelných,
• plánovat a řídit činnosti,

Problémy našeho světa jsou čím dál komplexnější. K jejich
řešení jsou potřeba velké a dobře pracující týmy. A proto učíme
žáky kooperovat, kombinovat silné stránky různých lidí a komunikovat. Chceme, aby se žáci uměli dorozumět s ostatními
nad řešeným problémem – aby konkretizovali svoje myšlenky
a precizně je formulovali. Díky tomu lépe porozumí řešenému
problému a učí se efektivně komunikovat v praxi.
Mgr. Tomáš Kordula

• vytvářet a pečlivě popisovat postupy, které spolehlivě vedou k nějakému cíli, i když je vykonává někdo jiný,
• vybírat, které aspekty problému jsou podstatné pro jeho
řešení a které lze zanedbat,
• uspořádat i velké a nesourodé soubory dat tak, abychom
je mohli dále využít,
• používat jazyky, kterými se domluvíme s počítači, roboty
a umělou inteligencí.
Na podporu těchto kroků se nám podařilo do školy pořídit „mobilní“ učebnu, která je tvořena 20 novými IPady v dobíjecím kufru. Tato zařízení mohou pomoci v klasické výuce
jednotlivých předmětů nebo vytvoří podmínky pro realizaci
nových předmětů a kroužků.
V druhém pololetí jsme otevřeli nový kroužek robotiky pro
žáky 1. stupně a zároveň v rámci volitelného předmětu Programování pro žáky 8. a 9. třídy zkoušíme nové stavebnice
Lego Mindstormes.
Uplatnění informatického
myšlení v běžném životě nesouvisí pouze s elektronikou
nebo programováním, ale
můžeme se s ním setkat i při
každodenních
činnostech
(uspořádání potravin v lednici, tvorba nákupního seznamu
nebo výběr správné pokladny
v supermarketu).

Závěrem tohoto článku bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na realizace letošního rodičovského
plesu. V první řádě všem členům spolku rodičů v Boršicích za
samotnou přípravu této úžasné akce, žákům za krásně předvedenou polonézu, jejich lektorkám za trpělivost a píli během
nácviků. Samozřejmě nesmím opomenout všechny rodiče
za podporu našich vystupujících, obec Boršice za poskytnutí
prostor kulturního domu a také kolegy, kteří obětovali hodiny
ze svého času k chystání různých dekorací na samotný ples.
Už teď se těším na ten v roce 2021. 
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy

Rodičovský ples a karneval
Jako je tomu každoročně, i letos SRPŠ pořádalo Rodičovský ples a karneval. Je až s podivem, že se vždy najde dostatek žáků, kteří se zapojí do tancování na plese. Přitom je
to stojí hodně volného času, který musí obětovat nacvičování
polonézy a různorodých tanců. I když se najdou vždy i takoví,
kteří tancují s lehkým „donucením“. I přesto jsou ale všichni
nakonec šťastní, že se na chvíli dokázali vzdát sezení u telefonů, tabletů, počítačů a věnovali se s kamarády společenským
tancům. Díky tomu totiž oproti ostatním svým vrstevníkům dokázali povyrůst, ne výškou, ale společenskou úrovní. Naráz
se na plese ze všech dětí stanou mladé ženy a muži, kteří na
tanečním parketu doslova a do písmene září.

Letošní výzdoba plesu byla červeno-bílá. Zavěšené vějířky
a lucerničky zdobily nejen Rodičovský ples, ale i karneval, který se uskutečnil v neděli také v kulturním domě.

Velké díky přitom patří cvičitelkám, které s dětmi tance
a polonézu trénují. Bez jejich nadšení a hlavně trpělivosti by
to nešlo. Je zapotřebí také poděkovat učitelům, kteří dětem
s přípravou plesu pomáhali, rodičům, kteří děti podporovali
po celou dobu nacvičování a hlavně při finálovém večeru. Největší obdiv ale zaslouží samotní protagonisté. Dokázali nejen
být minimálně 2x týdně na place, ale také si vymysleli muziku,
plakát, dekorace a výzdobu plesu, což by nezvládl leckterý
dospělý.

Díky těmto dvěma akcím, které SRPŠ připravuje, pomůžeme finančně základní škole s pořádáním výletů a sportovních
akcí.
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Tentokrát se o karnevalovou zábavu postaralo duo berušek. Holky si připravily bohatý program se soutěžemi, písničkami. Podařilo se jim zapojit nejen malé děti, ale také jejich
doprovod, rodiče, prarodiče. Celý program obohatil svým
vystoupením žonglér, který předvedl své žonglérské umění
a také jemu děti učil. Na závěr karnevalu čekala na děti bohatá tombola. Přestože v době karnevalu a plesu začínala řádit
chřipka, sál kulturního domu se nám po obě dvě akce podařilo naplnit.

Mockrát děkujeme obecnímu úřadu za podporu a pomoc
při organizaci akcí. A ještě musíme vyzvednout sponzory, bez
nichž by letošní tombola nebyla tak bohatá.
Již nyní se těšíme na příští rok, kdy vás opět pozveme na
tyto tradiční akce.
SRPŠ

RODIČOVSKÝ PLES OČIMA DEVÁŤÁKŮ
Rodičovský ples se uskutečnil 8. února tohoto roku. Žáci
osmých a devátých tříd si především pro své hrdé rodiče
a také pro své učitele připravili moc hezkou polonézu, předvedli také, jak roztančit boky při latinskoamerických tancích,
a nechyběla ani stará dobrá klasika. Jménem všech tanečníků
bych proto ráda poděkovala našim trpělivým lektorkám: paní
Heleně Veselé, Ludmile Burdové, Lence Šenkárové a Pavlíně
Papayové. Během nácviků jsme se nechovali zrovna nejlépe,
ale myslím, že ve finále to opravdu stálo za to. V krásných svatebních šatech všechna děvčata zářila až do rána. Byly z nás
skutečné dámy a chlapci byli samozřejmě také za velké elegány. Po celý večer panovala úžasná atmosféra, kterou podtrhovala skvělá muzika. Tanečníci si ples neskutečně užili. Těšíme
se příště!
Za celou devátou třídu Simona Polášková
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OKÝNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…
Stalo se již tradicí, že v měsíci lednu, na svátek Tří králů,
děti z naší mateřské školy i se svými paními učitelkami navštěvují kostel sv. Václava v Boršicích. Stejně tomu bylo i letos,
v pondělí 6. 1. 2020.
S dětmi, symbolicky i se Třemi králi – Kašparem, Melicharem, Baltazarem – a s dary nesenými do „Betléma“ jsme se
vydali na cestu do zdejšího kostela. Zde nás mile přivítal pan
farář P. Anton Kasan a poutavě nám povídal o tradici tříkrálové
koledy. Ke sváteční atmosféře přispěl ještě stále vánočně vyzdobený kostel s betlémy a také hra na varhany Lukáše Rady.
Za doprovodu varhan jsme si společně zazpívali vánoční písně, koledy a tuto povánoční atmosféru jsme si patřičně prožili.

Gabriela Hejtmánková, Tereza Segeťová

MUZIKOTERAPIE V MŠ
Dopoledne plné rytmů a pohybu prožily děti v měsíci únoru. Mateřskou školu navštívila muzikoterapeutka paní Mirka
Veselá, která velmi zajímavým a zábavným způsobem děti
seznámila s netradičními exotickými hudebními nástroji. Pomocí djembé bubnů, exotických rytmických nástrojů, různých
druhů píšťal, didjeridoo a tibetských mís rozvlnila, rozvibrovala
a rozpohybovala naši předškolní drobotinu. Nadšení dětí bylo
velké a nezapomenutelné. Věříme, že muzikoterapeutické dopoledne pro velký úspěch nejen u dětí, ale i pedagogických
pracovníků znovu zopakujeme.
Lenka Filipi

I další dny v mateřské škole nás provázela povánoční nálada. Navštívily nás maminky z Veselé Partyje se svým hudebním programem „My tři králové jdeme k vám…“. Jejich
vystoupení nás ohromilo a ve všech zanechalo krásný kulturní
a hudební zážitek.
Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat panu faráři P.
Antonu Kasanovi, Lukáši Radovi a maminkám z Veselé Partyje. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.
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BRZY BUDEME ŠKOLÁKY
Jako každý rok, tak i letos jsme s našimi předškoláky zavítali do 1. třídy Základní školy Františka Horenského. Po srdečném uvítání paní učitelkou Mgr. I. Uhlířové naše děti se zaujetím sledovaly, jak probíhá výuka prvňáčků a co se doposud
naučili. Dokážou toho opravdu hodně.
Potom si děti z MŠ taky vyzkoušely splnit některé školácké
úkoly. Velmi poutavou metodou hry zvládly rozpoznávat některá písmena, číslice, geometrické tvary a řešily prostorové
vztahy. Všechny děti byly velmi šikovné, zasloužily si právem
pochvalu od paní učitelky. Celá návštěva probíhala v uvolněné
a přátelské atmosféře.
V závěru jsme předali našim starším kamarádům dárečky
v podobě vlastnoručně vyrobené záložky do knihy. Velké poděkování patří především paní učitelce, která se nám velmi
pěkně věnovala a pro naše děti připravila první malé vysvědčení, nescházela ani malá sladkost. Odcházeli jsme s velkým
nadšením.
Jitka Třísková, Vladimíra Mlčková

ZAZPÍVEJ, SLAVÍČKU
Základní škola Františka Horenského Boršice pod vedením
Mgr. Lenky Janíkové pořádá již několik let pěveckou soutěž
„Zazpívej, slavíčku“. Na tuto soutěž jsme pravidelně zváni
a děti ze třídy zelených jablíček soutěží v nejmladší kategorii
spolu s žáky 1. třídy ZŠ. Spousta dětí zpívá ráda a často, ale
ne všechny mají odvahu vystoupit a zazpívat píseň před větším publikem. Ty nejodvážnější měly tedy příležitost dne 20.
února 2020 ukázat, co umí. A nakonec slavily velký úspěch.
Z celkového počtu 13 účinkujících obsadily naše děti krásná
místa.
1. místo – Aneta Horňáková, MŠ
2. místo – Beata Bruštíková, MŠ, Tobiáš Pavlík, ZŠ
3. místo – Tereza Tománková
Soutěž měla velmi příjemnou atmosféru, nejen zásluhou
zpívajících dětí, ale i díky krásnému vystoupení Pěveckého
sboru při ZŠ Boršice pod vedením Mgr. Lenky Janíkové. Děkujeme za pozvání a za zorganizování celé akce.
Dagmar Cilečková
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Co mohou rodiče udělat doma
Omezujte množství sladkostí a zejména sladkých nápojů,
které dítě konzumuje. Není vhodné sladkosti zakazovat zcela.
Dítěti můžete bez obav denně dát jednu porci sladkosti (dětská porce = velikost dětské dlaně nebo pěsti).
Stolujte společně s dětmi, sejděte se alespoň u jednoho
jídla denně a chvíle u stolu si společně užijte, neokřikujte děti
a snažte se pro jídlo připravit příjemnou atmosféru. Společné
stolování přispívá k soudružnosti rodiny, komunikaci a upevňuje správné stravovací návyky.

PROČ DĚTEM NĚCO CHUTNÁ A NĚCO NE?
V poslední době se hodně hovoří o tom, že úspěšnost
všech ozdravných trendů ve školním stravování závisí na rodičích. Ti mají mimořádně velký vliv na to, co jedí jejich děti,
často mnohem větší než samotné školní jídelny. Jistě všichni
dobře znáte ta stále se opakující dilemata při plánování jídelních lístků: jak dostát aktuálním nutričním doporučením a zároveň uspokojit mlsné jazýčky dětských strávníků… Chceme
totiž, aby k nám do školní jídelny chodily děti rády, aby jim
u nás chutnalo a aby odcházely dobře najedené. Přitom
ale chceme, aby připravené jídlo bylo zdravé a poskytovalo dětem všechny živiny potřebné pro jejich správný růst.
I proto jídelníčky obsahují hodně zeleniny a ovoce i pokrmy z luštěnin a ryb. Ale to jsou u dětí zároveň i nejméně
oblíbené pokrmy. Jeden z hlavních důvodů, proč tomu tak je,
lze nalézt ve stravování v rodinách. Známý výživový poradce
Ing. Petr Havlíček se k problematice stravování dětí doma i ve
školní jídelně vyjádřil: „Děti jsou velmi těžký zákazník, konzervativní. Když nejsou zvyklé z domova, nebudou to jíst.“ Jídlo
není jen záležitostí mlsného jazýčku, ale i dobrých a špatných
stravovacích návyků. Ty se vytvářejí od nejranějšího dětství
právě v rodinách. Nejde přitom jenom o to, jaké jídlo rodiče
dětem nabízejí, ale také o to, jak se sami stravují. Aniž by si
to možná dostatečně uvědomovali, jsou rodiče pro svoje potomky tím nejdůležitějším vzorem. Záleží i na rodičích, co sami
doma vaří, zda je jídlo pestré, nebo jen opakují kuře s rýží a řízek. Pak děti těžko budou přijímat luštěniny, zeleninové saláty
apod. Neměli bychom zapomínat na to, že děti se často učí
pozorováním svých rodičů, kteří by jim proto měli být dobrým příkladem i ve stravování a poskytnout jim tak základ pro
osvojení zdravých stravovacích návyků.

Mluvte s dětmi o jídle. Promluvte si o tom, proč nesnědly oběd, a snažte se je vhodně motivovat, aby příště zkusily
např. alespoň ochutnat. Je prokázáno, že děti musejí nový
druh potraviny nebo pokrmu ochutnat opakovaně (někdy až
7×), než ho přijmou.
Naučte děti, že ovoce nebo zelenina je přirozenou součástí
každého pokrmu.
Naučte děti pít čistou vodu.

S využitím odborných článků
zpracovala Dagmar Cilečková.

Mateřská škola Boršice v době pandemie
S ohledem na mimořádnou situaci v České republice byl
provoz naší mateřské školy od 13. března 2020 přerušen.
Vzhledem k tomu, že jsme nechtěli ztratit kontakt s dětmi a jejich rodiči, rozhodli jsme se navázat spolupráci prostřednictvím webových stránek. Pravidelně jsme nabízeli
různé vzdělávací aktivity, pracovní listy, náměty na pracovní,
výtvarné činnosti. To vše v návaznosti na témata, která by byla
v mateřské škole právě aktuální. Snažili jsme se především
oslovit rodiče budoucích školáků. Pro dítě v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je totiž důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik
měsíců nastoupí. V optimální podobě a na základě deficitních
oblastí školní zralosti dětí byly zadávány takové aktivity, které
u nich cíleně rozvíjejí např. grafomotoriku, matematické představy, jazykové schopnosti apod.
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Paní učitelky kontaktovaly rodiče dětí navštěvující logopedickou prevenci a společně pokračovaly prostřednictvím
e-mailů či telefonických rozhovorů s nápravou řeči dětí. Kdo
z rodičů neměl možnost si materiály vytisknout, tomu byly dodány domů do schránky.
Velmi nás potěšila zpětná vazba rodičů, kteří nám zasílali fotografie dětí nejen při plnění úkolů, ale i z jejich běžného života. Mnozí nezapomněli poslat přání ke Dni učitelů
a k Velikonocům.
V době přerušení provozu MŠ jsme vykonávali i mnohé jiné
činnosti. Jedna paní učitelka šila roušky nejen pro všechny
zaměstnance mateřské školy, ale i pro nemocniční laboratoř,
další vytvářela velikonoční přáníčka pro obyvatele Domova
pokojného stáří a Domy s pečovatelskou službou v Boršicích.

Zaměřili jsme se i na rozvíjení podmínek výchovně-vzdělávacího procesu a dokumentů, které k tomu nezbytně patří. Byla vytvořena nová diagnostika dítěte, koncepce rozvoje
mateřské školy, školní vzdělávací program, plán školy EVVO,
zpracování vývoje dětské kresby. Postupně paní učitelky vytvářely i didaktický materiál k různým tématům, byla zpracovávána fotodokumentace z fotografií zaslaných rodiči.
Velké poděkování patří paním kuchařkám, uklízečkám, chůvě i panu školníkovi. Ti se společnými silami postarali o naši
zahradu i o celé venkovní prostředí včetně nových nátěrů. Byli
nápomocni i obci při různých pracích – například čištění lesíku
u bažantnice nebo rozvážení kůry v prostorách naší vsi.

Provoz mateřské školy byl zahájen 25. května 2020. Chci
opět poděkovat všem rodičům, kteří mají možnost si děti ponechat doma a učinili tak. Bez Vašeho pochopení bychom
asi vše organizačně nezvládli, protože nastavené hygienické
podmínky jsou opravdu přísné. Děkujeme také panu Davidovi
z prodejny Večerka, který nám sehnal a daroval jednorázové
rukavice, paní M. Horké za poskytnutí dezinfekce a hygienických prostředků pro náš kolektiv.
Přeji Všem krásné dny a mějme se zdravě.
Dagmar Cilečková
ředitelka Mateřské školy Boršice

Přijímací zkoušky na Základní uměleckou školu
Uherské Hradiště
Pokud chtějí rodiče přihlásit své děti k uměleckému
vzdělávání, mají nejvyšší čas k podání elektronické přihlášky. Novinkou letošního roku je elektronický rezervační
systém, díky kterému se rodiče mohou z pohodlí domova
objednat na konkrétní den a čas zkoušky.
Na Základní umělecké škole Uherské Hradiště si děti mohou vybírat ze čtyř uměleckých oborů: hudebního, výtvarného,
literárně-dramatického a tanečního. ZUŠ UH patří mezi pilíře
kulturního života na Slovácku. Všichni žáci tak mohou svoji
uměleckou energii rozvíjet přímo v praxi. Elektronickou přihlášku naleznou zájemci na webu školy www.zusuh.cz v rubrice

Talentovky. Po vyplnění osobních údajů, oboru, studijního zaměření a preferované pobočky si rodiče mohou v přihlášce rovnou vybrat termín a čas přijímací zkoušky, který jim vyhovuje.
„Naše škola dlouhodobě patří k nejlepším školám v republikovém měřítku, co se úrovně vzdělávání týče, ale i přístup
našich zkušených pedagogů je velmi ceněn pro kombinaci
erudovaného a přitom laskavého přístupu. Těšíme se, že se
řady našich žáků rozrostou od září o nové tváře,“ říká ředitel
hradišťské ZUŠky Jiří Pospíchal. Na Youtube je také již nyní ke
zhlédnutí videoklip, který zve děti k talentovkám: https://www.
youtube.com/watch?v=lzRUSfMndVo

Talentové zkoušky pro školní rok 2020/2021 se uskuteční v těchto termínech:
Uherské Hradiště
Hudební obor (HO): 1
 7. 6. ve 13:00–18:00, náhradní termín 25. 6. ve 13:00–17:00
Výtvarný obor (VO): 1
 6. 6. ve 13:30–14:15, 17. 6. ve 13:30–18:00, 18. 6. ve 13:30–17:50, náhradní termín 25. 6. v 17:05–17:50
Výtvarný obor – speciální termíny: Fotografie (Multimédia) 18. 6. v 15:45-18:00, Filmová tvorba (Multimédia) 19. 6. ve 14:00–15:45,
Literárně-dramatický obor (LDO): 16. 6. a 17. 6. v 15:00–18:00, náhradní termín 25. 6. v 15:30–16:30
Taneční obor (TO): 1
 7. 6. v 15:00–18:00, náhradní termín 22. 6. v 15:30–17:00
Talentové zkoušky na pobočkách:
Boršice 	HO – 15. 6. ve 13:00–17:00, LDO – 18. 6. v 16:30–18:00
Buchlovice
HO – 18. 6. v 15:00–18:00, TO 22. 6. v 15:00–17:00
Kunovice 	HO, LDO – 15. 6. a 16. 6. ve 13:00–17:00, VO – 16. 6. ve 13:00–17:00, TO – 18. 6. ve 14:00–17:00
Osvětimany 	HO – 16. 6. ve 13:00–17:00, TO – 19. 6. v 15:00–16:30
Polešovice
HO – 24. 6. ve 13:30–17:00
Staré Město HO, TO, LDO a VO – 17. 6. ve 13:00–17:00
Tupesy
HO – 17. 6. ve 13:00–17:00
Velehrad
HO – 17. 6. v 17:00–18:30
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Tipy na čtení z boršické knihovny
Úplně cizí lidé / Liane Moriarty

Tři sestry / Táňa Keleová-Vasilková

Devět klientů, devět různých životních
příběhů. Tito doposud neznámí lidé se
prvně setkají v luxusních lázních uprostřed
pustiny, aby zde společně podstoupili
proměnu duše i těla. Devět lidí se sejde
v Domě pohody, lázeňské vile uprostřed
přírody, aby zde vyzkoušeli speciální desetidenní ozdravný program, který navždy
změní jejich životy. Každý z nich má svůj
vlastní příběh i důvod, proč je zde. Spisovatelka romancí pociťující krizi středního věku, tříčlenná rodina
skrývající soukromou tragédii, manželský pár, rozvedená žena
a dva muži. To jsou klienti podstupující speciální procedury pod vedením Máši, ředitelky lázní. Léčebné postupy jsou
vskutku zvláštní, stejně jako i Máša, a pobyt v Domě pohody
rozhodně změní životy všech přítomných.

Román populární slovenské spisovatelky řeší vztah dětí, v tomto případě tří
dcer, ke své matce. Tři sestry nespojují
jen hřejivé vzpomínky, ale i láska a pocit
sounáležitosti. Jen na to ve víru života
jaksi pozapomněly. Věra žije ve šťastném
manželství, čehož si cení stejně jako vztahu s dcerou, a své rodině věnuje téměř
všechen volný čas. Lucie je pohlcená výchovou dvou malých synů, prací v kosmetickém salonu a vlastními problémy. Nejmladší z nich, Emu,
nejvíc trápí skutečnost, že se se sestrami vzájemně odcizily,
ale nedokáže to změnit. Naštěstí je tu ještě jejich máma a ta
se pokusí vše napravit.

Kanibal z Nine Elms: první případ Kate
Marshallové / Robert Bryndza
Úvodní kniha z řady krimithrillerů s elitní
vyšetřovatelkou Kate Marshallovou, která
zde stojí před případem sériového vraha,
s jehož modem operandi se již před lety setkala. Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské policie.
Dokázala vyřešit sledovaný případ nebezpečného a krutého sériového vraha s přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine Elms,
i když přitom sama málem zemřela. Nyní
Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklidný život, když se
minulost začne vracet. E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen
do právě probíhajícího vyšetřování vražd mladých dívek. Jejich
modus operandi nebezpečně připomíná případ, který před patnácti lety vyřešila. Nevracejí se jen vzpomínky. Vrah napodobitel
chce dokončit započatou práci... A tak se i Kate musí vrátit k vyšetřování, aby dokončila tu svoji - chytit dalšího sériového vraha.

Filmové léto 2020
Kinematografu bratří Čadíků
BORŠICE 1. - 4. 7. 2020
Seznam letošních filmových titulů:

Hodinářův učeň filmová pohádka
Afrikou na pionýru celovečerní road movie
Na střeše český film
Poslední aristokratka filmová komedie
Pořadí filmů i konkrétní datum promítání každého z nich
bude dodatečně upřesněno.
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Pekelní andělé: sedmá část z cyklu De Vere
Smith / Leo Kessler
Další pokračování z cyklu „De Vere
Smith“ zavádí tentokrát titulního hrdinu
na území Výmarské republiky, kde má
odvrátit hrozbu elitních německých letců,
nazývaných Pekelní andělé. V roce 1929
se Británie, Francie a Spojené státy chystají demilitarizovat západní břeh Rýna.
A to je důvod, aby se Smith po dlouhých
šesti letech vrátil do Německa. Tamní
nacionalisté, financovaní skupinou velkoprůmyslníků, totiž hodlají této příležitosti využít k pokusu
začlenit dosud okupované území zpět do hranic Výmarské
republiky. Proti spojeneckým vojákům, odcházejícím na západ, připraví sérii útoků, jejichž provedení svěří Pekelným
andělům, bývalým německým válečným letcům, kteří po válce odešli zkusit štěstí v Americe. Je nasnadě, že ten, kdo má
někdejší stíhací esa z pověření britské tajné služby zastavit,
nebude nikdo jiný než Obyčejný Smith a jeho muži z posádky Swordfishe.

Pentla v době koronavirové
„Zrušeno, přesunuto na rok 2021, změna termínu na neurčito!“ Zprávy s takovým obsahem bohužel v poslední době
zaplnily naše souborové e-mailové schránky. Kvůli epidemii
koronaviru se nám kalendář akcí na tento rok zásadně vyčistil.
Kromě zrušených vystoupení na akcích jako Velikonoční jarmark v Uherském Hradišti, košt vína v Boršicích nebo Kopaničářské slavnosti ve Starém Hrozenkově (tato akce se s původním programem přesouvá na léto 2021) nás asi nejvíce mrzí
to, že v srpnu nepoletíme na náš dlouho plánovaný zájezd na
festival na Martiniku – organizátoři sice festival úplně nezrušili,
ale nové datum nám zatím ještě neposlali. A tak zatím jediné
vystoupení, na které se připravujeme, je plánovaná Obecní

beseda u cimbálu, která snad proběhne 29. srpna v areálu letního kina a na kterou Vás všechny srdečně zveme. Po
ukončení karantény a nouzového stavu tak v našem souboru
opět začínáme zkoušet, abychom opět obnovili naši taneční
a muzikantskou kondici. Kdo by chtěl zavítat mezi nás, tak
nyní máte jedinečnou možnost: po měsících izolace bude rozjezd pozvolný, a tak pro nové členy bude snadnější se všem
věcem naučit! Kulturní svět se už také pomalu probouzí z útlumu, a tak je možné, že v létě nám ještě nějaké akce přibydou,
proto pozorně sledujte naše webové a FB stránky, aby Vám
nic neuteklo.
Martin Gabriel

Střípky ze života v Domově
pokojného stáří Boršice…
I letos zazářil vánoční strom před domovem
Jako každoročně při rozsvěcení vánočního stromečku
u nás na domově vystupovala Chrpa. Opět jsme byli jejich
zpěvem nadšeni - moc jim děkuju, že si na nás udělali čas
a krásně nám zazpívali. Po jejich vystoupení jsme se všichni
posilnili svařákem, aby nám venku nebyla zima, a odebrali
jsme se ven před vánoční stromeček. Všude kolem se rozzářily desítky prskavek a při doznění posledního tónu písně
Rolničky se rozsvítil vánoční stromeček a všude kolem se
rozzářily také oči lidí, 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.
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Mikulášská nadílka pro obyvatele domova
Sv. Mikuláš chodí zpravidla 5. prosince ke všem dětem,
aby je obdařil drobným dárkem. A protože dětí je na světě
hodně, tak sv. Mikuláš k nám domov 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 přivítal, 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. I když se čerti snažili sebevíc, u nás v domově
nemáme nikoho, kdy by si zasloužil okusit peklo, i když čerti slibovali teplíčko celý rok. Mikuláš se svou družinou nezapomněl také 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.

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 za základní školy Boršice, žáci místní ZUŠ i schola z Boršic. Svým
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vystoupením a písněmi zpěváčci potěšili 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. Děkujeme za krásné vystoupení
a už se těšíme na další.

Fašankové veselí v Boršicích
Poslední den před Popeleční středou letos připadl na 25.
2. Proto jsme se rozhodli v tento den uspořádat fašankové
veselí, abychom se potěšili a pobavili před nastávajícím čtyřicetidenním půstem. Všichni pracovníci, kteří byli v práci,
se oblékli za masky a mohlo se začít. Zpívalo se, tančilo se,
papkalo se, popíjelo se – prostě zábava, jak má být. Ani vozíček nám nebyl na překážku v tanci. Na stole byly dobroty
v podobě škvarků, jitrniček, koláčů a dobrého pivečka, aby
nás všechny po těch dobrotách nebolelo bříško. Samozřejmě jsme nezapomněli ani na naše klienty, kteří za námi do
jídelny nemohli přijít, protože jsou upoutáni na lůžko. Proto
jsme všechny obešli i po pokojích, aby se potěšili poslechem
písniček i pohledem na zpívající pestré masky. Děkuji všem za
skvělou atmosféru a krásné masky.
Mgr. Julie Chovancová
vedoucí domova a odlehčovací služby

BORŠICE V HISTORII
Vítání dětí v roce 1992
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Dokumentární film Rok na dědině, který se natáčel
v Boršicích, putuje do světa

Hodinový dokument pojednávající o vztahu k vesnici,
k tradicím a ke včelaření byl v Boršicích natáčen na přelomu let 2018 a 2019. Byl dokončen na začátku roku letošního a jal se dobývat filmové festivaly. Jeho první zastávkou
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bude už v červnu Tokyo Lift-Off festival. Vzhledem k situaci
v Japonsku se filmové projekce uchýlí do online prostředí.
Diváci nicméně rozhodně nebudou o nic ochuzeni, originální moravské znění k nim dolehne v plné síle s japonskými
titulky.
Ve dnech 6. - 15. srpna 2020 se pak uskuteční devátý ročník mezinárodního festivalu dokumentárního filmu
Acampadoc v La Villa de los Santos v Panamě. Letošní
téma festivalu je „Built Heritage“, tedy „utvářet dědictví“.
Český dokument z moravského prostředí Rok na dědině
zde doplní 7 dalších dlouhometrážních projektů, jež budou
na festivalu uvedeny. Společně s francouzským snímkem
tak Rok na dědině bude vážit nejdelší cestu jako jeden
z pouhých dvou evropských dokumentů.

Snahou festivalu je vybírat filmy, které přináší poselství o životě, o identitě a paměti, o postupující globalizaci, sociálních
dilematech – tématech, která dle festivalu mají silnou hodnotu
a stojí za to je šířit a sdílet. Film bude i zde promítán v originálním znění se španělskými titulky.

V Česku bude možné film vidět pravděpodobně až v roce
2021, kdy jej uvede Česká televize. O přesném datu televizní
premiéry se zatím stále jedná.
Upoutávku na film a další informace můžete sledovat na:
www.vivatscreen.com/rok-na-dedine
Případně na www.facebook.com/vivatscreen nebo www.
instagram.com/vivatscreen

Biografie režiséra
Petr Smělík, narozen 1985, vystudoval Filmovou školu Zlín.
V roce 2009 Petr Smělík stříhal dokumentární mystérium
Přízrak svobody II, které vzniklo v koprodukci Endorfilmu, ČT
a ARTE a na 23. finále Plzeň 2010 získalo Zvláštní ocenění
„za smělé vykročení přes hranice dokumentárního žánru a za
experimentování s filmovým časem“.
Série Uzamčený svět, kterou stříhal, získala v roce 2018
cenu Česká radost na MFDF Jihlava.
Středometrážní dokument Rok na dědině je jeho režijním
debutem.

Babinec… putování za poznáním
Do nového roku jsme vstoupily se spoustou plánů a nápadů na výlety a doufáme, že vše stihneme a budeme nadále
objevovat krásná místa naší republiky.
Naše první letošní cesta vedla opět do Brna na výstaviště,
tentokrát na výstavu zvanou „Poklad Inků“. Byly zde představeny originální zlaté exponáty pocházející právě z říše Inků.

Viděly jsme spoustu překrásných předmětů starých civilizací
a jejich bohů. K vidění byl také model Machu Picchu a především legendární zlatý poklad, který ohromil samotné Španěly.
Ti do země vstoupili jako dobyvatelé, a proto byla část výstavy
věnována i španělským kolonizátorům. Exponáty zapůjčil stát
Peru, kam je jezdí obdivovat turisté z celého světa.
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Když už jsme se nacházely v Brně, zašly jsme i do kapucínské hrobky, která vznikla v polovině 17. století. Byli zde
pochováni mrtví z různých společenských vrstev a samotní
kapucíni, kteří byli uloženi přímo na zem a pod hlavou měli
dvě cihly. Jejich oděvem bylo prosté roucho, které je i dnes
poměrně zachovalé. Překvapivé pro nás bylo i to, že je zde
pochován baron František Trenck, plukovník pandurů, který
zemřel v roce 1749. Toto jméno nám utkvělo v paměti, jelikož
jej máme spojené s Marií Terezií. Baron Trenck byl pochován
v kovové rakvi a je poznat, že byl neobvykle vysokého vzrůstu. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděly, že byl vězněn na
Špilberku. Stal se dobrodincem kapucínů a přál si být zde
pochován. Jedenkrát ročně je za pandury a barona Trencka
sloužena mše v kapucínském kostele.

Naše další kroky nevedly za hranice kraje, ale směřovaly
na prohlídku mařatických sklepů v Uherském Hradišti. Propojením historických sklepů vznikl unikátní labyrint o délce
250 metrů s pěti výškovými úrovněmi a zajímavými prostory.
Velmi zajímavá pro nás byla sklepní rotunda inspirovaná Poslední večeří Páně a zdobená dvanácti sochami apoštolů. Do
rotundy se vstupuje po sedmi schodech hříchů a sedmi schodech ctností lidského života. Na závěr prohlídky jsme mohly
ochutnat vzorky vín vinařství Zlomek@Vávra. Touto cestou
děkujeme panu senátoru Valentovi za zajištění komentované
prohlídky.

zajímavý jsme shledaly stroj STOP STEP, který šije obráceně,
a to zdola nahoru. Dalším zajímavým kouskem je šicí stroj,
který lze po složení použít jako šachovnici. Ve sbírce paní
Anny nechybí ani dětské šicí stroje. Závěrem naší prohlídky
nám ukázala také něco z vyšívání. Paní Anně děkujeme za
příjemně strávené dopoledne.

S dalším putováním jsme zůstaly opět ve Zlínském kraji
a tentokráte naše kroky vedly do Hroznové Lhoty, kde se nachází litografická dílna grafika Františka Pavlici. Pan František
se věnuje malbě, kresbě, grafice a ilustraci. Litografie používá techniku tisku z kamene, kterou v letech 1797-1798 objevil
Alois Senefeld. V současné době jsou v České republice pouze tři dílny. Pan František nám podrobně vysvětlil postup tisku
a míchání barev, což pro nás byla dosud věc neznámá, ale
opravdu nás zaujala. Jako vzpomínku na tuto návštěvu jsme
dostaly nástěnný kalendář z grafických listů nazvaný Na Horňácko. Za návštěvu i dárek moc děkujeme.
Marie Lukůvková

Vzhledem k tomu, že vyhledáváme i méně známá místa,
dozvěděly jsme se o soukromém muzeu šicích strojů paní
Anny Chovánkové ve Vlčnově. Paní Anna už jako dítě ráda sedávala u svojí babičky a sledovala ji, jak vyšívá na šicím stroji. Její práci obdivovala zejména při malování jehlou. A právě
od své babičky získala lásku k vyšívání. Dnes vyšívá krojové
součásti, křestní roušky a další různé věci dle přání. Jak sama
říká, co dokáže namalovat, to dokáže i vyšít. S vyšíváním souvisí i její další záliba, a to sbírání historických šicích strojů. Nyní
jich má téměř sto a všechny jsou převážně funkční. Nejstarší
stroj sbírky je značky HOW a je přibližně z roku 1870, jako
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Činnost Českého zahrádkářského svazu
v Boršicích v roce 2019
Činnost ZO ČZS se orientuje hlavně na podporu kulturních
a společenských aktivit souvisejících s propagací vinařství
a vinohradnictví. Sdružuje vinaře, zahrádkáře, milovníky přírody a přátele vína. Zaměřujeme se též na udržení tradic zahrádkaření a malovinařského pojetí pěstování révy vinné a výroby
přírodních vín v prostředí rodinných vinařství v naší obci. Počet
členů ZO je 72.
Během uplynulého roku jsme se podíleli na organizaci
a přípravě některých kulturně- společenských akcí. Zde je
krátké ohlédnutí:

17. 5 – 19. 5. 2019 se uskutečnil zájezd do rakouské vinařské oblasti Wachau. Naplánoval jej Radim Hlaváček, který
nás poté provedl jednou z nejzajímavějších oblastí rakouského vinařství. Oblast se nachází na obou březích řeky Dunaje
mezi městy Melk a Krems. Navštívili jsme 3 vinařství, klášter
v Melku, Muzeum vína Loisium v Langenlois. Zájezdu se zúčastnilo 16 vinařů a rodinných příslušníků. Byl to velmi zajímavý zážitek.

19. 1. 2019 se konala výroční členská schůze, na níž bylo
jako tradičně zhodnoceno působení a hospodaření základní
organizace. Po ukončení oficiální části jsme měli možnost
ochutnat vzorky přinesených vín a v klidné a pohodové atmosféře pak zhodnotili uplynulý ročník.
14. 4. 2019 se uskutečnila degustace k výstavě vín. Ve 25
komisích hodnotilo 100 degustátorů předložené vzorky. Garantem výstavy byl Josef Bičan z Traplic. Hodnocení probíhalo
tradičním 20bodovým systémem.
21. 4. 2019 – 54. velikonoční výstava vín v Boršicích. Vystaveno bylo opět velké množství vzorků vín, shromáždili jsme
jich 1 122. I tentokrát jsme naplnili celý sál kulturního domu
milovníky dobrého moravského vína, ač byla návštěva toho
roku poněkud menší než obvykle.
Jako tradičně byli oceněni vinaři-vystavovatelé: 42 vín bylo
vyhodnoceno jako Šampion výstavy v odrůdách s více jak 5
vzorky. Dvacet dva ocenění Šampion výstavy si odnesli vinaři
z Boršic, nejúspěšnějším pak byl Ing. Alois Tománek, který získal ocenění Šampion výstavy u pěti vzorků vín. Vína s hodnocením 18,5 bodu a více získala ocenění zlatou medailí a jejich
majitelé obdrželi věcnou cenu. Počet zlatých medailí byl 379,
to znamená, že bylo oceněno téměř 34 % vystavených vín,
což si myslím, že je jeden z dalších rekordů výstavy a ukazuje
to na rostoucí kvalitu vín, která vinaři vystavují. Nejvíce vzorků
v jedné odrůdě se podařilo sesbírat u Ryzlinku rýnského, kde
bylo hodnoceno 76 vzorků. 274 vzorků pocházelo z Boršic.
Poprvé v historii jsme měli bílá a růžová vína umístěna v chladicích boxech, což podle reakce našich návštěvníků přispělo
ke zvýšení kvality předkládaných vín během celého výstavního dne.
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. Bohužel naši obec proslavila potyčka návštěvníků
výstavy s poslancem Parlamentu ČR Dominikem Ferym.
25. 8. 2019 – 8. ročník Putování po boršických vinicích.
Vzhledem k deštivému počasí se tentokrát nekonala samotná
procházka vinohrady, ale sešli jsme se rovnou v prostorách
Šlechtitelské stanice Boršice. Po přivítání všech přítomných
předsedou Liborem Vrankou se dalšího programu ujal Ing.
Alois Tománek. Zhodnotil průběh hospodářského roku z hlediska chorob a nemocí jak révy, tak i obecně zahrádkářských
plodin. Upozornil při zvyšujícím se oteplování na možnost
nových chorob typických pro jižní státy Evropy. Zdůraznil, že
i „rezistentní odrůdy“ je vhodné před květem a po odkvětu
chemicky ošetřit proti plísňovým chorobám. Pak se věnoval
letošnímu tématu, a to jsou odrůdy pro biovinařství v podmínkách boršických viničních tratí.
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Krátce zmínil historii pěstování révy v Evropě a důsledky
morových ran (révokaz, padlí, peronospora) na přelomu 19.
a 20. století a důvody, proč začaly vznikat první PIWI (rezistentní odrůdy).
Vůbec první PIWI odrůda, která byla uznána, byl Hibernal,
kterého je v České republice vysazeno již více než 300 ha.
Dále je často vysazován Solaris, který je velmi raný, vhodný
pro produkci burčáku i jakostních vín. Ranost této odrůdy je
i její Achillovou patou, dozrávání plodů se potkává s vysokou
aktivitou hmyzu ve vinicích. Plody jsou napadány obrovským
množstvím včel, vos a dalšího hmyzu. Jako další vhodné odrůdy se jeví Donauriesling, Mery, Cabernet blanc, Cabernet
Cortis a Sevar.

Poděkování patří hlavně kolegům Antonínu Bánovskému, Zdenku Buchtíkovi, Radku Doložílkovi, Horymíru Kořínkovi a Zdenku Pernicovi za zajištění akce. Ze zbylého
moštu, který nám vylisovaly naše děti, vyrobil přítel Zdeněk
Buchtík víno, které využíváme pro přípitky na našich tradičních akcích. Představili jsme též kolekci plodů více jak 20
odrůd révy vinné, vypěstovaných boršickými vinaři.

Po velmi zajímavé přednášce následovala ochutnávka
25 vzorků přinesených vín. Největší počet vzorků byl v odrůdě Hibernal , která si v Boršicích našla své místo. Následoval Solaris a několik zajímavých vzorků odrůdy Mery.
Dále jsme ochutnali Cabernet blanc, který se začíná také
hodně vysazovat. Velmi se líbil vzorek ryzlinkového typu,
a to novinka Donauriesling. Dále pak: Livora, Saphira, Alibernet, Regent, Monarch, velmi barevný Cabernet cortis
a na závěr ledový Sevar. Akce byla i přes špatné počasí
velmi zajímavá. Účast: 28 vinařů.
15. 11. 2019 – Svatomartinské chutnání mladých vín. Tato
již tradiční akce přilákala v tomto roce do kulturního domu
rekordních 150 návštěvníků, kteří měli možnost ochutnat 130
vzorků mladých vín. Byla to příležitost poprvé v takovém měřítku ochutnat mladá vína, porovnat technologie zpracování
a sdílet své zkušenosti.

31. 8. 2019 Zájezd do Žádovic na Den otevřených dveří
ve Vinařství Štěpán Maňák. Zde jsme měli možnost nahlédnout do výrobních prostor vinařství, zároveň pak ochutnat
vína volnou degustací a navíc byla přichystána i ochutnávka pokrmů připravovaných profesionálními kuchaři v přilehlých prostorách. Akci doprovázela cimbálová muzika,
Účast: 42 zahrádkářů.
27. 12. 2019 proběhlo Svěcení vína. Před samotným obřadem, kdy otec Anton Kasan v prostorách KD posvětil mladá
vína, se v kostele konala mše za vinaře a zahrádkáře. I tento
ročník probíhal v komorní atmosféře vánočních svátků, kterou

14. 9. 2019 jsme se aktivně zúčastnili dalšího ročníku
Boršických burčákových slavností. Zajišťovali jsme opět
stánky s burčákem a vínem, předváděli zpracování hroznů
a jejich lisování – návštěvníci mohli ochutnat čerstvý hroznový mošt.
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podpořil svou přítomností otec Anton Kasan. Ve spolupráci
s pěveckým spolkem Stoprounští vinaři se uskutečnilo krátké vystoupení. Akce se zúčastnilo 170 milovníků vína a vinaři
předložili 185 vzorků vín.
Během roku přispěla ZO ČZS na některé akce pořádané
obcí či jinými zájmovými sdruženími vínem a věcnými příspěvky do tomboly. Byly to: Slavnosti vína v Uherském Hradišti,
boršické hody, Farní ples, Krojový ples, Rodičovský ples, boršický fašaňk. Mimo organizaci výstavy vín v Boršicích zajišťují
členové výboru sběr vzorků pro dalších 45 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.

Informace o výsledcích koštů a výstav vín a další zajímavé informace o naší organizaci naleznete na http://czs.
borsice.net/clanky/.
Závěrem mně dovolte poděkovat vedení obce za podporu a výbornou spolupráci. Všem vinařům a zahrádkářům za
jejich každodenní práci na zvelebování svého okolí a udržování tradic zahrádkaření na Slovácku a v neposlední řadě
též mým kolegům – členům výboru základní organizace za
aktivitu, nadšení a nasazení, se kterými přistupují k plnění
všech úkolů a činností spojených s organizací našich akcí
a zajišťování sběru a distribuce vzorků na jednotlivé výstavy. Všem přeji hodně zdraví a úspěchů při zahrádkaření
a vinaření v roce 2020.
Libor Vranka
předseda ZO ČZS

Myslivecký spolek Boršice informuje
Letní noc

Prodej zvěřiny

Myslivecký spolek Boršice zve na tradiční Letní noc, která
se uskuteční 18. 7. 2020 od 19.00 v areálu letního kina. K poslechu a tanci bude hrát skupina Madison. Budou připraveny tradiční zvěřinové speciality, ale také novinka - divočák
na rožni. Přijďte podpořit boršický myslivecký spolek a užít
si hezký večer.

Nabízíme k prodeji ulovenou zvěř srnčí a černou. Kdo
by měl zájem, může se informovat na tel. č. 777 131 173.
Cena vyvrženého kusu v kůži: srnčí 100 Kč/kg a zvěř černá
50 Kč/kg.
Jakub Dostál

Soustředění softbalistů a softbalistek Snails Kunovice,
slovenské reprezentace žen
a fotbalový miniturnaj přípravek 1.FC Slovácko
Covid-19 „postihl“ i naše volnočasové centrum, a tak po slibném začátku nového roku jsme museli v půlce března provoz
přerušit. Bohužel se tak musela odložit i plánovaná Moravská liga
žáků v softbale a badmintonový turnaj
dvojic. Všechny nás to velmi mrzelo, ale
dobrou zprávou je, že už zase fungujeme, a dokonce od pondělí 25. 5. 2020 za
běžného provozu. 

badminton. Pokud máte zájem, neváhejte a zamluvte si své
termíny co nejdříve na e-mail: hala@borsice.cz
ZS

Krátce tedy, co jsme ještě v našem
centru stihli, než se muselo zavřít.
V měsíci lednu si u nás daly dostaveníčko extraligové hráčky softbalu z nedalekých Kunovic, které tady absolvovaly
část svého soustředění. O týden později
je pak následovali softbaloví žáci.
V únoru se zde pak uskutečnilo
soustředění softbalové reprezentace
žen ze Slovenska a konal se u nás
také fotbalový miniturnaj přípravek
1.FC Slovácko, který sice neměl vítěze, ale zato spoustu unavených,
spokojených a usměvavých účastníků
i jejich fanoušků… 
S lepšícím se počasím nám „odcházejí“ fotbaly ven na trávu a uvolní se tak další místa pro jiné sporty,
jako například stále více oblíbený
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Udržíme se v 2. lize? Náročná šachová sezóna vrcholí!
Skoro všechna naše družstva mají
tuto sezónu už 9 kol za sebou a pouhá 2 kola před sebou. Jediné naše
déčko skončilo po sedmi kolech 4.
ze 7 v regionální soutěži UH. Tento
tým jsme vytvořili na zaučení mladých talentů a víceméně splnil naše
očekávání. Naše céčko se drží na
druhém místě regionálního přeboru
UH a čeká nás už jen zápas s Osvětimany a Mařaticemi. Naše béčko se
drží v půlce zlínské krajské soutěže
Východ. Na 90 % se udrží v této soutěži a počítáme, že ještě jednu výhru
proti Zborovicím nebo proti Sulimovu
získáme. Největší napětí teď drží naše
áčko v 2. lize E. Držíme se na prvním
nesestupovém místě s 10 body. Pro
udržení potřebujeme asi ještě jednu
výhru a nemáme před sebou vůbec
lehké týmy. Největší derby bude v 10.
kole s Kroměříží. Pokud se nám toto
nepodaří, tak budeme muset vsázet
na štěstí proti prvnímu Vlčnovu. Velké díky za vedení tohoto týmu patří
Luďku Volčíkovi. Dále velká pochvala
patří Michalovi Havránkovi a našemu
hostu Jiřímu Jirešovi za podávání
skvělých výsledků v této soutěži.

Sestava KP starších žáků: zleva, stojící: Michal Hlúšek, Matěj Krajíček, sedící: Ondřej Kec,
Martin Hlúšek, Jan Kostka.

Naše mládež se zrovna účastní
Krajského přeboru starších žáků, kde
mají odehraných 6 kol z 9. Jsou na
pátém místě z 10 a zcela plní naše
očekávání. V posledních třech kolech
je čekají 3 těžké zápasy se Zbrojovkou Vsetín a Starým Městem B a C.
Doufáme, že ukořistí ještě aspoň jednu výhru! Naši žáci se též účastnili
Krajského přeboru mladších žáků ve
Starém Městě, ve kterém skončili 5.
ze 14. Tady velká pochvala patří Matěji Krajíčkovi a bratrům Jurčíkovým,
kteří podali výborné výkony. Žáci naší
školy skončili první v krajském kole
Vítězové krajského kola škol, 1.-5. třída, zleva: Matěj Krajíček, Ondřej Kec, Oliver a Kryšškolních družstev 1.-5. tříd v sestatof Jurčíkovi
vě: Matěj Krajíček, Ondřej Kec, Oliver
a Kryštof Jurčíkovi. Tímto si vybojovali
postup na MČR škol, které se bude
konat 22.-24. června ve Zlíně. Budeme jim držet palce.
V lednu se konalo Grand Prix mládeže Zlínského kraje
v Bezměrově, na kterém se od nás nejlíp umístil Michal Hlúšek, který v kategorii do 12 let skončil třetí. V prosinci se konal
tradiční Štěpánský turnaj ve Vlčnově, kam se každý rok rádi
vracíme pro přátelskou atmosféru a skvělý výběr cen. Turnaje
se účastnilo 102 hráčů a nejlépe se umístil Michal Havránek
na 24. místě, což vzhledem k vysoké konkurenci je velice pěkný výsledek!
Nakonec bych chtěl zmínit krásné jubileum našeho šachového šéfa Ing. Stanislava Volčíka, který tento leden oslavil 60
let života. Dostal dary nejen od boršických šachistů, ale dokonce mu přijeli blahopřát i šachisté z našeho partnerského
oddílu Falkenbergu z Německa. Tímto bych mu chtěl poděkovat za všechny ty věci, co pro oddíl neustále dělá.
Pavel Tománek
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Jeden z darů pro Stanislava Volčíka. Obraz, na kterém poráží mistra světa v šachu Magnuse Carlsena.

TOM Kamzík
Neděle 23. 2. 2020
Sraz ve 13 hodin na dědině.
Venku prší, a tak si myslím, že výlet za dobrodružstvím
nám nevyjde. Ale vyšel! Šest dětí a já nasedáme na autobus
a jedeme do Starého Města do Kovosteelu. V kongresovém
centru ve Šrotíku na nás čeká slíbená zábava v podobě deseti zajímavých jamek na minigolf. Rozdáme si hole a míčky
a jde se na to! Některé dráhy se zdají jednoduché, třeba trefení golfového míčku do potrubí, které vede do záchodové
mísy, ale ne vždy je vše, jak se zdá.
Na každou jamku máme každý po sedmi pokusech. V bodovací tabulce se to sedmičkami jen hemží, ale objevují se
i jedničky. Po hodině a půl jsme v cíli. Vyhrál ten nejlepší, ale
nejdůležitější je, že jsme si tu zábavu užili a strávili pěkné
odpoledne. Ještě jsme se vyřádili na pneumatikách, zdolali
nejvyšší vrchol. Vylezli jsme na vše, co bylo ve Šrotíku k dispozici, a vydali se na zpáteční cestu. A protože jsme turisti, šli
jsme do Zlechova na autobus po cyklostezce pěšky. Ani mi
tak nevadilo sychravé a větrné počasí jako spíš mez plná odpadků. Když už jsme s dětmi seděli v autobuse a jeli domů,
tak jsme si řekli, že příště vezmeme pytle a trochu cestou
uklidíme.
sepsala Helča
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MUZEUM, které vás CHYTNE!
V hlavní budově Slováckého muzea
kromě stálé multimediální národopisné expozice Slovácko a krátkodobých
výstav můžete navštívit Centrum péče
o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje – Slováckou jizbu – výběrovou prodejnu tradičních rukodělných výrobků.
V nabídce je pestrý sortiment vycházející z tradiční lidové výroby. Můžete si
zakoupit užitkové a dekorační předměty z keramiky, z přírodních pletiv,
výrobky z kovu i ze dřeva, textilie, ale
i drobné zvykoslovné předměty. Přijďte
se k nám podívat.
Pokud budete chtít dopřát netradiční zážitek svým blízkým, můžete jim
zakoupit některý z našich rodinných
dárkových poukazů. Kromě vstupu
do hlavní budovy jim můžete nadělit
podívanou do dalších muzejních objektů, a to Galerie Slováckého muzea,
Památníku Velké Moravy ve Starém
Městě, Muzea v přírodě v Topolné nebo do Muzea lidových
pálenic ve Vlčnově. Pro zvídavé děti a rodiče bude jedinečným
dárkem poukaz na nedělní rodinné setkání Zvídálkové, vzhůru
do muzea!

přitahuje, a kteří se sochařskému modelování u nás věnují
dlouhodobě. Učíme je technikou, kterou jsme s manželkou
vytvořili přímo pro učení hmatem a dostala název technika
ATM (Axmanova technika modelování). Díky ní učíme i lidi
nevidící od narození, kteří mají hmat mimořádně rozvinutý.
Technika byla primárně postavena pro
ně, takže je jim srozumitelná a můžeme
jim vysvětlit proporční zákonitosti a učit
je klasické sochařské disciplíny, jako
je modelování hlavy, figury a reliéfu,“
v krátkosti popsal autory děl Axman.

Když ruce pracují srdcem
Lidé odedávna přetvářeli přírodní
materiály v předměty, které jim sloužily v každodenním životě. Někteří jim
zároveň dokážou vtisknout osobitou
výtvarnou stránku odrážející um, zručnost, nadání i výtvarný talent. Dodnes
jsou mezi námi tací, kteří ovládají staré
rukodělné techniky na výjimečné úrovni
a plně si zaslouží, aby byli oceněni. Na
národní úrovni je to ocenění Nositel tradice lidových řemesel, Zlínský kraj řemeslníky oceňuje titulem Mistra tradiční
rukodělné výroby Zlínského kraje.

Dotýkat se je dovoleno!
Slovácké muzeum si vás dovoluje pozvat na výstavu s názvem Podoby vína, kterou můžete navštívit do konce července
v hlavní budově ve Smetanových sadech. Na vlastní oči i po
hmatu můžete zkoumat díla nevidomých lidí, kteří se při své
práci nechali inspirovat právě vínem. Jejich tvorba v sobě nese
řemeslný um a výtvarnou sdělnost. Zázemí pro jejich práci poskytuje Sochařská škola Aliterra z Tasova, jejímž zakladatelem
je absolvent uherskohradišťské Střední uměleckoprůmyslové
školy Štěpán Axman.
Výstava poodhaluje vnitřní svět nevidomých autorů, jejich představy a výtvarné cítění. Představí se vám úplně nové
výtvarné obzory. Celkem je instalováno 14 nejzdařilejších
děl. „Autoři soch jsou lidé, kteří v sobě cítí, že je hlína nějak
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V nové výstavě, kterou Slovácké
muzeum v hlavní budově zpřístupní od
25. května, jsou prezentovány osobnosti a práce 24 Mistrů tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje oceněných do konce
roku 2019 a dalších 16 laureátů titulu udělovaného ministrem
kultury ČR Nositel tradice lidových řemesel.
Výstavu doprovází i výukový program pro rodiče s dětmi
nebo školy Tradiční rukodělná řemesla. Program je zaměřen
na tradiční materiály a jejich zpracování. Děti se během tohoto
programu dozvědí o jednotlivých řemeslech a jejich tvůrcích.
Zjistí, jaké nástroje řemeslníci ke své tvorbě potřebují.
Rezervace: Bc. Alexandra Turečková, e-mail: alexandra.
tureckova@slovackemuzeum.cz, telefon: 734 693 528. Další
podrobnosti naleznete na www.slovackemuzeum.cz v sekci
Pro školy.

Slovácké divadlo uvede v červnu hned dvě premiéry
Pandemie koronaviru a s ní související karanténa
zabránily v provozu Slováckého divadla, které od
poloviny března nehrálo ani nezkoušelo. Divadelníci
však nesložili ruce do klína a pomáhali, kde se dalo.

Jako na zavolanou i nákupy seniorům
Začátkem dubna rozběhlo Slovácké divadlo iniciativu Jako na zavolanou, kdy herci telefonovali
opuštěným seniorům. „Uvědomili jsme si, jak důležitý je obyčejný rozhovor. O tom, co seniory zajímá,
čeho se obávají, nebo zkrátka o úplně obyčejných
věcech,“ vysvětloval ředitel divadla Michal Zetel.
Herci dosud absolvovali stovky telefonátů a chtějí pokračovat, dokud o Jako na zavolanou bude
zájem.
Kolegové herci a kamarádi David Vacke a Jiří
Hejcman navíc k telefonování ještě přidali pravidelné nákupy pro obyvatele domova seniorů v Uherském Hradišti. „To jsem se jednoho rána vzbudil
a řekl jsem si – komu pomůžeme? Domov seniorů máme kousek od našeho domu, tak mi to přišlo
jako nejlepší řešení. Zavolal jsem Janince Vackové
z domova seniorů, se kterou se známe, a ta to při- Inscenační tým Prokletí nefritového škorpióna, foto: Marek Malůšek
jala s velkou radostí. Protože mají málo personálu,
„V současné době už zase zkoušíme a máme z toho obrova ti, kteří dříve chodili nakupovat, museli dělat jinou práci,“
skou
radost. Nepřáli jsme si nic jiného, než se zase vrátit do
vysvětluje Jiří Hejcman. Záhy se mu ozval kolega David, že
divadla a začít hrát,“ těší mluvčího Slováckého divadla a herce
s nákupy rád pomůže.
Josefa Kubáníka, kterého v Deskovém statku čeká hlavní role
Ve spolupráci s Jiřím Pavlicou z Hradišťanu a koncertním
majitele realitní kanceláře Fistra.
mistrem Jiřím Pospíchalem navíc divadelníci uspořádali online
„Kdy přesně premiéry proběhnou a kolik diváků na ně
koncert s názvem Díků není nikdy dost, kterým poděkovali
bude moct přijít, to vše se naši příznivci dozvědí z webových
zdravotníkům Uherskohradišťské nemocnice.
stránek www.slovackedivadlo.cz,“ dodává.

Herci znovu pilně zkoušejí a těší se na premiéry

Ještě před karanténou začali herci zkoušet dvě inscenace – bláznivou komedii Woodyho Allena Prokletí nefritového
škorpiona v režii Zdeňka Duška a laskavou komedii Deskový statek z pera Václava Štěcha a pod režijní taktovkou Igora
Stránského. Obě se své premiéry dočkají v průběhu června.

Premiéry Prokletí nefritového škorpiona, ve které si zahraje
hlavní ženskou roli Bett Ann Fitzgeraldové, se už nemůže dočkat Jitka Hlaváčová. Ta neplánované volno využila ke stěhování do nového domova. „Sice teď pořád jen balím a vybaluju,
nejvíc se ale těším, až to zase rozbalíme na jevišti!“ vzkazuje
oblíbená herečka.

David Vacke telefonuje seniorům, foto: David Vacke

Josef Kubáník, foto: Jan Šmach
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Nebeská svatba našich rodáků
Marie Frantové a MUDr. Bernarda Franty
Již předlouhých 75 let společné cesty životem jdou manželé Marie a Bernard Frantovi z Hodonína. Krátce se ohlédněme
a zavzpomínejme na život obou rodáků z Boršic.
Pani Marie Frantová se narodila v roce 1927 rodičům Marii
a Kristiánovi Krsičkovým, kteří bydleli v ulici tehdy pojmenované Poustka (Podevsí) na č. p. 328. Měla jednu sestru Františku. Pan Bernard Franta se narodil v roce 1923 v ulici tehdy
zvané Kout (Osvobození) na č. p. 308 manželům Františce
a Josefu Frantovým. Měl tři bratry, z nichž Petr se později stal
knězem a 1. kanovníkem v Brně na Petrově a jednu sestru
Marii, která se v dospělosti odstěhovala do Kanady, kde poté
žila až do své smrti.
Zuřil konec 2. světové války a v této nelehké době si mladá
osmnáctiletá Maruška a o čtyři roky starší Bernard v boršickém kostele l8. dubna 1945 řekli své ANO. Tehdy zcela jistě
netušili, jak dlouhý bude jejich společný život. Nedlouho poté
se spolu odstěhovali do Hodonína, kde žijí dodnes. Pan Franta po celý život působil jako lékař, nejprve v Kyjově a později
pak v Hodoníně. V manželství spolu vychovali celkem devět
dětí, pět synů a čtyři dcery, kteří jim až dodnes dali 20 vnuků,
23 pravnuků a 1 prapravnučku. Pani Frantové je dnes 93 let
a panu Frantovi 97.
Svou platinovou svatbu, tedy 70 let trvání manželství, oslavili před pěti lety v Boršicích mší svatou v místním kostele sv.
Václava. Tehdy ji sloužil jejich syn, kněz Petr. Letošní mši svatou u příležitosti jejich nebezké svatby měl sloužit v kostele
v Hodoníně rovněž jejich syn Petr, ale v důsledku koronavirové epidemie ji bude sloužit 18. dubna ve Starém Plzenci, kde
v současné době působí jako duchovní správce.
Do dalších let společného života jim všichni přejeme hodně zdravíčka.
Neteř Marie Železníková s rodinou,
rodina Martykánova, Heliova a Frantova

U oltáře se svým synem knězem Petrem
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Marie a Bernard Frantovi

Společenská kronika
18. 12. 2019

- 65 let společného života Marie a Josef Krušinovi

Prosinec 2019

- vánoční návštěvy v Domovech pro seniory

22. 02. 2020

- vítání občánků

Životní jubilea

Narození

Otto Š u s t r

92 let

Matyas Š e d a

Štěpán G a b r i e l

85 let

Samuel B u č e k

Josefa M a t ě j k o v á

85 let

Ema P o n d ě l k o v á

Ludmila H ů l k o v á 	

80 let

Zina D o č k a l o v á

Jarmila C u p a n í k o v á

80 let

Mia B u r i a n o v á

Mária D a n í č k o v á

80 let

Teodor V a v e r k a

Anežka N o v á k o v á 	

80 let

Kristýna J e l í n k o v á

Marie D o b e š o v á

92 let

Matyáš P a v l í k

Vladimír H e l i a

85 let

Martin H l a d k ý

Marie H o r á k o v á

80 let

Božena D u s í k o v á

85 let

Mária H o š ť á l k o v á 	

85 let

Ludmila M a ň á s k o v á

85 let

Františka H l a v á č k o v á

93 let

Františka Š i k o v á

94 let

Marie S o u s t r u ž n í k o v á 	

91 let

Josef K a m a r á d 	

80 let

Antonín H l a v á č e k 	

92 let

Marie T o m á š ů 	

90 let

Josef K r u š i n a

92 let

Josefa G a b r i e l o v á

90 let

Marie F o j t í k o v á

91 let

Teofil K r p á l e k 	

85 let

Zdeněk H o r á k 	

80 let

Ing. Svatoslav R o s í k 	

80 let

Františka D o l o ž í l k o v á 	

80 let

Marie S l e z á k o v á 	

80 let

Ludmila T e s a ř o v á 	

85 let

Marie F r y š t á k o v á 	

94 let

František K o l a j a 	

85 let
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Společenská kronika
Úmrtí
Vladimír L e s a 	

zemřel

prosinec 2019

ve věku 54 let

Helena J a n č o v á

zemřela

06. 12. 2019

ve věku 73 let

Božena K l i m k o v á - rozená Buchtíková

zemřela

24. 12. 2019

ve věku 87 let

Marie V a l e n t o v á - rozená Špalková

zemřela

17. 01. 2020

ve věku 82 let

Blažena T r á v n í č k o v á - rozená Blahová

zemřela

18. 01. 2020

ve věku nedožitých 91 let

zemřel

11. 02. 2020

ve věku nedožitých 50 let

Hildegarda B a č á k o v á - rozená Riedlingová zemřela

Pavel H o r k ý 	

27. 02. 2020

ve věku nedožitých 83 let

Jana Š o u s t k o v á - rozená Gottwaldová

zemřela

15. 03. 2020

ve věku 43 let

Anna R u s i n k o v i č o v á - rozená Timková

zemřela

19. 03. 2020

ve věku nedožitých 66 let

Josef M i r i n s k ý 	

zemřel

22. 03. 2020

ve věku 73 let

František Č a g á n e k 	

zemřel

24. 03. 2020

ve věku 71 let

Jindřich H o r á k 	

zemřel

27. 03. 2020

ve věku 57 let

Josef F r y š t á k 	

zemřel

10. 04. 2020

ve věku 83 let

Ing. Zdeněk V a ř e j k a 	

zemřel

20. 04. 2020

ve věku 71 let

Josef Š t ě p á n 	

zemřel

24. 04. 2020

ve věku 72 let

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Marie R o ž k o v á - rozená Dostálová

zemřela

29. 12. 2019

ve věku 67 let

Marie B a r t o n í č k o v á - rozená Macků

zemřela

16. 01. 2020

ve věku nedožitých 89 let

PhDr. Jaroslav V á v r a

zemřel

20. 01. 2020

ve věku 86 let

Vladimír D u r n í k 	

zemřel

15. 03. 2020

ve věku 87 let

Antonie D o l e ž a l o v á - rozená Trávníčková

zemřela

21. 03. 2020

ve věku nedožitých 95 let

Marie M ě š ť á n k o v á - rozená Pavlínková

zemřela

28. 03. 2020

ve věku nedožitých 85 let

Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová

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.
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Platinová svatba - Frantovi

Platinová svatba v kostele v Boršicích

.jpg

Společná fotografie se všemi svými syny a dcerami

.jpg

vítání občánků

