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CÍSAŘSKÉ HODY S PRÁVEM

MIKULÁŠSKÝ JARMARK

Úvodník
Letošní rok 2018 byl výjimečně teplý a suchý. Teplý pozdní
podzim nám takřka ze dne na den přešel do mrazivého počasí,
zima již ukázala svoji sílu. Někteří z nás ještě dokončují podzimní práce a dosazují stroužky česneku, probíhají poslední
práce ve vinicích, také zazimování zahrad a sadů. Předvánoční doba se celkově jeví jako velmi hektická, plná nakupování
vánočních dárků, pečení cukroví, úklidu a výzdoby našich domovů, v práci je také vše potřeba stihnout do „svátků“ a konce
roku. Avšak všechny tyto činnosti ztiší postupně doba adventní. Doba radostného očekávání, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, doba setkávání s rodinou,
s přáteli a sousedy.
Je již tradičním zvykem na stránkách tohoto zpravodaje
shrnout dění končícího se roku v naší obci. Letošní nejvýznamnější událostí byly bezpochyby obecní volby do zastupitelstva, které proběhly v termínu 5. 10. - 6. 10. Proto bych
Vás rád v kostce seznámil s jejich výsledky. Volby v naší obci
proběhly, dle mého názoru, velmi klidně a spořádaně a daly
vzniknout patnáctičlennému zastupitelstvu, v jehož řadách se
objevili také noví členové zastupitelstva. Jedná se o tyto členy:
Ing. Roman Krajíček, 40 let. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Pracuje na pozici vedoucího
oddělení odboru školství Zlínského kraje. Je ženatý a má tři
děti. Je členem Kontrolního výboru zastupitelstva obce Boršice.
Ing. Martin Ryšavý, 31 let, svobodný. Vystudoval Univerzitu
Tomáše Bati ve Zlíně, obor bezpečnostní technologie, systémy a management. Je zaměstnancem obce Boršice, oddělení
vnitřní správy.
Ing. David Tříska, 32 let. Vystudoval Univerzitu Tomáše Bati
ve Zlíně, obor bezpečnostní technologie, systémy a manage-

ment. Pracuje jako obchodně-technický pracovník společnosti Cipres filtr Brno s.r.o. Je ženatý a má jednu dceru. Je členem
Sportovní komise Rady obce Boršice.
Michal Výstup, 27 let, svobodný. Vystudoval Střední odbornou školu a gymnázium ve Starém Městě, obor ekologie
a ochrana krajiny. Pracuje jako sklepmistr ve Šlechtitelské stanici vinařské Boršice.
Noví členové svými znalostmi a zkušenosti obohatí znovuzvolené členy zastupitelstva a doplní stávající funkční a spolupracující tým o nové pohledy na rozvoj naší obce.
Rád bych poděkoval předchozím zastupitelům obce, členům obecní rady, členům výborů, komisí a ostatním složkám
obce za jejich přínos ve směřování a rozvoji naší obce.
Velký dík patří také obecním zaměstnancům za vysoké
pracovní nasazení a zvládnutí všech rozpracovaných či dokončených projektů. Upřímné poděkování patří Komisi pro
kulturu, sport a školství a všem dobrovolníkům za obětavou
práci, díky které je kulturní a společenský život v naší obci tak
bohatý. Nesmíme zapomenout také na činnost dobrovolných
sdružení, spolků a na všechny občany, jež se zapojují do
obecního života a nelitují času, který věnují pro blaho naší
obce a tím pro blaho všech obyvatel.
Ke konci tohoto úvodníku si dovolím, jak zde bývá zvykem
v tuto dobu, oslovit všechny uvědomělé občany s žádostí
o pomoc s bojem o schůdnost našich chodníků v blížící se
zimní době. Obecní zaměstnanci budou dělat vše pro to, aby
udrželi obecní komunikace v přijatelném stavu, ale vaše spolupráce je v této době nenahraditelná. Za Vaši pomoc Vám
děkuji.
Petr Dula, místostarosta

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE BORŠICE
Ve dnech 5. 10. 2018 – 6. 10. 2018 proběhly volby do Zastupitelstva obce Boršice. Volební účast činila 57,19 % (volilo 1 030
z 1 801 voličů zapsaných v seznamu voličů). O přízeň voličů se
ucházelo 90 kandidátů na šesti kandidátních listinách.
Na 1. zasedání Zastupitelstva obce Boršice byl zvolen
Ing. Roman Jílek starostou obce a Petr Dula místostarostou obce. Nováčky v zastupitelstvu obce jsou: Ing. Roman
Krajíček, Ing. Martin Ryšavý, Ing. David Tříska a Michal Výstup.
Členové Rady obce Boršice jsou: Ing. Roman Jílek, Petr
Dula, Mgr. Petra Dostálová, Mgr. Libor Marčík a Ing. Stanislav
Volčík.
Finanční výbor: předseda Mgr. Libor Marčík, Bc. Veronika
Matějková, Miroslava Šůstková.
Kontrolní výbor: předseda Ing. František Kropáč, Ph.D.,
Ing. Roman Krajíček, Ing. Miroslav Zemánek.
Komise pro kulturu a školství
Helena Veselá
předsedkyně

Komise pro sport
Ing. Stanislav Volčík
předseda

Tomáš Martinák

Vladimír Dvořák

Bc. Martina Martináková

Ing. Martin Ryšavý

Vladimír Dvořák

Ing. David Tříska

Michal Výstup
Petra Víchová

Dále byly na 1. zasedání rady obce ustaveny tyto komise:
Komise společenská

Komise sociální

Komise výstavby

Petr Dula,
předseda

Mgr. Petra Dostálová
předsedkyně

Ing. Tomáš Frýbort
předseda

Mgr. Miloslava Ryšavá

MUDr. Dagmar Kořistková

Ing. Petr Výstup

Petra Bubláková

Ludmila Bačáková

Jiří Tatařík

Marie Heliová

Ladislav Hamřík

Bc. Stanislav Výstup

Marie Tomášů

Pavla Výstupová

Ing. Michal Pavlík

Jitka Třísková

Ing. Zdeněk Buchtík

Božena Vinklárková

Marie Hlaváčková

Pavla Výstupová

Mgr. Pavla Zahrádková

Dagmar Cilečková
Marie Chmelová
Jiřina Tomášů
Renata Lanšperková
Jitka Gottwaldová

Žádáme občany, kteří mají zájem o práci v komisích Rady
obce Boršice, aby kontaktovali předsedy komise, členy zastupitelstva obce nebo svou žádost zaslali elektronicky na e-mail:
ou@borsice.cz.
Vážení občané,
jménem všech patnácti zastupitelů děkuji za vaši účast
ve volbách a podporu, kterou jste nám vyjádřili.
Ing. Roman Jílek, starosta
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Kandidátní listina
číslo název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Hlasy
abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

TOP 09

1

Dula Petr

37

TOP 09

BEZPP

569

21,85

1

1

TOP 09

2

Veselá Helena

56

TOP 09

TOP 09

408

15,66

2

1

TOP 09

3

Vařečka Marian, Mgr.

40

TOP 09

TOP 09

375

14,40

3

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

3

Výstup Michal

27

KDU-ČSL

KDU-ČSL

427

11,51

1

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

4

Volčík Stanislav, Ing.

58

KDU-ČSL

BEZPP

402

10,83

2

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

1

Dostálová Petra, Mgr.

44

KDU-ČSL

KDU-ČSL

395

10,64

3

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

2

Frýbort Tomáš, Ing.

43

KDU-ČSL

BEZPP

378

10,19

4

3

Pro Boršice

1

Marčík Libor, Mgr.

49

NK

BEZPP

331

19,01

1

3

Pro Boršice

2

Ryšavý Martin, Ing.

31

NK

BEZPP

231

13,26

2

4

Ekolog. sdružení Zahrada Moravy

1

Jílek Roman, Ing.

52

NK

Zelení

630

20,01

1

4

Ekolog. sdružení Zahrada Moravy

2

Martinák Tomáš

38

NK

BEZPP

321

10,20

2

4

Ekolog. sdružení Zahrada Moravy

4

Krajíček Roman, Ing.

40

NK

BEZPP

264

8,38

3

4

Ekolog. sdružení Zahrada Moravy

5

Tříska David

32

NK

BEZPP

244

7,75

4

5

Komunistická str. Čech a Moravy

5

Koníček Vladimír, RNDr.

54

KSČM

KSČM

250

17,21

1

6

Česká str. sociálně demokrat.

1

Kropáč František, Ing., Ph.D. 63

ČSSD

ČSSD

355

29,05

1

Kandidátní listina

Hlasy

číslo

název

abs.

v%

Počet
mandátů

1

TOP 09

2 604

18,77

3

2

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

3 709

26,73

4

3

Pro Boršice

1 741

12,55

2

4

Ekolog. sdružení Zahrada Moravy

3 147

22,68

4

5

Komunistická str. Čech a Moravy

1 452

10,46

1

6

Česká str. sociálně demokrat.

1 222

8,81

1

SLOVO STAROSTY
Ukončení výstavby inženýrských sítí a zahájení
výstavby komunikace v lokalitě Podevsí
V nové lokalitě Podevsí – 13 RD byly realizovány kanalizační přípojky, vedení pro veřejné osvětlení a kabelovou televizi.
Dále si většina vlastníků rodinných domů svými vodovodními
přípojkami zajistila připojení na vodovodní řad, který taktéž investičně zajišťovala obec.

Stavební práce na komunikaci pokračovaly skrývkou ornice a podorniční vrstvy tak, aby bylo provedeno zavápnění
podkladní zeminy a na takto upravenou pláň byla zaválcována
vrstva štěrkodrtě. Dále se provedlo napojení 10 kusů dešťových vpustí na kanalizaci. Další podkladní vrstvy budou společně s obrubníky realizovány na jaře příštího roku. Dovoluji si
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touto cestou upozornit všechny stavebníky v této lokalitě, aby
jejich stavební technika nezajížděla na mokrou zeminu mimo
komunikaci a tak se vyhnuli následnému čištění rozestavěné
komunikace z jejich strany. Mělo by být v jejich zájmu udržet
si rozestavěnou komunikaci v co nejlepší čistotě.

Budování záchytného parkoviště s přístupovou
komunikací „Podhorky“

V současné době je po dohodě s jednatelem společnosti
Cipres Filtr panem Pazderou realizována investice na obecních pozemcích. Jedná se o vybudování záchytného parkoviště z betonové vegetační dlažby v ulici Kyjovská o kapacitě cca
17 parkovacích míst a příjezdovou komunikaci k parkovišti.
Po realizaci bude stavba darována obci Boršice. V pracovních

dnech bude sloužit jako parkoviště či zpevněná plocha pro
případné krátkodobé uložení výrobků strojírenské firmy. O víkendech může sloužit jako odstavné parkoviště pro návštěvníky kulturních a společenských akcí. Bude veřejně přístupné
po celý rok.

Chodník ul. Hradišťská Boršice – III. etapa
Těsně před letošními hody se stavební firmě DIPS podařilo dokončit stavbu „Chodník ul. Hradišťská Boršice – III.
etapa“, na který obec získala finanční příspěvek ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Podařilo se vybudovat bezbariérový chodník o celkové délce 334 m a šířce 1,5 m při silnici II/422 v ulici Hradišťská, od ulice Bosna, kolem pomníku
padlých II. světové války směrem ven z obce, která by byla
pokračováním nyní vybudovaného chodníku při silnici II. třídy.
Součástí stavby jsou také nový autobusový záliv, šest míst pro
přecházení, napojení na místní komunikace Bosnu, Podradovany a Trávníky. Součástí projektu byly také stavební práce,
které zajistily bezpečné napojení budovaného chodníku na
okolní ulice a prodloužení kanalizace včetně odtokových poměrů povrchových vod v dané lokalitě. Dále byla vyměněna
hlavní kanalizační stoka pod autobusovým zálivem. Stávající
betonové roury, které byly popraskané a nepřiléhaly k sobě,
byly vyměněny za plastové ve vysoké kvalitě. Investiční akce
výrazně zvýšila bezpečnost chodců v dané části obce. Příští
rok bude realizován autobusový přístřešek s lavičkou a košem
na odpadky.

Příprava na vydání knihy o historii obce k 101.
výročí založení republiky
Na základě získaných podkladů, fotografií, listin a vzpomínek na dobu kolem roku 1918, tedy kolem doby vzniku republiky, jsme se rozhodli připravit podklady pro vydání knihy,
která bude pojednávat o životě naší obce v té době. V této
knize by se mohlo objevit rozmezí mezi lety 1890–1930. Proto si dovoluji touto cestou požádat o spolupráci všechny ty,
kteří vlastní z tohoto období jakékoliv materiály. Především se
jedná o fotografie (i negativy), jakékoliv dokumenty o rodině,
obci či příbuzných z této doby, popřípadě i vzpomínky Vašich
předků nebo i Vaše vlastní. Tyto materiály můžete přinést na
podatelnu obecního úřadu, kde od Vás vše převezmou. Obec
Vaše podklady okopíruje a naskenuje a vše zapůjčené Vám
následně bude vráceno.

Příměstský tábor Boršice
Zastupitelstvo projednalo možnost uspořádání letního příměstského tábora pro zájemce z Boršic v termínu uzavření
Mateřské školy Boršice.
Příměstským táborem je nejčastěji celodenní hlídání dětí
po dobu jednoho týdne, kdy program v jednotlivých dnech
bývá (ale nemusí nutně být) programově propojen a probíhá
od ranních do odpoledních hodin. Děti mají v místě konání
tábora během dne zajištěné stravování, ale nepřespávají tu.
V určenou hodinu si je vyzvedne rodič nebo jiná oprávněná
osoba a jdou domů. V podstatě jde tedy o svěření dítěte do
péče pořadatele tábora na dobu několika po sobě jdoucích
dnů, a to na předem stanovený časový úsek v každém jednotlivém dni.
V případě boršického tábora by se jednalo předběžně
o dva turnusy (vždy od pondělí do pátku, v čase 7:00–17:00).
Zajištěna by byla strava 3x denně, pitný režim, zdravotnický
dohled, pojištění, odměny, pečlivě připravený program.
Prosíme rodiče dětí, kteří by měli předběžný zájem o umístění svých dětí na příměstském táboře, aby poslali nezávaznou
informaci o počtu dětí na e-mail: mistostarosta@borsice.cz

Výstavba nových šaten a sociálního zázemí
ve sportovním areálu obce

Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – rozdělení budovy č. p. 57 – bývalý hostinec „Plcek“
Vedení obce na jaře letošního roku zahájilo zrušení a vypořádání spoluvlastnictví – rozdělení budovy č. p. 57 mezi vlastníky obec Boršice (velikost podílu 1/3) a manžele Vu Giang
Dong a Ha Thi Huong (velikost podílu 2/3). Po několika jednáních s právní zástupkyní manželů se manželé Vu Giang Dong
a Ha Thi Huong rozhodli pro variantu zrušení a vypořádání
spoluvlastnictví soudní cestou. V návrhu zaslaném Okresnímu soudu v Uherském Hradišti navrhují soudu přikázat obecní
podíl id. 1/3 do vlastnictví manželů Vu Giang Dong a Ha Thi
Huong v ceně stanovené znaleckým posudkem. Dále také žádají o náhradu nákladů řízení. Okresnímu soudu v Uherském
Hradišti byly obcí dodány podklady z již proběhlých jednání
spoluvlastníků. Při místním šetření s manžely Vu Giang Dong
a Ha Thi Huong bylo dohodnuto opětovné zahájení jednání
o možnostech rozdělení budovy. Po proběhlé schůzce na obci
se manželé Vu Giang Dong a Ha Thi Huong rozhodli zrušit
podanou žalobu. Tzn. soudní spor byl již zrušen a probíhají
projekční práce na rozdělení nemovitosti. Úvěr 1 mil. Kč na
koupi části budovy byl v měsíci srpnu tohoto roku poslední
splátkou doplacen.

Již několik let se obec Boršice snaží získat finanční prostředky na výstavbu nového zázemí pro sportovní aktivity našich sportovních klubů i dalších spolků. Obec pravidelně podává žádost o dotaci z programu MŠMT. Bohužel ministerstvo
v udělování dotací upřednostňuje sportovní spolky, a proto nejsme jako obec schopni tyto finanční prostředky na nové šatny
se zázemím získat. Ve sportovním klubu doposud nedošlo ke
změně statutárních orgánů, jak bylo před časem vedení obce
přislíbeno. Na základě toho nebude možno dotaci získat a tím
se výstavba nových šaten opět oddálí. Předpokládaná cena
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obecní investice by činila cca 12 milionů korun, z toho dotace
ve výši 7 milionů korun, zbylou částí je podíl obce ve výši do
5 milionů korun.

na rekonstrukci, zateplení a moderní vytápění této zajímavé
obecní budovy.

Záměr rekonstrukce budovy bývalé závlahové
čerpací stanice u přehrady Sovín
Obec Boršice koupila bývalou budovu závlahové stanice
pod hrází přehrady Sovín (lidově Smraďavka) se záměrem
přestavět tuto budovu na základnu turistického oddílu TOM
Kamzík Boršice či vybudovat centrum pro setkávání v rámci
společenských aktivit obecních spolků. Stávající budova je ve
vlastnictví obce a je umístěna v blízkosti přehrady Sovín na
kat. území Buchlovice. Kolem budovy jsou další obecní pozemky o rozloze cca 6 000 m2, které je možné dále pro potřeby projektu využít. Bylo požádáno o registraci objektu v Národní databázi brownfieldů ČR, která eviduje objekty vhodné
k revitalizaci. Na rekonstrukci objektu bývalé čerpací stanice
by mohly být využity dotační prostředky ze zdrojů MMR či
v rámci přeshraniční spolupráce s některou ze slovenských
partnerských obcí. V první fázi je potřeba připravit studii využití
objektu, která bude dále konzultována s jednotlivými poskytovateli dotačních prostředků. Výsledkem by mělo být místo pro
aktivity turisticky zaměřených občanů.

Rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV)
ČOV byla spuštěna do provozu v roce 2000. Ano, opravdu
to za chvíli bude 20 let, co naše obec odpovědně čistí odpadní
vody nejen z naší obce, ale i z obce Tučapy. Dlouhodobým
provozem je Čistírna odpadních vod Boršice fyzicky i technologicky opotřebovaná. Po dobu jejího provozu se průběžně
obec snažila investovat do nutných oprav či provozních technologií. I přesto nás celková oprava ČOV v budoucnu čeká.
Při této příležitosti by bylo vhodné pojmout rekonstrukci čistírny odpadních vod komplexně a připravit projekt rekonstrukce, ale také žádost o dotaci, kterou by byla tato rekonstrukce
spolufinancována. Proto bylo zastupitelstvem obce navrženo
posouzení aktuálního stavu s možností budoucí rekonstrukce
Čistírny odpadních vod Boršice včetně uvažovaného napojení
kanalizačních stok z obcí Stříbrnice a Medlovice.

Vybudování obecní pěstitelské pálenice
a zpracovny ovoce
Na základě zvýšeného zájmu ze strany občanů o vybudování pěstitelské pálenice a zpracovny ovoce v naší obci zastupitelstvo obce rozhodlo vybudovat takovéto zařízení v obci
Boršice. Když se vrátíme do historie obce, tak se jedná o dlouhodobý záměr již od 70. let minulého století. Jednalo by se
o víceúčelové zařízení, ve kterém by se nacházela pěstitelská
pálenice, sušírna ovoce, moštárna i možnost výroby povidel.
V prvé řadě je potřeba vytipovat vhodnou lokalitu v dostatečné vzdálenosti od zástavby a s možností připojení potřebných
inženýrských sítí. Výstavbu obecní pálenice je možno spolufinancovat z dotačních zdrojů z výzvy Ministerstva zemědělství
či Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIFu).

Rekonstrukce myslivecké chaty v bažantnici
Technický stav budovy myslivecké chaty již neodpovídá
dnešním potřebám pro ubytování a další využití této obecní
budovy. Je nutno zcela vyměnit nevyhovující okna, vstupní
dveře, části podlah, opotřebované koupelny a toalety. Také
vytápění budovy pevnými palivy nebo stlačeným plynem je
zastaralé a neekonomické. Pro tuto budovu by nejlépe vyhovovalo kombinované vytápění tepelným čerpadlem a slunečními kolektory. Proto bude vypracována projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu pro možné podání žádosti
-6-

Poděkování za zapojení občanů do třídění
bioodpadu
Vedení obce děkuje všem občanům, kteří se zapojili do
třídění rostlinných zbytků a větví prostřednictvím velkých
modrých kontejnerů, a dále děkujeme všem, kteří si pořídili
kompostéry na přímou likvidaci rostlinných zbytků ze zahrad
a domácností. Zavedení třídění bioodpadů s pořízením kompostérů pro každý dům vede ke snížení množství komunálního
odpadu v našich popelnicích. Tím, že nekončí rostlinné zbytky
(tráva, listí, seno, větve, dále zbytky květin, ovoce a zeleniny)
v popelnicích na komunální odpad, všichni společně snižujeme množství komunálního odpadu. Proto obec nemusí zvedat
roční poplatek za odvoz popelnic (komunálního = směsného

odpadu), který se za „drahé peníze“ z obce odváží a ukládá
na skládce. A tím, že se bioodpad, tzn. rostlinné zbytky, kompostuje na místě, kde vznikl, snižujeme náklady na jeho převážení a hlavně kompost, který v kompostérech vzniká, končí
na našich zahradách či polích.

níka. Proto Vás všechny žádáme, pokud potřebujete pozemky
před Vánocemi prodat, dejte prosím vědět přímo starostovi či
místostarostovi obce. Chraňme si aspoň tímto způsobem dědictví svých předků!

Stále se opakující problém – údržba a sečení
koryta potoka Dlouhá řeka
Obec každý rok udržuje pravý břeh a vlastníci přilehlých
domů levý břeh. V lednu letošního roku byly dokončeny práce
na úpravě koryta potoka v centru obce. Správcem toku jsou
Lesy České republiky, s jejichž zástupcem jsem se dohodl, že
po úpravě potoka budou koryto potoka s přilehlými svahy udržovat, a to 2x ročně. Bohužel ani po několikeré urgenci žádosti o plnění dohody ze strany Lesů ČR nebyla žádná reakce.
Proto břehy potoka budou posečeny na náklady obce a následně provedené práce přefakturovány na Lesy ČR. Příští rok
bude údržba realizována v rámci technických možností obce.

Jak pronajímat své pozemky
Vážení spoluobčané, některé věci je potřeba opakovat. To
se také týká pronájmu pozemků. Jak dobře víte, tak jsme Vás
několikrát upozorňovali na možné problémy pronájmu (propachtování) Vašich pozemků zemědělcům. Naše pozemky
jsou dědictvím našich předků, otců, matek, dědů a pradědů. Ti
na nich pracovali, ti je získávali za nelehkých finančních podmínek. Pozemky se vždy předávaly v rámci rodiny na ty mladší
s tím, že o ně bude řádně pečováno. Budou řádně obhospodařovány, hnojeny, osazovány kvalitními plodinami, plodiny
se budou střídat s úhorem či zeleným hnojením, budou se
pěstovat okopaniny atd. Prostě selsky, s půdou se bude nadále hospodařit jako s tím, co je pro nás nejbližší a nejdůležitější.
Tento přístup k půdě úzce souvisí s životním prostředím. Od
nepaměti platí, že čím lépe se chováme k půdě, tím máme lepší životní prostředí, ve kterém se my na vesnici dennodenně
pohybujeme, aniž si to v dnešní době vůbec uvědomujeme.
Opravdu vše souvisí se vším. Proto se před podpisem nájemní
(pachtovní) smlouvy zamyslete, komu dědictví po svých předcích pronajmete. V případě, že Vám končí nájemní smlouva
a chcete vědět, jak pozemky dále pronajímat, obraťte se na
obec, rádi Vám s Vaším rozhodováním pomůžeme.

Další upozornění vlastníkům pozemků
V těchto dnech nám, vlastníkům pozemků, byly doručeny
do našich poštovních schránek dopisy s nabídkami na odkup
našich pozemků, naší zemědělské půdy od pana Aleše Kavína z doručovací adresy Minská 1, 616 00 Brno-Žabovřesky. Po
prověření adresy se jedná pouze o poštovní schránku, která
je umístěna na budově TIPSPORTU na téže adrese. Už tento fakt vede k zamyšlení. Dále nabízená cena za pozemky je
hluboko pod aktuální cenou. Podotýkám, že v minulosti někteří z našich občanů, kteří se rozhodli své pozemky prodat,
prodali tyto pozemky nevýhodně a byli si na obecním úřadě
na již proběhlý prodej stěžovat. Opět opakuji, došli bohužel
pozdě, své pozemky už neměli na svém listu vlastnictví a peníze za prodané pozemky již převzali. Těžko radit těm, kteří si
poradit nedají. Mnohokrát jsme naše spoluobčany upozorňovali prostřednictvím obecního zpravodaje nebo na webových
stránkách obce, aby se v případě zájmu prodat své pozemky
obrátili na svoji obec a ne na pochybné obchodníky, kteří skrývají své adresy. Pokud je to ve finančních možnostech obce,
tak obec pozemky přednostně od zájemců vykupuje pro jejich
další využití (směna či budoucí pozemkové úpravy) nebo zajistí „odpovědného“ kupce a budoucího vlastníka, ne překup-

Informace k zimní údržbě komunikací
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás touto cestou
požádal o dodržování určitých pravidel parkování motorových
vozidel na místních komunikacích v zimním období. Abychom
při odklízení sněhu z místních komunikací a chodníků mohli
využít techniku, potřebujeme mít chodníky a místní komunikace zcela průjezdné. Proto se svými auty v době sněžení a odklízení sněhu pokud možno zajíždějte do svých vjezdů a garáží. Nestůjte na chodnících a na komunikacích, ze kterých se
má sníh odklízet. Děkuji Vám za Vaši vstřícnost a pochopení.
Neměl bych zapomenout poděkovat těm, kteří se nespoléhají
při úklidu sněhu na obec a své chodníky nebo části komunikací si před svými domy odklízejí sami.

Jak reagovat na nefunkční kabelovku nebo
veřejné osvětlení
Vážení občané, pokud jste uživateli kabelové televize a nastane u Vás jakýkoliv problém s kabelovou televizí, můžete se
obrátit na podatelnu obecního úřadu, tel. 572 501 121 nebo
e-mail: podatelna@borsice.cz. Zároveň se zde můžete obrátit
i z důvodu opravy veřejného osvětlení.

Poděkování za spolupráci s obcí
Vážení spoluobčané, touto cestou bych chtěl poděkovat
všem aktivním občanům, sousedům a přátelům, kteří se zapojují do aktivit našich spolků, komisí a výborů. Velký dík
patří všem, kteří obci pomáhají při kulturních, sportovních
či společenských akcích, ať už organizací či stavěním stánků, pódia, úklidem obce, zajišťováním omezeného provozu
vozidel při těchto akcích či svými dary jako podnikatelé či
soukromé osoby. Děkuji všem, kteří se v rámci svého volné-7-

ho času věnují našim dětem, mládeži či dospělým ve všech
možných aktivitách, které obohacují život v naší obci. Někomu se může zdát, že obec je bohatá, že si může na tyto
aktivity zaplatit své zaměstnance, popřípadě firmu. Ale přeci
tady nejde o peníze! Jde o to, že každý, kdo má zájem, se
může tímto způsobem zapojit do našeho společného a viditelného života v naší komunitě, v naší obci. Ti z Vás, kteří mají
zájem jakýmkoliv způsobem obci pomáhat, přijďte kdykoliv

na obec, jsme obcí otevřenou pro všechny ty, kteří chtějí pomáhat, ať radou či skutky.
Vážení občané, přijměte na závěr přání klidně prožité doby adventní, šťastných a veselých Vánoc. Vše
nejlepší a pevné zdraví do nového roku 2019.

Průběh oslav k 100. výročí založení Československa
V sobotu 27. října, v předvečer 100. výročí založení Československé republiky, jsme se společně sešli před obecním
úřadem, abychom si připomněli toto významné výročí a tím
zahájili oslavu v naší obci, zasadili Lípu republiky, otevřeli výstavu v kulturním domě a odhalili pamětní desku spoluzakladateli ČSR, boršickému rodákovi JUDr. Hynku Dostálovi.
V deštivém počasí se před obecním úřadem od 15 hodin
odehrála pieta, starosta obce přečetl slavnostní proslov, děti
ze školního pěveckého sboru zazpívaly písně, slyšeli jsme
státní hymny a potomek Hynka Dostála pan Josef Dvouletý
společně s místostarostou a starostou obce odhalili pamětní
desku. Pak se průvod občanů nesoucích českou, slovenskou,
moravskou, slezskou a vlajku podkarpatskou v čele s nově
zvolenými zastupiteli obce přesunul směrem k pomníku padlých občanů Boršic z 1. světové války. Zde byl na jejich památku položen věnec, následně byla nedaleko od pomníku
zasazena Lípa republiky a všichni se odebrali do sálu kulturního domu, kde byla výstava dobových fotografií a listin k 100.
výročí založení republiky společně s výstavou originálů obecních kronik. Následovalo občerstvení a volná zábava všech
zúčastněných.

Proslov starosty obce k 100. výročí
založení Československa
Vážení spoluobčané, hosté, zastupitelé obce, přátelé!
Je pro mne velkou ctí zahájit v předvečer stého výročí založení republiky Československa oslavu v naší obci,
v obci nejen s nevídanou historií, kterou postupně společně
znovuobjevujeme.
Vzniku nového státu Československa v roce 1918 předcházela první světová válka, která se tehdy nesmazatelně zapsala
do života našich občanů. Z naší obce se této hrůzné války
účastnilo mnoho boršických mužů - legionářů. Podle dochovaných pramenů 36 z nich ve válce padlo. I v nejmenších vesničkách po celém území bývalého Československa dodnes
zůstaly pomníky nesoucí jména těch, kteří se z ní nevrátili.
Památku padlých v této strašlivé válce si naši předkové
v průběhu 20. a 30. let minulého století pravidelně připomínali,
ale doba pozdější na ně ve většině obcí a měst pozapomněla.
V naší obci si však naše padlé spoluobčany v první světové
válce pravidelně připomínáme při oslavě osvobození obce
z německé okupace 30. dubna 1945.
Chtěl bych touto cestou vzpomenout na všechny naše občany, kteří během první světové války položili své životy, ať už
to bylo na kterékoli straně fronty. Jejich památka by se měla
natrvalo vrátit do povědomí nás všech.
Rakousko-uherské mocnářství se po konci první světové
války rozpadlo a v roce 1918 vznikla ve střední Evropě spolu
s dalšími státy i samostatná Československá republika. Pro
generace, které tuto dobu zažily, to byl zlomový okamžik v jejich dosavadním životě.
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„Muži 28. října“ - Tomáš Garrigue Masaryk a jeho spolupracovníci včetně významného boršického rodáka JUDr. Hynka
Dostála - měli vizi a dovedli Čechy, Moravany, Slezany, Slováky a Podkarpatské Rusy do společného státu. Pan doktor
Hynek Dostál byl jedním z 24 signatářů Pittsburské dohody,
kteří v květnu 1918 společně potvrdili vznik společného státu,
Československé republiky.
Kdo to byl Hynek Dostál? Hynek Dostál se narodil 29.
prosince 1871 v Boršicích, chodil zde do obecné školy, studoval gymnázium v Uherském Hradišti, v Přerově, Olomouci a Havlíčkově Brodě. Po krátké službě v armádě dokončil
studia na akademii v Příbrami a vystudoval práva na Karlově
univerzitě v Praze. V roce 1898 odjel do Spojených států,
kde žil u svého bratra Josefa, který byl knězem v městečku
Spillville, Hynek zde pracoval jako učitel. V roce 1900 se přestěhoval do Chicaga, kde se stal hlavním redaktorem Hlasu,
prvních českých katolických novin v Americe. V roce 1902
se poprvé setkává s Tomášem Garrigue Masarykem. Spolupracoval s mnoha českými organizacemi a českým tiskem
ve Spojených státech, založil a podporoval český sirotčinec.
Po roce 1914 nezávisle na Masarykovi propagoval myšlenku obnovení samostatného českého a slovenského státu.
Nacházel podporu v českých a slovenských komunitách ve
Spojených státech, spoluzaložil Českou národní alianci, která financovala činnosti v prvních letech boje za osvobození vlasti. V únoru 1916 se spolupodílel v Paříži na vytvoření
České národní rady, ve které již byl v čele Masaryk. Rok 1918
přinesl úspěšné završení práce jak Masaryka, tak Dostála.
Společně v květnu téhož roku podepsali Pittsburskou dohodu. V ní američtí Češi a Slováci poprvé veřejně a písemně vyhlašovali podporu vytvoření společného státu. A tak se stalo
právě před sto lety, 28. října 1918.
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Okénko do mateřské školy
MARTIN NA BÍLÉM KONI - PROJEKT
Svatý Martin přijel k nám, toho pána dobře znám.
Jede na svém bílém koni, vločka vločku někdy honí.
Někdy ale v blátě jede, s počasím on málo svede.
My se ale nemračíme, rohlíčky dnes posvačíme.
Jedenáctého listopadu slaví svátek všichni Martinové. Tento den je spojen s legendou o sv. Martinovi z Tours. Ten se
narodil roku 312 našeho letopočtu v římské provincii na území dnešního Maďarska. Po dovršení patnácti let byl proti své
vůli přijat k císařskému jezdectvu, kde se díky své statečnosti
a spolehlivosti brzy stal důstojníkem. Legenda vypráví o Martinovi, který jedné chladné noci narazil venku na promrzlého
žebráka. Martin neměl žádné jídlo ani peníze, které by mohl
chudákovi darovat. Sejmul tedy ze svých ramen plášť a ten
mečem rozsekl na dvě půlky. Jednu dal žebrákovi, aby se alespoň trochu zahřál. Další noc uviděl Martin Ježíše oděného
v půlce svého pláště, jak promlouvá s anděly a praví: „Tímto
pláštěm mě oděl Martin, který je na cestě ke křtu.“ Po probuzení byl Martinův plášť opět celý. Tato událost vedla Martina
k tomu, aby opustil armádu a nechal se pokřtít. Poté založil
mnišskou osadu a klášter. V roce 371 byl pak Martin zvolen
biskupem v Tours.

Děti a celý kolektiv mateřské školy s napětím očekávaly
v tento den příjezd Martina na bílém koni. Ve spolupráci s paní
Kateřinou Zapletalovou k nám přijel „opravdový“ Martin na bílém koni z farmy Halda, kterého osedlal Lukáš Mařák. Připomněli jsme si pověst o Martinovi a jeho dobrosrdečnosti. Děti
byly obdarovány svatomartinskými rohlíčky a malou sladkostí.
Odvážlivci měli možnost svézt se na koni.

Svatý Martin se stal patronem vojáků, jezdců, koní, hus
i vinařů. Proč právě hus? To údajně vzniklo díky legendě, kdy
se Martin zdráhal přijmout biskupský úřad v Tours. Schoval
se proto do husince, kde ho ale hejno hus svým kejháním
prozradilo, a tak musel poctu přijmout. Nejčastěji jej můžeme
na obrazech spatřit na bílém koni, na kterém jezdil v armádě,
s polovinou pláště a se žebrákem.
Každoročně se na svátek sv. Martina těší především děti,
které očekávají první sněhovou nadílku. Ostatně pranostiky
mluví jasně: „Na svatého Martina zima chod svůj začíná. Na
svatého Martina bývá dobrá peřina.“ Událost bývá často spojována se svatomartinskými slavnostmi, na kterých se ochutnává první mladé víno tohoto roku, tzv. Svatomartinské. Tradiční jsou také hostiny, na kterých se podává pečená husa se
zelím a s knedlíky.
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V průběhu celého období si děti sdělovaly zážitky z jízdy na
koni, prohlížely si encyklopedie domácích zvířat, kde vyhledávaly koně – způsob života, péče o ně. Děti si vymýšlely jména

pro koně, vytleskávaly je, určovaly počet slabik a slabiku na
začátku slova, tímto si procvičovaly fonematický sluch.
Převyprávěli jsme si legendu o sv. Martinovi, hovořili jsme
o vztazích v rodině (otcovo přání, aby se Martin stal vojákem),
o pomoci potřebným (Martin pomohl žebrákovi), o tom, jakým
způsobem mohou děti pomáhat ostatním.
Další poznatky o Martinovi si děti rozšířily prostřednictvím
poslechu příběhu „Anička a bílý rytíř“, kde mohly vyjadřovat
svůj vlastní názor.
Společně jsme se naučili píseň „Už Martin na bílém koni“
s využitím dětských hudebních nástrojů. Zopakovali jsme si
písně„Já mám koně, vraný koně“, „Prší, prší“ a „Jaro, léto,
podzim, zima“, kde se děti seznámily s rytmickým střídáním
ročních období.
Poté jsme zmínili a snažili se vysvětlit pranostiky, které jsou
s tímto datem spojené:
Na svatého Martina kouřívá se z komína, na svatého Martina
bývá dobrá peřina.
Svatý Martin přijíždí na bílém koni.
Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí.
Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
Po pranostikách jsme se seznámili s pokrmy spojenými
s tímto svátkem, snažili jsme se je zařadit podle složení mezi
zdravé a nezdravé potraviny (ovoce, zelenina, maso, …).
V další fázi projektu jsme pracovali s kartičkami s obrázky
koní, hus, rohlíčků. V rámci předmatematické gramotnosti
jsme porovnávali, určovali více, méně, stejně. Zahráli jsme
si pohybovou hru, kde se děti rozdělovaly a seskupovaly dle
daných pravidel. Při práci s plastelínou jsme se snažili vymodelovat a „upéct“ svatomartinské rohlíčky. Práci jsme konfrontovali se skutečnými martinskými rohlíčky. Děti vystřihovaly
předkreslené koně z papíru, dokreslovaly detaily na koňské
hlavě, dotvářely hřívu provlékáním vlny. Také skládaly koně na
obrázku z více dílů. Na pracovních listech k danému tématu si
procvičily grafomotoriku.
Děti měly možnost po celou dobu vykreslovat omalovánky
k danému tématu, popřípadě vystřihovat a nalepovat.
Jitka Třísková

MIKULÁŠSKÝ JARMARK
Sice jsme se zúčastnili Mikulášského jarmarku, ale věděli jsme, že „mikulášské rodiny“ si všichni toho dne užijeme,
a tak jsme naše vystoupení zaměřili na příchod zimy se sněhovou nadílkou a na blížící se Vánoce s vysněnými dárečky.
Tomu odpovídal i název hudebního vystoupení „ZIMA, ZIMA
JE VELIKÁ“ a „TĚŠÍME SE NA VÁNOCE“, které předvedly děti
ze třídy zelených jablíček pod vedením paní učitelky Vladimíry
Mlčkové a Gábiny Hejtmánkové. Ale ani v ostatních třídách se
nezahálelo a děti se svými paními učitelkami vytvářely výrobky, které jste si na jarmarku mohli zakoupit. Děti své vystoupení zvládly s nadšením a plným nasazením, o čemž svědčí
následující fotografie. Chtěla bych poděkovat nejen kolektivu
MŠ za přípravu na jarmark, ale i organizátorům celé akce.

ADVENTNÍ ČAS – ČTYŘI SVÍČKY
Hořely čtyři svíčky na adventním věnci tak tiše, že bylo slyšet, jak si povídají. První svíčka řekla: „Jmenuji se MÍR, moje
světlo sice svítí, ale lidé žádný mír nedodržují.“ Její světélko
bylo čím dál tím menší, až docela zhaslo. Světlo druhé svíčky
se zachvělo a řeklo: „Jmenuji se VÍRA, ale jsem zbytečná, lidstvo nechce nic o bohu vědět, nemá tedy cenu, abych svítila.“
Průvan zavál místností a druhá svíčka zhasla. Tiše a smutně se
ke slovu přihlásila třetí svíčka: „Jmenuji se LÁSKA. Už nemám
sílu, abych hořela. Lidé mě odstavili na stranu. Vidí jen sebe
a žádné jiné, které by měli mít rádi.“ A s posledním záchvějem
zhasla i tato svíce. Vtom vešlo do místnosti dítě, podívalo se
na svíčky a řeklo: „Vy přece musíte svítit, a ne být zhaslé!“
A skoro začalo plakat. Vtom se přihlásila ke slovu čtvrtá svíce
a pravila: „Neboj se! Dokud já svítím, můžeme spolu ostatní
svíčky znovu zapálit. Jmenuji se NADĚJE.“ Dítě zapálilo od
této svíčky ty ostatní a znovu se rozsvítilo v celé místnosti.
Plamen této svíce NADĚJE by neměl nikdy ve tvém životě
zhasnout! A každý z nás by měl plameny MÍR, VÍRA, LÁSKA
a NADĚJE neustále udržovat.

Za celý kolektiv Mateřské školy Boršice Vám přeji příjemné prožití svátků vánočních v kruhu Vašich nejbližších.
Dagmar Cilečková, ředitelka MŠ Boršice
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Podzimní aktivity a oslavy výročí založení samostatného
československa na základní škole
Letošní podzim se naše základní škola, obec Boršice, ale
i převážně celá Česká republika soustředila na nejdůležitější oslavy posledních let – 100 let od založení samostatného
Československa. My jsme se společně s kolegy rozhodli, že si
tento důležitý milník v naší historii připomeneme trochu netradičně – Dnem otevřených dveří spojeným s výstavou školství.

opačným směrem, což se nám všem očividně líbilo. Po chvíli
jsme byli na místě a zhlédli zde zástupce vymírajících druhů
zvířat. Ta jsou dodávána přímo ze ZOO. Po prohlídce jsme šli
do koutku, kde byla poznávačka a digitální hra. Pak jsme měli
rozchod na večeři na Václavském náměstí. Večer jsme měli
MEGA dobrou zábavu, byl to večer plný her a srandy.

Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem přátelům naší školy za půjčené předměty, které naši výstavu dotvořily do jedinečné podoby. Moc nás také potěšily pozitivní
ohlasy a vzkazy, které jste nám zanechali v knize. V jarním vydání Boršického zpravodaje tuto jedinečnou událost připomeneme v samostatné příloze věnované jen naší Základní škole
Františka Horenského.
V minulém vydání Boršického zpravodaje jsme Vás stručně
informovali o získání účelové dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši bezmála 500 000,- na výstavbu nové
přírodní zahrady v areálu školy. Nyní ve spolupráci s vedením
obce Boršice a paní projektantkou Ing. Evou Ptáčkovou plánujeme výběrové řízení na její výstavbu. Stavební práce začnou na jaře 2019.

Ocenění práce naší školy
Naší základní škole se na letošní konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dostalo cti v podobě nominace v kategorii Škola, školské zařízení, nezisková organizace. Díky práci všech pedagogů a nadšení našich žáků jsme
v letošním roce 2018 získali titul Nejlepší škola Zlínského kraje
v oblasti EVVO. Je to odměna pro všechny, kteří se podíleli na
realizaci a organizace environmentálních akcí i projektů.

AKCE ŠKOLY:
Podzimní výlet do Prahy
Ve dnech 24. – 26. září navštívily 7. až 9. třída, pod dohledem našich téměř maminkovsky hodných paní učitelek, naše
hlavní město.
V pondělí v 8:30 všichni vyrážíme směr Praha. Po šťastné
a pohodové jízdě přijíždíme k hotelu Starý pivovar, ve kterém
se nám líbí. I když jsme zde dříve, ubytujeme se a zjišťujeme,
že každý pokoj má i televizi, čímž zavládne ještě větší nadšení. Někde nejde naladit jiný program než německý, tak si
někteří z nás „radostně“ procvičují němčinu. Po krátkém odpočinku jdeme do Národního muzea, kde je pro nás připraven
program Archa Noemova a zvířata nad propastí. Cestou do
muzea nasedáme do metra, které nás sice hezky veze, ale
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Druhý den po bohaté snídani jsme jeli do Lidic. Zastavili
jsme se v muzeu, kde byly dopisy dětí, které zemřely, ale i video těch, kteří přežili hrůzy a utrpení lidské zloby. Poté přicházíme do starých Lidic, kde 10. 6. 1942 došlo k jejich vyhlazení.
Příjemná paní průvodkyně nám vše vypráví a ukazuje, kde postříleli Němci lidické muže. Pak jdeme ke kostelu a škole, které
byly taktéž vypáleny, a vidíme sochu plačící ženy s dítětem.
Přicházíme k pomníku lidických dětí. Zde jsme položili kytici.
V zahradě jsme zhlédli růže, které darovaly různé státy, za utrpení a bolest těchto těžce zkoušených lidí. Je zde pomník, na
kterém jsou erby vesnic a měst, vyhlazených podobně jako
Lidice. V nových Lidicích nás provází paní, která je dcerou jedné z matek odvezených do pracovních táborů. Padá na nás
tady bolestivá atmosféra z lidského utrpení. Unavení a prokřehlí jsme šli na dobrý oběd a vyrazili jsme zpět do Prahy.
Po návštěvě Karlova mostu jsme prošli k orloji, kde jsme měli
rozchod na večeři. Některé naše „nákupní maniačky“ prošly
všechny možné obchody s oblečením. Večer jsme hráli hry,
které jsme si vymysleli. Opět to byl super večer.

Poslední den jsme zahájili snídaní a pak už nás přivítal
pražský Vítkov, kde jsme navštívili Národní památník, sochu
Jana Žižky, hrob neznámého vojína a Slavnostní sál, kde se
udělují vyznamenání. Rozdělili jsme se na skupinky a vypracovávali různá témata. Poté jsme unavení vyrazili k domovu. Stavili jsme se na oběd a kolem 18:30 šťastní a zdraví přijíždíme
do Boršic. Byly to nádherné tři dny, na které budeme všichni
rádi vzpomínat. Dík patří hlavně našim paním učitelkám, za
pohodičku, kterou nám s láskou vytvořily.
Tadeáš Rada, žák 7. třídy

Sportovní aktivity naší školy

Paměťové instituce - exkurze ve Strážnici
V rámci projektu Paměťové instituce měli možnost žáci
1. stupně navštívit Strážnici a její okolí. Žáci si prohlédli historické centrum města, zavítali do muzea, kde se nacházela
výstava lega a modrotisku. Společně jsme navštívili zámecky
park, kde byl prostor pro odpočinek a načerpání nových sil
pro hlavní část programu. Ve strážnickém skanzenu byl pro
nás připraven program „Podzim na dědině“. Měli jsme možnost si připomenout pracovní činnosti spojené s tímto ročním
obdobím, které se konaly na dědině. Nejvíce se nám líbila
stanoviště, na kterých probíhala ochutnávka např. podlistníku
(pochoutka z brambor a zelí), bramborů ve slupce uvařených
v kotli, dušičkového pečiva a výborné hroznové šťávy. Žáci
i učitelé si den ve Strážnici užili nejenom díky velmi naučné
a zajímavé exkurzi, ale také vzhledem k počasí, které bylo ten
den ještě zcela letní.
Mgr. Petra Stýskalová

Od začátku školního roku uplynuly téměř tři měsíce a Základní škola Františka Horenského Boršice se zúčastnila již
několika sportovních utkání. První sportovní turnaj, kterého se
žáci účastnili, byl turnaj ve futsalu. Naše škola byla zároveň
i jeho pořadatelem. Žáci se umístili na čtvrtém místě. Začátkem října se rozjela také Školní softbalová liga. Žáci prvního
stupně obsadili na prvním turnaji páté místo, o lepší umístění
se pokusí zabojovat v následujícím turnaji začátkem prosince. Florbalového turnaje (ČEPS CUP), přesněji jeho okresního
kola, se zúčastnili jak děvčata, tak chlapci. Dívkám se z Uherského Brodu podařilo přivézt krásné třetí místo. Chlapcům
se ve vysoké konkurenci podařilo v Kunovicích vyhrát jeden
zápas. Kromě sportovních turnajů ve škole probíhá kroužek
florbalu a softbalu.
Všem žákům děkuji za snahu a účast. V dalších utkáních
přeji hodně štěstí.
Mgr. Veronika Sedlářová
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Oslavy výročí vzniku samotného
Československa
Naše škola si nemohla nechat ujít možnost oslavit tuto
jedinečnou událost a nechali jsme se tak vtáhnout do staleté historie či žhavé současnosti naší krásné země. Ve dnech
předcházejících státnímu svátku jsme se v jednotlivých třídách věnovali republice z různých úhlů. Zatímco ti nejmenší se zaměřili na vlajku a zjišťovali o naší republice základní
informace, jejich starší spoluškoláci se zabývali souvislostmi
historie a současnosti v různých oborech a oblastech života. Vyvrcholením těchto projektových dnů byl Den otevřených
dveří v pátek 26. 10. 2018, kdy na dolní budově školy mohli
návštěvníci vidět jak současnou podobu školy a nejrůznější
poutavé práce žaků, tak i zavzpomínat, jak to ve škole chodilo
v předešlém století. A to prostřednictvím výstavy, která naplnila prostory celé školy. Ke zhlédnutí tu byly nejen vzácné úlovky ze školní půdy, ale i mnohé předměty, které zapůjčili rodiče
či prarodiče žáků. Touto cestou bychom jim rádi poděkovali za
ochotu půjčit kousky ze své školní historie a podělit se o ně.
Velký zájem vzbudily také školní kroniky z celého předešlého
století, kde se jakoby zastavil čas a mladí i starší se do nich
se zájmem začetli. O úspěšnosti celé akce vypovídá jak velká
návštěvnost a všudypřítomná příjemná atmosféra, tak i zájem
o prodloužení výstavy na další den a nadšené či milé ohlasy
v návštěvní knize.

Pán Zdeněk Fabián poutavě a vtipně povídal o orlech, supech, dřemlíkovi, krahujci, krkavci, sovách a jiných dravcích,
kteří poslušně pózovali na podstavcích. Podotknul, že z naší
přírody dravci mizí kvůli lidskému přičinění, a to když se dávají
na zahrady zelené drátěné ploty nebo na fotbalová hřiště vysoké zelené sítě. Dravci v nich často uváznou a mnohdy jim
není pomoci. A přitom by stačilo tak málo, jen změnit barvu,
kterou by dravci proti zelené trávě a stromům lépe rozeznali.
Pak jsme mohli vidět některé dravce v letu a při lovu. Žáci, kteří
dávali dobrý pozor a rychle odpovídali na testové otázky, si
mohli nechat přistát dravce na své paži, či proletět mezi nohama. Pro všechny to byl velký zážitek. Už jen vidět orla kroužit
nad hlavou byla jedinečná podívaná, která se jen tak nevidí.
Po představení pomohli osmáci s úklidem a za odměnu si
mohli pohladit sovy nebo odnést dravce do auta. Společnosti
Seiferos moc děkujeme, držíme jim pěsti v jejich záchranářské
a výukové činnosti a těšíme se na jejich další návštěvu.
Ing. Ivana Přikrylová, koordinátorka EVVO

Mgr. Jitka Střižíková

Povolání NANEČISTO II.
Tento projekt navazuje na minulý školní rok 2017/2018, ve
kterém jsme spolupracovali s vybranými firmami z regionu.
(BD Sensors, Alucast, Ray Service, Varmužova pekárna, Kovářství Kučík, Okrasné dřeviny Jalubí, Mateřská škola Boršice,
Komerční banka, Hutní projekt Frýdek-Místek, Hotel Grand,
Centrum slováckých tradic a archeoskanzen Modrá.) Touto
cestou bych rád jmenovaným organizacím ještě jednou poděkoval za jejich ochotu a vstřícný přístup.

Seiferos
Ve čtvrtek 4. října 2018 bylo krásné babí léto a my se sešli
na fotbalovém hřišti v Boršicích. Opět k nám zavítala společnost Seiferos spolu se svými okřídlenými přáteli dravci. Tato
společnost je záchrannou stanicí dravců a pořádá výukové
programy pro ZŠ.
- 14 -

V letošním roce i nadále pokračujeme ve spolupráci se
SŠPHZ v Uherském Hradišti, která nám umožnila v rámci tohoto projektu vytvořit tzv. „minipodnik“, který nám poskytne
potřebnou dopravu do firem. Dalším hlavním partnerem je
Mgr. Sylva Štěpitová a firma VISC, která nám pomohla vytvořit

dotazníky, jež lépe profilují naše žáky pro výběr spolupracujících firem. Nedílnou součástí projektu je i osobní pohovor
a spolupráce s třídními učiteli těchto žáků, které nám pomohou dokreslit charakterové vlastnosti jednotlivých účastníků.
Průvodcem během jednotlivých návštěv bude náš pedagog
Mgr. Vlastimil Kamrla.
Věřím, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná, našim žákům a budoucím absolventům usnadní mnohdy složité rozhodování: „Co dál?“
Závěrem bych Vám rád jménem všech zaměstnanců Základní školy Františka Horenského v Boršicích popřál mnoho
krásných chvil v atmosféře Vánoc, hodně zdraví, štěstí, lásky
a božího požehnání v novém roce 2019.
Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy
a autor projektu Povolání NANEČISTO

Pentlička v zimním čase
Rok s rokem se sešel a máme tu opět prosinec. Advent
jsme začali v sobotu 1. prosince vystoupením na již tradičním Mikulášském jarmarku v Boršicích. Tam jste mohli vidět
choreografii „Morava“ v podání nejmenších dětí, „Kloboukový
tanec“ a choreografii „Sáně“ v podání těch starších.
Již po několik let se také účastníme slavnostního rozsvěcování vánočního stromečku. Všechny Vás zveme a budeme
rozhodně rádi, když nás přijdete podpořit a třeba si i zazpívat
některé z koled.
Rok 2018 zakončíme 25. 12. Živým betlémem a hlavně naším novým vánočním pořadem, který se uskuteční 28. prosince v Kulturním domě v Boršicích. Společně s Folklórním souborem Pentla Vám ukážeme, jak to chodí - ať už tradičně nebo
netradičně - u kováře v kovárně. Všechny Vás srdečně zveme!
Těšíme se na setkání s Vámi i v roce 2019, do kterého přejeme mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Děcka z DFS Pentlička

NAŠÍ NEJMILEJŠÍ „PENTLIČCE“ JANCE
GABRIELOVÉ
Naše milá Janinko, chceme Ti poděkovat malinko,
za vše, co ze sebe dokázalas dát a nic za to nečekat.
Učíš nás s láskou a klidem, jak přistupovat k tanci i k lidem,
nikdy jsi nechtěla zviditelnit sebe, ale něhou dáváš kousek
nebe.
Ani nevíš, jak moc Tě rádi máme a na zkoušky se těšíváme.
Víme, že budeš brzy maminka, tak Ti přejeme, užívej ve zdraví
miminka.
A my toužíme, ať se zase vrátíš mezi nás a tanci nás opět
učíváš.
Přejeme Ti požehnané Vánoce, hodně štěstí, zdraví v novém roce, tvůj úsměv, aby zářil v Pentličce napořád a dokázal
i nadále radost dát.
Za celou „pentličkovou partu“ s díkem Tadeáš Rada  
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FS Pentla: Koledovat budem …
Tak jako se zvířátka uchylují do svých nor, aby se připravila
na zimu, tak se i náš soubor po podzimních svatbách, festivalech a hodech uchýlil do kulturního domu, abychom pro
Vás připravili zbrusu nový vánoční pořad s názvem „Koleda
z železa ukutá“, který uvedeme 28. prosince v 18 h v KD v Boršicích. Pořad připravujeme společně s Pentličkou, a jak již
název napovídá, tak letošní koledování bude prodchnuto kovářskou tematikou. Těšit se můžete na pohádku pro Ježíška,
tři krále a třeba i na trhání zubů. Premiéru pořadu uvedeme
o letošních svátcích pouze jednou – v Boršicích, tak si ji určitě
nenechejte ujít.

Po Vánocích nás opět čeká plesová sezóna. Naši muziku
určitě uslyšíte na farním i krojovém plese v Boršicích a muzikanti v lednu také zahrají na Valašském bálu v Kozlovicích (19.
1. 2019), kam nás pozvali naši přátelé ze souboru Valašský
vojvoda.
Do nového roku bychom Vám všem chtěli popřát hodně
zdraví, lásky, trpělivosti, tolerance, a hlavně hodně dobré muziky. A pokud se rozhodnete si v novém roce splnit nějaké
předsevzetí, jako třeba naučit se tančit, rádi Vás přivítáme
v našem souboru.
Martin Gabriel

Pět veselých let s partyjou
Je až neuvěřitelné, jak ten čas rychle letí! Letos je to už
pět let, co se u Měšťánků ve sklepě na popud Davida Mikuly
a Markéty Popelkové sešla parta dlouholetých kamarádů a založili Veselou Partyju. Nikdo tenkrát moc nevěděl, co od toho
čekat. Času bylo málo, neměli jsme kroje, neměli jsme hudební doprovod, začínali jsme úplně od začátku. Když jsme vymýšleli, v čem budeme vystupovat, vypadalo to na boršickém
„kulturáku“ jako na bleším trhu. Každý zkusil přinést, co doma
našel. Po pěti letech ale rozhodně máme na co vzpomínat!
Naše kronika už je docela obsáhlá. Ve víceméně nezměněné
sestavě jsme za tu dobu absolvovali tolik akcí a vystoupení, že
ani nemá smysl je všechny jmenovat.
Kdyby tenkrát ve sklepě někdo řekl, kde všude můžeme
vystupovat, asi bychom se mu vysmáli. MFF Strážnice, fašaňk
ve Strání, MFF Pardubice – Hradec Králové, Mělnický Vrkoč,
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Pojizerský folklorní festival v Bakově nad Jizerou, přehlídka
choreografií v Jihlavě, … Vystupovali jsme na Pražském hradě a dokonce absolvovali dva zahraniční zájezdy – na východ
Slovenska v roce 2015 a letecký zájezd na Kypr v roce 2017.
Tradičně nás můžete vidět na Festivalu česneku v Buchlovicích, na Boršických burčákových slavnostech i Mikulášském
jarmarku, absolvovali jsme řadu menších vystoupení v okolí Boršic. Za těch prvních pět let snad na sebe můžeme být

pyšní. Kde bychom však byli bez naší neúnavné a obětavé
Alči Stodůlkové, kterou občas doplňují Duo GraŽ a muzikanti
z VUS Ondráš? S takovým hudebním doprovodem je opravdu
radost spolupracovat!
Konec roku 2018 jsme věnovali přípravám na Adventní
koncert České televize, kde jsme měli tu výjimečnou příležitost účinkovat v přímém přenosu 16. 12. 2018. Původně jsme
chtěli toto krátké vystoupení pojmout jako prezentaci čistě
boršických kulturních celků a oslovili proto Cimbálovou muziku Pentla ke spolupráci. Ta však byla v adventním čase příliš
vytížená. Do Prahy jsme tedy nakonec vyrazili sami a doprovodila nás jedna pražská cimbálová muzika.
Dnes už, jak věříme, patříme mezi zavedené boršické
kulturní spolky, které mají leccos za sebou, a doufáme, že
ještě leccos před sebou. Většina z nás má rodinu, nemalé
pracovní vytížení, takže najít čas a chuť na zkoušky je mnohdy opravdu náročné. Ale pořád nás to k sobě táhne a pořád
máme chuť něco vymýšlet a tvořit. Na jevišti jsme hrozně rádi
a spolu ještě radši. Rádi bavíme naše publikum, především
však nejvíce bavíme sami sebe. A když má k tomu naše vy-

stoupení kladné ohlasy, pořád má smysl se scházet a vystupovat.
Přejeme Vám do nového roku hodně šťastných a spokojených dnů a těšíme se, že se na nás zase někdy přijdete podíVeselá Partyja Boršice
vat!
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Stoprounští vinaři

Beseda s důchodci, Tučapy

Burčákové slavnosti

Kosecké písně, Buchlovice

Jiří Žmolík 70 let

Nedachlebický džbánek

Křest knihy na Buchlově

velká PF 2018

Svěcení vína 2017
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Střípky ze života na domově…
Den otevřených dveří a Den seniorů
Pondělí 1. října je významné datum pro všechny seniory, v tento den totiž slaví svůj svátek. Proto jsme se rozhodli
v tento den uspořádat také den otevřených dveří a spojit jej
s oslavou svátku našich babiček a dědečků. Pro potěšení jim
v rámci odpoledního kulturního programu přišli zazpívat Stoprounští vinaři, na které se naši senioři obzvlášť těší, protože
se alespoň na chvíli vrátí do svých mladých let a zanotují si
krásné písničky spolu se sborem. Také nás přišla svým zpěvem obveselit Chrpa, což je charitní sbor, který je tvořen pracovníky Oblastní charity Uherské Hradiště. V neposlední řadě
přišla mladá děvčata se svojí aerobikovou show a předvedla
nám, jak mají pružná těla a že mají ráda pohyb. Na stole nechyběly k ochutnání dobroty a samozřejmě výtečný burčák.
Moc děkuji všem za pomoc při přípravě této akce.
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Také naši nejmenší, děti z MŠ Boršice, přišli popřát našim
seniorům k jejich svátku. Připravili si pro ně krásné a vtipné
vystoupení a předvedli nám, že v Boršicích jsou děti moc šikovné a dělají nám všem radost. Pro babičky a dědečky také
k jejich svátku vyrobily děti s pomocí paní učitelek krásné dárečky, které nám budou dělat radost po celý rok. Budeme se
opět těšit na další setkání před Vánocemi.

Canisterapie

Tradiční rozsvícení vánočního stromečku

V listopadu nás přišli navštívit nezvyklí návštěvníci – měli
strašně moc nožiček a byli takoví hebcí a mazliví. Přišli nás
navštívit jezevčíci se svojí paničkou, která se věnuje canisterapii. Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes
už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam,
kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale
už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální, nebo kolektivní. Máme
velkou radost, že se canisterapie u nás setkala s ohlasem ze
strany našich seniorů, proto se už těšíme na další setkání s tlapičkami malých jezevčíků.

Koncem listopadu se také všichni těšíme na tradiční rozsvěcení vánočního stromečku před domovem. Letos se akce
uskutečnila ve čtvrtek 29. listopadu. Pozvání přijala tradičně
naše skvělá Chrpa a společně s obyvateli jsme pěli písničky
jako Purpura, Byla cesta… a tradiční Rolničky, jejichž poslední tóny zhasly nejen naše prskavky, ale také rozsvítily velký
strom venku. A protože byl ten den skutečně mrazivý, nemohl chybět tradiční svařák, domácí buchty a výborné pečené
masíčko, které se rozplývalo na jazyku. Všichni jsme si moc
pochutnali a nyní se můžeme kochat každý večer pohledem
na rozzářený stromeček. Moc děkuji za přípravu dobrot a nyní
budeme všichni společně čekat na příchod Ježíška, na ty nejkrásnější svátky v roce…

Mgr. Julie Chovancová
vedoucí Domova pokojného stáří Boršice
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Centrum denních služeb pro seniory
Trávíte rádi svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků? Nechcete nebo nemůžete být sami celý den doma? Anebo máte ve své domácnosti rodiče či prarodiče a nevíte, jak
skloubit zaměstnání s péčí o ně? Pokud jste si odpověděli alespoň na jednu otázku ano, tak naše sociální zařízení Centrum
denních služeb pro seniory je tu pro Vás.
Centrum denních služeb pro seniory poskytuje ambulantní
službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního znevýhodnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby
a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které
centrum nabízí. Ke každému uživateli služby přistupujeme důstojně a individuálně. Zajišťujeme mu poradenství, spolupráci
s rodinou, motivujeme ho a snažíme se co nejvíce uživatele
zapojovat do dění v zařízení.

Služby, které centrum nabízí, jsou placené a cena se odvíjí
od poskytovaných úkonů, které si uživatel centra volí dle své
potřeby.
Centrum denních služeb pro seniory, kde uživatelé mohou
trávit svůj volný čas OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7:00 do 15:30
hod., naleznete v UHERSKÉM HRADIŠTI v části zvané Rybárny, Moravní nábřeží 81. STŘEDISKO JE BEZBARIÉROVÉ.
Bližší informace naleznete na internetových stránkách www.
uhradiste.charita.cz nebo na e-mailu cds@uhradiste.charita.
cz, či v Centru denních služeb pro seniory v Uherském Hradišti nebo na telefonním čísle 725 520 983. Pokud Vás naše
sociální služba zaujala, přijďte se za námi podívat. Budeme se
těšit na Vaši návštěvu.
Mgr. Radka Stuchlíková

Tradice císařských hodů v boršicích
I když je v Boršicích místní kostel zasvěcen sv. Václavu, a mohly by se tudíž slavit hody václavské, síla tradice
císařských hodů byla silnější. V Boršicích se slaví hody
císařské, tedy třetí říjnovou sobotu a neděli.

Z HISTORIE HODŮ V BORŠICÍCH
První zmínkou o zábavě v hody třetí neděli v říjnu známe
z roku 1929. Odbor Národní jednoty organizoval hody 28. září
1930 i se stárky a tradiční obchůzkou. Všude byli účastníci
pohoštěni čajem, vínem a koláčky. Od starosty šli s právem
k hostinci, kde stál máj. Pod májem tančila mládež lidové
tance Ta boršická hospoda, Červený šátečku, kolem se toč,
Hubičková a jiné. Pak si zatančili ti, kteří nebyli v kroji. Večer
byla v hostinci hodová taneční zábava. Od roku 1931 se pořádaly hody v říjnu a hlavními pořadateli byli hasiči. Kronikářské
záznamy zmiňují i hody v roce 1934, kdy je pořádal Spolek
katolické omladiny u příležitosti 30 let svého trvání. Popisují především obchůzku stárků s chlapci, muzikou a právy po
obci. „Chasa se zastavovala v jednotlivých domech, kde zazpívala a muzika zahrála. Domácím zavdali chlapci vína, které
měli v litrovkách, za co dostali obilí, víno, peníze, koláče. Po
cestě obcí zavdávali i těm, které potkávali. Před lety volívala
chasa stárky za přítomnosti starosty obce. Bývali zvoleni dva
stárci. Starší stárek a mladší stárek. Tito o hodech a při muzikách starali se o pořádek. Stárci volili si stárky. Bývala to děvčata z příbuzenstva nebo jejich milé. O hodech bývalo také
stínání berana. Toto trvalo až do roku 1875. I chození o hodech
v pondělí přestalo.“
(Pamětní kniha Boršice u Buchlovic, 1925-1934).

I další každoroční hody byly císařské. K nejzajímavějším
kronikářským záznamům patří zápis z roku 1956: „Naši předkové jako stárci vždy v neděli hodovou stínali berana a v pondělí bácali kačera. Berana stínal vždy starší stárek, a to kosířem, a musel jednou ránou hlavu useknout, jinak byl nešika
a vysmáli se mu. Často se stávalo, že protivníci stárkovi, aby
měl ostudu, nasypali do vlny na krku berana písku, následek
byl ten, že kosíř se o písek ztupil a hlava neuletěla. Stárek musel seknout několikrát, měl ostudu a výsměch. Zvíře se trápilo,
tak byl tento akt stínání berana úředně zakázán. Poslední stárci, kteří berana stínali, byli Felix Krsička a Vavřín Tomášů z č.
p. 58. Starostou obce byl tehdy František Šimon z č. p. 172.“
V roce 1956 se konaly hody podle tradice jako před 80
lety. „Krojovaná mládež se sešla na návsi. Šla pak s hudbou
pro stárky a pak ke stárkám pro právo a šavli. Po zastávce
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u předsedy MNV předvedli ukázku hodů. Před pohostinstvím
u Zámečníků byla tribuna, na které byl stínán beran (ale jenom
vycpaná beraní kůže) a ze které starší stárek přednášel hodové
pozdravy a říkanky účastníkům. Hodům byl přítomen sám císař
pán, kterým byl Vincenc Vávra z č. p. 206, v kočáře jej přivezl
kočí Cyril Brázdil z č. p. 337. Večer byla hodová veselice v sále
kina. Hrála boršická dechovka.“
Stárky byli Valerio Gabriel (č. p. 460) a František Durník (č.
p. 353). Stárkami Zdenka Gottwaldová (č. p. 406) a Antonie
Bilíková (č. p. 5). Iniciátorem a vedoucím hodů byl Jaroslav
Hlaváček (č. p. 428).
(Pamětní kniha obce Boršice u Buchlovic, 1955-1962).

HODY 2018
V roce 2018 se pan starosta rozhodl tradici císařských
hodů připomenout. Povolení ke konání hodů dopravil do Boršic sám císař, kterého přivezl koňský povoz. Rakouský panovník předal povolení pro čtveřici stárků Barboru Malinovou
a Jana Kořistku a Zuzanu Glížovou a Radima Hlaváčka.

Ochotnické divadlo v BORŠICÍCH
Po vzniku Československa se jednou z vůdčích kulturních institucí v obcích staly odbory Národní jednoty. Prvním
předsedou boršické Jednoty se v roce 1919 stal obchodník
Bartoloměj Martykán a jednatelem učitel národní školy Oskar
Růžička. Jednota nacvičovala především národní písně, ale
pořádala také divadlo a letní výlety na památná místa Moravy.
Hrávalo se především v bývalém obecním hostinci, zde např.
Jednota v roce 1925 nastudovala známou hru Němá z Poříče
nebo v roce 1926 divadelní hru J. Štolby Staré hříchy. Oblíbené byly také krojové plesy a zábavy Jednoty. Boršice byly
také jednou z vesnic Slovácka, kde se udržovaly Jízdy králů,
a to nejen v době meziválečné, ale i v padesátých a počátkem
sedmdesátých let 20. století.
Národní jednota ale nebyla prvním spolkem, který v obci
hrával divadlo. S amatérským divadlem začínala už dávno
před 1. světovou válkou místní škola, zejména zdejší učitel
Oskar Růžička. Divadlo za 1. republiky pak v Boršicích hrávaly soubory snad všech spolků a dokonce i politických organizací, místní i hostující soubory, výjimečně sem zajížděly
i profesionální kočovné společnosti. Ve zmíněném roce 1925
v obci ještě hostovali ochotníci ze Starého Města a Proletkult
z Hodonína s hrou Žaluji a živnostenská strana nastudovala

hru Vesnická královna Helenka z Pazderny. Tělovýchovná
jednota Orla hrávala pravidelně v hostinci Jaroslava Gabriela
(čp. 57), kde uvedla i Lešetínského kováře Svatopluka Čech
a Paní Marjánku, matku pluku od Josefa Kajetána Tyla. Divadelní soubor mělo i sdružení katolické mládeže Omladina
a hasičský sbor, z nichž každý nastudoval ročně minimálně
dvě premiéry.
Od roku 1942 byl v obci německými úřady vyhlášen zákaz
zábav a omezení divadelních představení, určitou náhradou
se tehdy stalo rozšíření loutkového divadla a s ním dokonce
místní výroba loutek pro komerční účely. Ještě v padesátých
letech pak v Boršicích hrávaly tři divadelní soubory – Osvětové
besedy při MNV, Sdružení rodičů a přátel při základní škole
a soubor místní organizace Čs. svazu požární ochrany.

„Ponocný“ Kliment Kamarád, nejstarší účinkující –
78 let (č. 415)
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16. 5. 1987 vozil Ivan Petrovič (č. 272) se svými koňmi a povozem
účastníky propagace pro „Starodávnou dědinu“

Celým pořadem provázeli: zleva: Antonín Tomešek (č. 481), Božena Grossmanová (č. 581), Josef Tomešek, bratr Antonína (č. 522)

„Šohajci“, zleva: Věra Němcová, Simona Gabrielová, Lukáš Kempa

„Šumaři“, zleva: František Vydra (č. 404), Jarmila Hanáková
(č. 530), Josef Franta (č. 574), Josef Dvouletý (č. 12)

Děti z MŠ ve slováckých krojích při programu „Šohajci“
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Divadelní kroužek pod Osvětovou besedou hrával u Zámečníků (čp. 74), režíroval jej učitel Jan Marťan s Jarou Šimíkem a hrávali herci Josef Tomešek, Marie Stodůlková, Marie
Heliová, Jindřich Blažíček, Gréta Růžičková, Jarka Hůlková,
Milada Běhunčíková, Jaroslav Lorenc a další. Nastudovány
byly hry jako Strakonický dudák J. K. Tyla (1952), Stroupežnického Fidlovačka (1953), Jiráskův Otec (1956) a Úklady a láska
Friedricha Schillera.

V divadelním kroužku SRPŠ hráli např. Olga Berková, Růžena Holešovská, Jindra Lovecká, Jarka Hůlková, František
Vydra, Josef Šimek, soubor režíroval učitel Cyril Roubalík
a v roce 1955 sehrál mj. populární hru Kubo nebo Stříbrná
studánka. Hasičské divadlo pak hrávalo pod vedením režiséra
Aloise Krsičky za spoluúčasti pěveckého sboru Hlahol. Posledními divadelními mohykány byli František Vydra, Štěpán
Gabriel a Česťa Veselý.

„Školáci“, zleva: klečící – Pavla Hlaváčková (č. 521), sedící vzadu
– Marie Gabrielová (č. 63), sedící vpředu – Ivan Vávrů (č. 644),
Jaroslav Kočař (č. 228)

„Legrouti“, zleva: Karel Lanšperk (č. 614), Jindřich Hlaváček (č.
568), Josef Krpálek (č. 591), Martin Tomášů (č. 215), na harmoniku
– František Pfeffer (č. 424)

„Pod májí“, zleva: Ladislav Trávníček č. 565, Božena Dusíková
č. 133, Blažena Trávníčková č. 118, Martin Tomášů č. 215

„Námluvy“, zleva rodiče ženicha – manželé Cyril a Marie Trávníčkovi (č. 192), mezi nimi ženich – Josef Gerišer (č. 97), matka nevěsty
– Marie Strašáková (č. 9), nevěsta – Dagmar Žajdlíková (č. 637),
otec nevěsty – František Vydra (č. 404)

„Dožínky“, zleva: Josef Skalka (č. 583), Milan Ježík (č. 612), Marie
Gabrielová (č. 63), Josef a Božena Gottwaldovi (č. 249), za nimi
Josef Franta (č. 574)

„Vaření trnek“, zleva: Blažena Trávníčková (č. 118), Anna Březinová
(č. 284)
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V roce 1960 však dochází ke krizi boršického divadla, kterou stejně jako na dalších místech způsobil rozmach televize. Roku 1955 se v obci objevil teprve první přijímač a v roce
1962 jejich počet dosáhl už stovky. Amatérskému divadlu
začala také konkurovat profesionální scéna Slováckého divadla v Uherském Hradišti, na přelomu let 1959-1960 mělo
stálé předplatné 35 občanů a 10 zájemců zajíždělo divadelními autobusy dokonce do Brna. V sezóně 1963-1964 se poprvé amatérské divadlo v Boršicích nehrálo. Ještě roku 1965
nastudovali zdejší ochotníci hru Slovo má babička, pak se tu
jen několikrát objevily divadelní kroužky z Nedakonic, Stříbrnic a z Uherského Hradiště a v roce 1977 zahráli divadlo žáci
místní školy. Poslední představení zaznamenala obecní kro-

„Zabijačka“, zleva: Marie Gabrielová (č. 63), řezník – Miloslav Tománek st. (č. 278), hospodář – Antonín Bilík (č. 647)

nika v roce 1987, kdy Sbor pro občanské záležitosti a Červený kříž zorganizovaly velké vystoupení dětských i dospělých
ochotníků. Nebylo to ovšem klasické divadelní přestavení,
nýbrž pořad Starodávná dědina, v němž účinkující předvedli,
jak se žilo na vesnici před 50 lety. Obyvatelé si tak mohli
zavzpomínat na dožínky, legrúty, námluvy, pečení chleba,
vaření trnek, pálení slivovice, zabijačku, draní peří atd. Představení trvalo dva dny od 23. do 24. května a předcházela mu
velká propagace. Za velké pozornosti místních i přespolních
projížděl vesnicí povoz Ivana Petroviče vyzdobený chvojím
a papírovými růžemi a akce se s nadšením zúčastnili téměř
všichni obyvatelé. Konferování celého vystoupení se úspěšné zhostil Josef Tomešek.

„Vtipnější vyhrává“, zleva: Rostislav Daníček (č. 434), Ludmila Heliová (č. 528), Antonín Tomešek (č. 481)

„Draní peří“, zleva: Božena Dusíková, Blažena Trávníčková, Marie
Strašáková, Anna Březinová

„Stařeček s trakařem“ Jaroslav Hlaváček (č. 428),
hlavní organizátor pořadu (10. 2. 1920-11. 3. 2003)

„Muzikanti“, zleva: Karel Durník z Boršic, Pavel
Trávníček z Boršic, Josef Srnec z Kroměříže, vzadu – František Pfeffer z Boršic, František Sukup
z Boršic, Richard Hrančík z Boršic, Cyril Trávníček z Boršic, Antonín Tyl z Polešovic, Karel Dvořák z Buchlovic, František Durník z Boršic
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Návštěva našeho rodáka v USA
Dne 2. 11. 2018 jsme se vydali na cestu za naším rodákem P. Vojtěchem Drahomírem Dvouletým do USA do města Chicaga. Otec Vojtěch Drahomír slouží v česko-slovenské
misii, kde se starají o naše krajany. Na dalekou cestu se nás

vydalo 5 mladých
lidí. Poznávali jsme
krásy města, ale
také jsme potkávali lidi, kteří žijí
v USA už několik
let. Naši rodáci si
rádi povídali o aktuálním životě v ČR
(životní
úroveň,
politická
stránka
atd.), protože českou krásnou zem
někteří neviděli 20
či 40 let. Bylo pro
nás potěšení, že
jsme mohli navštívit hřbitov, kde je
pochována rodina
Dostálova a pan
Alois Klimeš.
Zde v Pánu odpočívá Josef Dostál, jeho syn James,
Alois a Josefa Klimešovi.
Kdo to byl? Josef Dostál (nar. 1884 v Boršicích)
se v Chicagu oženil (1914)
s Josefou Hůlkovou (nar.
1893 v Boršicích) a měli syna
Jamese. Josef zahynul při
nehodě (1942) a Josefa se
provdala za Aloise Klimeše.
Josef Dostál byl bratranec
našeho rodáka JUDr. Hynka
Dostála. Jsme rádi, že jsme
navštívili naše krajany a naše
předky. Na závěr naší cesty
jsme ještě navštívili město
New York, kde jsme setrvali
3 dny.
Michal Výstup

Mše svaté o Vánocích v kostele sv. Václava v Boršicích
„Radujte se, nebesa, zajásej, země, - zahuč, moře a vše,
co je naplňuje.
Zaplesej, pole a vše, co je na něm.“
Dnes narodil se Spasitel!
Přeji Vám i celé rodině, aby Vaše srdce
naplnila radost a pokoj z narození Spasitele, Ježíše Krista.
P. Anton Kasan

informace:
• Vánoční svátost smíření se bude konat v sobotu
22. 12. 2018 od 13.00 do 14.30 hodin.
• Tradiční Tříkrálová sbírka se v naší obci uskuteční
v sobotu 12. ledna 2019. Sraz vedoucích a koledníků bude v sobotu 12. ledna v 7.30 na kaplance.
Všichni koledníci jsou srdečně vítání. Tříkrálová sbírka bude probíhat v naší obci od 8.00 do 14.00 hod.
• Betlémské světlo bude hořet v kostele sv. Václava
od soboty 22. 12. Je možnost si ho po každé mši

24. 12.

svaté odpálit a přinést do svých domovů.
• Betlémské světlo si bude možno odpálit v neděli 23. 12.
2018 od 16.00 na návsi obce při rozsvěcování vánočního
stromu.
Motto letošního ročníku Betlémského světla
„Mír potřebuje rozmanitost – společně pro tolerantní
společnost.“

Štědrý den – dětská půlnoční mše svatá
půlnoční mše svatá
25. 12.
Narození Páně (Boží hod vánoční)
26. 12.
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana, apoštola
27. 12.
(po mši svaté svěcení vína v KD)
31. 12.
sv. Silvestr - mše svatá na ukončení roku
1. 1. 2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie

15.00
23.00
7.30 a 10.30
7.30 a 10.30
17.00
17.00
7.30 a 10.30
- 27 -

Babinec... putování za poznáním
Vzhledem k tomu, že se po naší republice nachází spousta
zajímavých míst, která lze navštívit, není divu, že máme stále
kam cestovat. Tentokrát naše kroky vedly až do Frýdku-Místku, kde v roce 2003 založil Armén jménem Gevorg Avetisjan
společně se svojí sestrou firmu MARLENKA. Určitě není člověka, který by tyhle medové dorty neznal. Firma dostala název
podle jména majitelovy maminky a dcery. Medové dorty, které
se zde začaly vyrábět a vyrábějí se už 15 let, vycházejí z rodinného receptu rodiny Avetisjanovy. Do výroby jsme mohly
nahlédnout skleněným tunelem, dlouhým 80 metrů, kde byla
k vidění plně automatická pečicí, kompletační a balicí linka.
Exkurze to byla opravdu sladká, jelikož jsme měly možnost
chutnat jednotlivé výrobky a poté nakoupit v místní podnikové prodejně. Nicméně naší pozornosti ve Frýdku neunikl ani
poutní barokní chrám Navštívení Panny Marie a zámecký park.

Dalším muzeem, které neuniklo naší pozornosti, je Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, kde se koná výstava Vánoční světlo. Výstava je zaměřená na původní smysl rozsvěcování svící v kostelích a domácnostech a také připomíná vývoj
osvětlení vánočních stromků. Současně jsme navštívily také
stálou expozici Slovácko.

Naše další společná cesta vedla do Bojkovic na hrad Nový
Světlov. Ten v polovině 15. století patřil Landštejnům, což byl
rod pocházející z mocného rodu Rožmberků, z toho důvodu
mají Landštejnové ve svém znaku pětilistou růži v rudém poli.
Později, v 19. století, byl hrad přestavěn na zámek a posledními majiteli se stali potomci Rolných. V Bojkovicích se nachází
také muzeum, které ukazuje nejstarší dějiny Bojkovska, zdejší
řemesla, soudnictví, bydlení, hospodářství a duchovní život.
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S nadcházejícím adventem jsme se zajely inspirovat vánoční výzdobou do polského Těšína a Jalubí, kde se opět konala sezónní prodejní výstava s názvem Dekorace Vánoc. Výstava je výjimečná v tom, že nabízenou inspiraci lze zakoupit.

Tak to by byl závěr našeho roku plného putování a poznávání. Ještě se chystáme navštívit vánoční trhy ve Zlíně a nechat se vtáhnout do vánoční atmosféry.
Schůzky se konají na Troskách, kde si promítáme fotky
a videa z našich akcí. Za tuto možnost Liborovi děkujeme.

Všem vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků
Marie Lukůvková
a šťastný nový rok 2019.

Program základní organizace Svazu postižených civilizačními
chorobami Boršice v druhé půli roku 2018
Druhá polovina roku byla pro naše členy pestrá s rozsáhlým programem uskutečněných akcí, které se vydařily dle
představ nás organizátorů a dle ohlasu se i účastníkům velmi
líbily. V září se jako každoročně konal týdenní ozdravný pobyt
spojený s turistikou a poznávacími zájezdy po okolí Ludvíkova
(Jeseníky). Za připomenutí určitě stojí návštěva zámku Bruntál
a poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách,
kde nás místní kněz každoročně vítá zvoněním zvonů. Navštívili jsme nejvyšší horu Moravy Praděd. Zastihlo nás velmi pěkné počasí, a byl tak krásný rozhled na okolní přírodu a krajinu,
ale poměrně nás zklamal pohled na vykácené lesy, jelikož
smrkové stromy byly napadeny kůrovcem. Stráně, které byly
původně zalesněné, jsou dnes pouze planinami.
Loučení s létem a opékání špekáčků se konalo v sousední
obci Stříbrnice. Na zajištění akce se podíleli členové výboru
SPCCH Boršice a členky výboru ze Stříbrnic, a to paní Martináková a Šebelová, za což jim patří naše poděkování. Nesmím
zapomenout ani na vyjádření díku panu Zdeňku Zachovi za
pomoc při přípravě klobás z udírny a průběhu celé akce. Prožili jsme hezké odpoledne při přátelském posezení a zpěvu za
doprovodu harmonikářky paní Stodůlkové. Akce se vydařila,
bylo krásné počasí, dobrá zábava s vysokou účastí našich členů a určitě na ni budeme dlouho vzpomínat. Doufám tedy, že
se zase někdy příště ve Stříbrnicích potkáme.
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V říjnu se uskutečnil šestidenní pobyt v lázních Dudince,
kde si členové užívali lázeňského života, krásného počasí,
léčebných procedur, klidu a pohody. Zároveň zde načerpali
mnoho sil a energie do dalších podzimních dnů.
Každý rok je organizován Týden svazu postižených civilizačními chorobami. Tento týden je zaměřen na seznámení
veřejnosti s naší činností. Jsou pořádány besedy, přednášky
s lékařem, procházky, kulturní a sportovní akce. Naše organizace při této příležitosti chtěla uspořádat v Týdnu SPCCH
ke Dnu seniorů krásnou procházku z Medlovských pasek do
Stříbrnic na mysliveckou chatu, ale počasí nás od procházky
odradilo, jelikož pršelo. Beseda se tedy konala na myslivecké
chatě, kde jsme účastníkům připravili malé občerstvení a den
plný zábavy a dobré pohody, který jsme ukončili v pozdních
odpoledních hodinách. V listopadu se konal pětidenní turistický poznávací ozdravný pobyt ve Vysokých Tatrách ve Starém
Smokovci za nádherného a teplého počasí. Našim členům se
díky vydařenému počasí naskytly celý týden nevšední výhledy
na hřebeny a štíty Vysokých Tater. Všichni se vrátili s krásnými
vzpomínkami na krásy slovenských Tater. V prosinci se bude
konat již pátý ročník turnaje v bowlingu ve Zlechově o ceny.

nizace SPCCH Boršice už pilně plánuje další akce a zájezdy
na příští rok. Chtěli bychom poděkovat všem členům naší organizace za účast na akcích.
Za výbor SPCCH Boršice bychom Vám, členům a všem občanům Boršic, chtěli popřát klidné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho štěstí a osobní spokojenosti
v novém roce 2019.
Ladislav Hamřík, předseda ZO

Druhá polovina roku je za námi a nový výbor základní orga-

Hasiči v roce 2018
V letošním roce jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce
Boršice zasahovala do uzávěrky zpravodaje celkem patnáctkrát. Poprvé vyjela obě vozidla jednotky už 16. ledna ve večerních hodinách k požáru sazí v komíně rodinného domu v naší
obci. Požár se naštěstí nerozšířil mimo komín a nezpůsobil tak
žádné škody. K nenahlášenému pálení v obci Zlechov jsme
byli vysláni 23. března. 29. dubna jsme zasahovali u rozsáhlého požáru osobních automobilů, přístřešku a chaty v obci
Osvětimany. Před příjezdem ostatních jednotek na místě zasahovala víc než deset minut osamocená hasičská jednotka
z Osvětiman, díky které se požár nerozšířil do okolního lesního porostu a škody na chatě nebyly daleko větší. Za tento
výkon získali dobrovolní hasiči z Osvětiman prvenství v anketě
Dobrovolní hasiči roku 2018.
Na konci měsíce června jsme po bouřce spojené se
silným nárazovým větrem zasahovali u popadaných stromů na komunikaci mezi Boršicemi a Nedakonicemi. Následně jsme pořezali další spadlé stromy na komunikaci
k letišti. Spolu s několika desítkami dalších profesionálních a dobrovolných hasičských jednotek jsme se podíleli
na likvidaci rozsáhlého požáru lesa u Bzence. Na základě
zkušeností z bzeneckého požáru byla jednotka dovybavena o výkonný osvětlovací systém s LED technologií a takzvaný D program, který se skládá z velmi úzkých hadic
o průměru 25 mm.

Požár strniště - Staré Město.
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K vyhledávání osob v terénu jsme byli povoláni hned třikrát. Ve druhé polovině června bylo nalezeno lidské tělo bez
známek života, a to jen několik málo minut po vyslání rojnice
tvořené z policistů a hasičů. O pouhé tři dny později skončila
pátrací akce nalezením tří zdravých dětí. Rovněž dobrý konec
měla pátrací akce 18. září, kdy došlo k nalezení ztracené houbařky ještě před příjezdem jednotek na seřadiště a začátkem
pátrání.
Opět se nám nevyhnuly požáry způsobené zemědělskou
činností a extrémním suchem. 17. července jsme zasahovali
při požáru dvou desítek hektarů strniště u Starého Města a 19.
srpna u požáru trávy ve vinohradech v obci Zlechov. Druhá
polovina srpna byla ve znamení většího počtu výjezdů. Kromě požáru ve Zlechově jsme likvidovali bodavý hmyz v rekreačním středisku Dopravák, pomáhali hasit požár vyvážečky
v katastru obce Buchlovice a rovněž jsme byli povoláni k dopravní nehodě autobusu a osobního automobilu na silnici I/50
v Chřibech, kde jsme evakuovali nezraněné cestující z autobusu dopravním automobilem VW Crafter z rušné komunikace k motorestu Samota, kde jsme vyčkali příjezdu náhradního
autobusu.
12. září se opět ozvala v obecním rozhlase znělka požárního poplachu a na mobilní telefony všech členů jednotky přišla SMS s informací o požáru kravína v Nedakonicích. Do tří
minut od vyhlášení požárního poplachu vyjela tatra a za další

Požár kravína - Nedakonice.

dvě minuty i dopravní automobil VW Crafter. Na pokyn velitele
zásahu jsme v dýchací technice vyváděli ze zakouřeného prostoru kravína dobytek a tatra zajišťovala dodávku vody nutné
pro hašení. Posledním letošním výjezdem byl 30. 10. strom na
cyklostezce ke Stříbrnicím, který jsme pomocí motorové pily
odstranili.

hasiče. V obci Opatovce kvůli tomuto projektu dokonce znovuobnovili činnost dobrovolného hasičského sboru. I když
z realizace projektu sešlo, zůstali jsme se slovenskými hasiči
v kontaktu. V loňském roce jsme obměnili dýchací techniku,
starší dýchací přístroje jsme darovali do Opatovců a výrazně
tak podpořili jejich činnost.

Před několika lety jsme žádali společně s naší partnerskou
obcí Opatovce o přeshraniční dotaci na nákup vybavení pro

Do nového roku 2019 Vám přejeme hodně štěstí, zdraví
Vaši HASIČI
a lásky.

Šachový oddíl Boršice
Jako už každý rok i tento začaly koncem října soutěže družstev. Boršice nasadily do bojů 3 týmy v rozdílných soutěžích.
Nejsilnější áčko hraje ve zlínském Krajském přeboru s kapitánem Luďkem Volčíkem. Zatím proběhla 3 kola, v prvním se
podařilo vyhrát 5:3 proti Valašské Bystřici, následovala vysoká prohra na domácí půdě s Francovou Lhotou. V posledním
odehraném kole se podařilo vyhrát nejtěsnějším možným výsledkem v dalekém Vsetíně.
Ve zlínské Krajské soutěži hraje družstvo Boršice B (kapitán
Stanislav Volčík st.), proběhla zatím také 3 kola. Tato soutěž
vypadá (zatím) dobře, díky dvěma výhrám a jedné remíze se
držíme v popředí tabulky. Ale soutěž je dlouhá a těžké zápasy
určitě ještě přijdou.
Poslední z hraných soutěží je Regionální přebor – Uherské
Hradiště (kapitán Václav Stodůlka), kde hraje naše céčko.
Rozjezd byl pomalejší v podobě dvou remíz (z toho druhá
těžce vybojovaná), podařilo se vyhrát až ve třetím kole proti
Osvětimanům. Snažíme se nasazovat mladé naděje, aby se
trošku otrkaly, naučily se zapisovat, pracovat s časem a poznaly atmosféru zápasů.
Tradičně jsme pořádali Burčákový turnaj, letos hraný jako Otevřený přebor Moravy 4členných družstev v bleskové hře. Děsivý
název, ale ve skutečnosti je ještě delší – jsou to takové 2 turnaje
v jednom. Letos se sešlo 23 týmů (přibližně 100 šachistů a nějaký ten doprovod). Skoro 4 družstva z Boršic (jedno bylo slepené z hráčů, kteří neměli s kým hrát). Nejlépe se z Boršických
umístily Boršice Střed, prakticky přesně ve středu tabulky.

Jan Kostka, Petr Burša, Matěj Krajíček, Ondřej Kec

Pokračuje také práce s mládeží a nejmladším se podařilo uhrát
pěkný výsledek v okresním kole Přeboru škol. V kategorii 1. –
5. třída ve složení Jan Kostka, Matěj Krajíček, Ondřej Kec
a Petr Burša převálcovali všechny ostatní a suverénně zvítězili
(z 24 možných bodů věnovali soupeřům jen bod a půl). Odměnou je postup do krajského kola (hraného někdy v únoru
– termín ani místo nejsou ještě přesně dány), medaile, diplom
a nějaká ta čokoláda.
Závěrem bych rád poděkoval všem hráčům, kteří jsou nějakým způsobem aktivně zapojeni do šachového klubu, obci za
poskytnutou hrací místnost.		
Václav Stodůlka

Okresní kolo Přeboru škol
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Myslivecký spolek informuje
Kateřinská zábava

Připojení vody na klubovnu

Dne 24. 11. 2018 se konal hlavní Kateřinský hon a po něm,
v našem KD, tradiční myslivecká zábava. Na honu jsme ulovili
21 bažantů kohoutů, 9 zajíců polních a jeden kus srnčí zvěře.
Po celý den sice foukalo a chvílemi i poprchalo, ale myslivecké akce se konají za každého počasí. Prošli jsme vinohrady ve
starých horách, pískovnu a potok na Nedakonice a ulovili již
zmiňovanou drobnou zvěř. Po honu byla poslední leč i s vyhlášením Krále honu. Tentokrát byl šťastným střelcem host
Radim Hlaváček ml., který ulovil své první dva zajíce polní a po
zásluze byl dekorován.

Na podzim tohoto roku jsme za finanční pomoci Honebního společenstva Boršice dotáhli vodu z myslivecké chaty do
prostorů bývalé bažantnice, kterou nyní využíváme jako klubovnu a sklad krmiva. Za tento dar Honebnímu společenstvu
Boršice velmi děkujeme.

Večer jsme se už slavnostně ustrojeni sešli v kulturním
domě a zahájili zábavu. Zábava byla jako vloni zpestřena
vystoupením uměleckých trubačů, pasováním na myslivce
a pasováním na lovce. Trubači na lesní rohy, tzv. horny, zahráli
myslivecké znělky, které se používají při slavnostních ceremoniích a tento večer jste je mohli slyšet i při pasování. Pasování
se ujal Jan Chovanec. Po zdárném složení zkoušek z myslivosti byl slavnostně pasován a přijat do cechu svatého Huberta Ondřej Jílek. Poté byl pasován na lovce zvěře černé Pavel
Dvořák, na lovce zvěře jelení Pavel Novotný a nakonec Radek
Doložílek na lovce zvěře mufloní - svého prvního muflona ulovil v honitbě Polesí. Všem pasovaným Lovu zdar!
Tombola byla letos neobvykle bohatá a chceme srdečně
poděkovat všem sponzorům. Vynikající zvěřinové speciality
pro Vás připravily rodiny Dvořákova a Skupinova a myslím, že
si každý pochutnal. Celým večerem nás provázelo duo Vlastimila Nováka, které určitě pobavilo všechny věkové kategorie.
Jménem mysliveckého spolku Boršice bych chtěl poděkovat OÚ Boršice i všem občanům za spolupráci v uplynulém
roce, popřát klidné, požehnané vánoční svátky a v novém
roce mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Pozvánka na Okresní výstavu trofejí
Myslivecký spolek Boršice historicky poprvé pořádá Okresní výstavu trofejí spojenou se svodem psů. Výstava se koná ve
dnech 23. – 24. 3. 2019. Bude možnost vidět veškerou trofejovou zvěř ulovenou na okrese Uh. Hradiště, zakoupit různé
oblečení, myslivecké vybavení a předměty s mysliveckou tematikou, které budou prodávat prodejci ve stáncích. Možnost
střelby na laserové střelnici.

Jakub Dostál
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Fotbalová i softbalová ženská reprezentace Slovenska,
badmintonové turnaje firmy Aircraft Industries a Ray Service

Venku nám začínají první mrazíky a i díky tomu se ve volnočasovém centru naplno rozjela sezóna. Pravidelné badmintonisty, volejbalisty a florbalisty tak doplnili fotbalisté z okolních vesnic, ale i ti místní, a to jak děti, tak dospělí fotbalisté.
V měsíci říjnu naše šatny využívala dokonce fotbalová
reprezentace žen ze Slovenska. Slovákům se u nás asi líbí,
a tak po fotbalové reprezentaci bude naše volnočasové centrum využívat, v měsíci prosinci, také reprezentace softbalová,
která zde bude mít soustředění.
V měsících září a listopadu se u nás konaly dva amatérské
turnaje smíšených dvojic v badmintonu, které organizovala firma Aircraft Industries, a v listopadu se zde konal také badmin-

tonový turnaj firmy Ray Service – níže přikládám krátký článek
a poděkování, za které jsme rádi!
Rádi se vracíme do skvělého prostředí tělocvičny v Boršicích, proto jsme zde zorganizovali už 5. badmintonový turnaj zaměstnanců Ray Service. Tentokrát se zúčastnilo turnaje
12 párů, každé utkání bylo vyrovnané, finálové zápasy dramatické.
Strávili jsme v Boršicích příjemné sportovní odpoledne. Děkujeme a budeme se těšit na jarní turnaj.
Závěrem vám všem přeji příjemné prožití svátků vánočních
a správné vykročení do nového roku!
ZS

Tradiční turnaj v pétanque Na Haldě
Na písku pod střechou v areálu Na Haldě v Boršicích jsem přivítal všechny hráče.
Přitom jsem oznámil, že na turnaj dorazilo historicky nejvíc hráčů, a v rámci svých blížících
se půlkulatin jsem odpustil všem přítomným
startovné.
Proběhlo losování do skupin a všech 18 koulařů a koulařek začalo soupeřit o postup do
finálové skupiny.
Zvítězil Milan Tomášů st. ze Starého Města
před Boršičanem Karlem Hiklem. Třetí příčku
vybojoval Petr Kamenický z Buchlovic.
Vítězové si domů odnesli krásné poháry, diplomy a další odměny od sponzorů turnaje.
Za dobrou organizaci a pěkný turnaj patří poděkování Hospůdce Na Haldě, obci Boršice
a Lukinovi Mařákovi. Doufám, že se příští rok
podaří znovu turnaj zopakovat.
Tomáš Bukvald, ředitel turnaje
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Předplatné 2019: Slovácké divadlo uvede
oscarové drama Přelet nad kukaččím hnízdem
i slavný muzikál Chicago
Slovácké divadlo nabídne svým divákům v roce
2019 šest nových titulů, ze kterých si vybere opravdu
každý. Nové předplatné odstartuje 12. ledna brilantní
komedie Dva úplně nazí muži v režii Lukáše Kopeckého.
„V nabídce máme slavný muzikál, oscarové drama, původní českou hru i několik komedií. Zároveň
se nám podařilo získat opravdu skvělé režisérské
osobnosti, z nichž řada bude spolupracovat se Slováckým divadlem poprvé. O to víc se těšíme, čím nás
překvapí,“ řekl ředitel divadla Michal Zetel.
Nové předplatné se tentokrát ponese v duchu
sloganu „Přijďte na kus!“, který zve návštěvníky do
divadla spolu s originálním plakátem z dílny grafika
Davida Zezuly. „Tak jako každý rok jsme přemýšleli
nad tím, aby slogan nebyl jen prvoplánový, ale aby
se za ním skrývalo mnoho významů. A když diváky
k nám do divadla zveme na kus, tak je to nejenom
kus, tedy inscenace, ale také kus dobrého divadla,
připravujeme besedy, kdy budeme zvát na kus řeči,
a bude toho mnohem, mnohem víc,“ doplnil tiskový
mluvčí divadla a herec Josef Kubáník.
Předplatné odstartuje už v lednu absurdní komedií francouzského autora Sébastiena Thiéryho Dva
úplně nazí muži v režii Lukáše Kopeckého. V únoru
se diváci mohou těšit na groteskně nostalgickou
hru českého autora Ladislava Smočka Kosmické
jaro. „Hra napsaná v roce 1969 byla u nás dosud
uvedena jen dvakrát, a to vždy v Činoherním klubu
v autorově režii. První uvedení mimo její „domovskou“ scénu bude ve Slováckém divadle v režii Michala Zetela,“ dodal Josef Kubáník.

Autorem nového plakátu je grafik David Zezula.

V březnu bude novinkové předplatné pokračovat
hořkou komedií ruského autora Alexandra Nikolajeviče Ostrovského Les v režii Romana Groszmanna. V dubnu
pak divadlo uvede původní společenskou hru o životě režiséra
Šimona Cabana Kocourkov-Brod. Před prázdninami na jeviště
vstoupí patrně nejočekávanější novinka roku, slavný americký
jazzový muzikál Chicago v režii Lindy Keprtové. Na podzim

divadlo uzavře sezónu oscarovým Přeletem nad kukaččím
hnízdem v režii Igora Stránského.
Předplatné nyní mohou zájemci zakoupit přímo v pokladně divadla nebo online na webových stránkách, kde naleznou
také kompletní informace o jednotlivých titulech.

Zašlá krása lidových staveb
Výstava ve Slováckém muzeu představuje regionální
nápaditost a řemeslný um
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti otevřelo výstavu
Lidové stavby (ne)známé, která je věnována lidovému stavitelství Zlínského kraje. Nabízí pohled na řemeslný um lidí bez
technologického a inženýrského vzdělání. Pohled na možnosti zpracování a výstavbu z přírodních materiálů, ze kterých byly
dřívější domy a příbytky stavěny. Výstava představuje završení
desetiletého terénního výzkumu lidových staveb na území čtyř
regionů, a to Uherskohradišťska, Zlínska, Kroměřížska a Valašska. Na zmenšených modelech lze spatřit navíc ukázku
stavebních technik a využití dřívějších materiálů, kterými byly
dřevo, proutí, kámen a hlína. Nabízí se také pohled na roubené stavby, které jsou nejpočetněji zastoupené na Vsetínsku.
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„Výstavou mimo jiné poukazuji na zednické a tesařské řemeslo, bez kterého by se stavitelství neobešlo, stavební prvky
krovů, krytin střech či výtvarného zdobení jednotlivých objektů. Informační panely poskytují přehled jednotlivých typů sídel
a staveb. Lidové stavby musely především nejlépe uspokojit
všechny potřeby svých uživatelů, což odpovídalo jisté průměrné hladině potřeb a myšlení, civilizační, hospodářské a kulturní
úrovni obyvatel, a jim přizpůsobuje své formy. Vesnické stavení
bylo životním prostředím rodiny prostého lidu. Její organizace
podléhala změnám, které se svým způsobem musely projevit
v uspořádání, velikosti a vybavení obytných prostorů i usedlosti,“ sdělil Jan Káčer, autor výstavy, etnograf Slováckého muzea.
Výstavní prostor tvoří trojrozměrné makety zdiva a dřevěných konstrukcí s ukázkou využití kamene, pálené a nepálené cihly nebo různých typů krytiny. V nabídce je i pohled na
nástroje, se kterými se dříve na stavbách pracovalo. Textové
panely výstavu obohacují o další cenné informace, a dotykový
info kiosek ukrývá sérii dobových fotografií a promítání filmů
znázorňujících konkrétní technologické postupy z výstavby
těchto historických budov.

Výstavu můžete navštívit do 17. února 2019.
Výstavy 2019:
Vánoční světlo / do 27. 1. 2019
Lidové stavby známé neznámé / do 17. 2. 2019

Prague stuckists / 31. 1. – 17. 3.
Vladimír Groš a jeho žáci, keramika / 31. 1. – 17. 3.
Krojové Eldorado. Národopisné fotografie Josefa Klvani / 7.
3. – 30. 6.
Umění pravěku. Pravěk umění / 11. 4. – 22. 9.
Textile Art of Today, 5. ročník mezinárodní výstavy umělecké
textilní tvorby / 18. 4. – 23. 6.
Ladislav Plíhal / Dělám něco... / 18. 7. – 8. 9.
Břetislav Malý / 18. 7. – 8. 9.
Výstava k LFŠ / 18. 7. – 8. 9.
LFŠ / 25. 7. – 6. 10.
Návraty VI, výstava absolventů SUPŠ Uh. Hradiště / 4. 10. – 5.
1. 2020
Sametová revoluce v Uherském Hradišti / 14. 11. – únor 2020
Jednorázová akce 2019:
Muzejní noc / 24. 5.
Noc s Metodějem / 7. 6.
Slovácký komorní orchestr a Jiří Pospíchal / 16. 6.
Design day / 27. 7.
Indiánské léto / 24. 8.
Pravidelné akce 2019:
Zvídálkové, vzhůru do muzea! / 20. 1., 17. 2., 17. 3., 28. 4., 20.
10., 17. 11.
Tvoříme v muzeu! 2. 2., 2. 3., 6. 4., 5. 10., 9. 11.
Více informací na www.slovackemuzeum.cz

Co dělat, když se někdo blízký potýká se závislostí?
Zlín, 5. září 2018 – Rodiče, partneři, příbuzní nebo kamarádi, to jsou lidé, kteří se nejčastěji obracejí na terapeuty,
když mají podezření, že s jejich blízkými není něco v pořádku. Jejich obavy se týkají závislosti na alkoholu, pervitinu, marihuaně či jiných návykových látkách, ale taky na
automatech nebo sázení a hraní počítačových her. Pomoc
nabízí Společnost Podané ruce (SPR).
„Právě osoby blízké leckdy poznají, že je něco v nepořádku, že si závislý svou kontrolu nad situací jen nalhává. Upozorní
je na to jednak častý zjevný vliv omamných látek, ale také lhaní,
chybějící peníze, pozdní příchody, kdy dotyčný nedokáže vysvětlit, kde trávil čas, nervozita, úzkosti, poruchy spánku, uzavřenost, nespolehlivost, nedodržování dohod a slibů a celková
změna projevů chování,“ popsala průvodní příznaky Gabriela
Kosíková, vedoucí Terapeutického centra SPR ve Zlínském
kraji.
A jak vypadá jeden z příběhů? „Manžel mě opustil, nechtěla jsem zůstat sama, našla jsem si přítele. Rozuměli jsme si, byl
laskavý, ale... Zjistila jsem, že pije. Vlastně pil už od začátku,
nepřikládala jsem tomu takovou váhu. Poslední dobou se mi
však zdá, že má s pitím problém. Snažila jsem se s ním o tom
mluvit, říct mu, že mi vadí, jak stále častěji chodí domů z práce pozdě a opilý. On však tvrdí, že má pití pod kontrolou. Já
vnímám opak, snažila jsem se mu pití zakazovat, dávat ultimáta – buď já, nebo alkohol... Hlídám ho, aby nezaspal a neměl
problém v práci, dávám mu peníze, když mu před výplatou chybí, i když je mi vlastně jasné, že si za ně koupí alkohol. Mám
strach, že situace bude jen horší a nevím, jak dál,“ svěřila se
jedna z klientek.
S podobnými příběhy se blízcí přicházejí poradit do Terapeutického centra či Centra komplexní péče poměrně často.
„Pokud blízký vyhledá pomoc, společná práce s odborníkem
spočívá v mapování situace, hledání možných řešení a dodá-

vání podpory pro změnu. Domlouváme se ale také na možnostech ambulantní léčby, nebo pobytové léčby v nemocnici
či komunitě,“ uvedla terapeutka Krajčová z Centra komplexní
péče, které se zaměřuje na pomoc hazardním hráčům.
Blízký ve snaze pomoci závislému často nevědomě závislé
chování nadále umožňuje. Už jen tím, že se snaží za dotyčného řešit jeho problém se závislostí. Chce jej zachránit, a tak
ho opakovaně chrání před tím, aby pocítil naplno důsledky
svého chování. Snaží se jeho závislost ovládat, mít ji pod kontrolou, manipuluje jím. Chce, aby závislý splnil jeho očekávání.
„I když je to v dobré vůli, vlastně mu tím paradoxně nepomáhá,
ale v závislosti ho udržuje,“ tvrdí Krajčová.
Podle ní je mnohem účinnější projevit empatii a blízkého
povzbudit k samostatnému řešení. Ve vztahu je nutné nastavit
si laskavé, avšak pevné hranice, které sdílí i ostatní členové
rodiny, a důležité je, aby všichni zachovávali jednotný postoj.
„Ale zejména, aby zodpovědnost převzal ten, kdo má se závislostí problém,“ uzavírá terapeutka Krajčová ze Společnosti
Podané ruce. Poradenské služby obou center je možné využít
ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži.
SPR působí ve Zlínském kraji již řadu let. Terapeutické centrum ve Zlínském kraji letos slaví pět let provozu, jeho služeb
během této doby využilo 831 klientů, z toho 328 blízkých. Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji vzniklo v roce 2016
a zaměřuje se na nelátkové závislosti (zejména hazardní hráčství, sázení, počítačové hry). Nabízí rovněž dluhové poradenství. Poskytované služby jsou bezplatné.
KONTAKT:
Společnost Podané ruce o.p.s.
T: 778 417 681, 777 478 088
E: terapie.zk@podaneruce.cz
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ZMĚNY VE VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH PASŮ
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně
vycestovat do zahraničí.

Vydávání cestovních pasů
ve zkrácených lhůtách
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:
• v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
• do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
• u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
• v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22 („ORP“),
• u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace
o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na Pankráci 72. Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu
vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu
městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal.
Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při
převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách
Vydání do 24 hodin
v pracovních dnech

Občané starší 15 let

Vydání do 5 pracovních dnů

MV -> MV = 6.000 Kč

MV -> MV = 3.000 Kč

ORPH> MV = 4.000 + 2.000 Kč

ORP-^ MV = 2.000+ 1.000 Kč

4.000 2.000 = 6.000 Kč

2.000 1.000 = 3.000 Kč

ORP ORP = 3.000 Kč

Občané mladší 15 let

MV -> MV = 2.000 Kč

MV -> MV = 1.000 Kč

ORP -> MV = 1.500 + 500 Kč

ORP^ MV = 500 + 500 Kč
500 500 = 1.000 Kč

1.500 500 = 2.000 Kč

ORP -> ORP = 1.000 Kč
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Společenská kronika
30. 06. 2018 – Setkání ročníku 1953
25. 08. 2018 – Magdaléna T r á v n í č k o v á a Jan K o ž u š n í k – sňatek Dvůr Pod Starýma horama
31. 08. 2018 – Marie a Josef P a n á k o v i – 50 let společného života
03. 09. 2018 – Začátek nového školního roku
22. 09. 2018 – Božena a František N i k l o v i – 50 let společného života
28. 09. 2018 – Ludmila a František P f e f f e r o v i – 50 let společného života
13. 10. 2018 – Marie a Antonín D v o u l e t í – 50 let společného života
03. 11. 2018 – Vítání občánků
08. 11. 2018 – Beseda se seniory
16. 11. 2018 – Božena a Karel T a ť á k o v i – 55 let společného života
17. 11. 2018 – Ludmila a Antonín M a ň á s k o v i – 60 let společného života

Životní jubilea
Růžena O h a r k o v á 	

91 let

Marie V i n k l á r k o v á 	

91 let

František C u k r 	

85 let

Marie T e s a ř o v á 	

80 let

Marie H e l i o v á 	

80 let

Marie G a b r i e l o v á 	

92 let

Jarmila H o l o m č í k o v á 	

80 let

Filomena T e s a ř o v á 	

85 let

Antonie K l u č k o v á 	

80 let

Narození
Markéta B u k s o v á
Olívie P f e f f e r o v á

Úmrtí
Václav L u d v í č e k 	
Jiřina K e d r o ň o v á / rozená Janíková

zemřel

31. 08. 2018 ve věku nedožitých 74 let

zemřela

02. 09. 2018 ve věku nedožitých 88 let

Františka O t r u s i n o v á / rozená Králíková zemřela

03. 10. 2018 ve věku 96 let

Josefa Z á v o d o v á / rozená Koryčánková

zemřela

07. 10. 2018 ve věku 95 let

Milada K r o u t i l í k o v á 	

zemřela

17. 10. 2018 ve věku 92 let

Jarmila D v o u l e t á / rozená Rožková

zemřela

26. 10. 2018 ve věku 74 let

Marie M l č k o v á / rozená Glosová

zemřela

27. 10. 2018 ve věku nedožitých 60 let

zemřel

30. 10. 2018 ve věku nedožitých 86 let

František V y d r a 	

Úmrtí našich rodáků, bývalých občanů
Pavel L u ň á k

zemřel

29. 07. 2018 ve věku 50 let

Jarmila T i t z o v á / rozená Pavlíčková

zemřela

27. 10. 2018 ve věku 60 let

Marie T a ť á k o v á / rozená Vycudilíková

zemřela

06. 11. 2018 ve věku 72 let
Zpracovala Jitka Gottwaldová a Pavla Výstupová
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30. 6. 2018 Setkání ročníku 1953

25. 8. 2018 Magdaléna Trávníčková - Jan Kožušník
Sňatek Dvůr Pod Starýma horama

22. 9. 2018 Božena a František Niklovi - 50 let společného života

28. 9. 2018 Ludmila a František Pfefferovi - 50 let společného života

31. 8. 2018 Marie a Josef Panákovi - 50 let společného života

13. 10. 2018 Marie a Antonín Dvouletí - 50 let společného života

3. 11. 2018 Vítání občánků

3. 11. 2018 Vítání občánků

8. 11. 2018 Beseda se seniory

3. 11. 2018 Vítání občánků

17. 11. 2018 Ludmila a Antonín Maňáskovi
- 60 let společného života

