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Slovo starosty
KONEČNĚ! To je asi to první, co každého napadne
a zároveň asi nejvýstižnější reakce na probíhající
kompletní rekonstrukci hřbitova. Všichni si říkáme,
že jsme se KONEČNĚ dočkali a hřbitov bude opraven.
Já si společně s jinými starosty navíc říkám,
že KONEČNĚ byl vyhlášen dotační titul, který bylo
možné na opravy hřbitovů použít. Mohu sice namítat,
že i tentokrát byl čas od vyhlášení dotační výzvy po
konec lhůty pro podání žádosti minimální, ale stihli jsme
to. Tato praxe se opakuje neustále, je neustále
kritizována, ale ve změnu už nedoufám. Žádost
samotná představuje jen několik stran tabulek, příloh
a čestných prohlášení, jejichž vyplnění nebývá časově
náročné. Horší je to se samotnou stavební přípravou.
Před podáním žádosti je potřeba mít hotové zaměření,
projektovou
dokumentaci,
vydaná
stanoviska
dotčených orgánů, rozpočty a povolení stavby.
Při dodržení zákonných lhůt bývá často nemožné
termín splnit.
Hřbitov se změní, alespoň z pohledu stavebního.
Co však bude potřeba zásadně změnit je chování
návštěvníků hřbitova. Odstranění zeleně v místech
úprav vedlo k odhalení nekonečného množství
odpadků, které byly prostě naházeny za chybějící plot.
Stovky a tisíce kalíšků od svíček, skleněných krytů,
umělých kytic, věnců, ale i betonových obrub či
součástí náhrobků. Prostě skládka. Ta samozřejmě
nevznikla proto, že na hřbitově chybí chodníky nebo
plot. Vznikla z pohodlnosti, nepořádnosti a lhostejnosti

lidí, kteří nejsou ochotni zachovávat alespoň
elementární pravidla slušného chování o pietě nemluvě.
Rozhlédnou se, jestli je někdo nesleduje a místo aby
odpadky odnesli do kontejneru, nahází vše na sousední
pozemky. Takové chování je naprosto nepřijatelné.
Podobná situace nastává ve chvíli, kdy dochází
k výměně pomníku či jiným rozsáhlejším stavebním
úpravám hrobu. Původní náhrobek nezřídka skončí
opřený o zdi márnice nebo pohozený v jejím okolí.
Hřbitovní řád jednoznačně ukládá nájemníkům
hrobového místa povinnost informovat v předstihu
správce pohřebiště o záměru provádět jakékoliv úpravy
či opravy hrobek. Ten pak dohlédne, aby po skončení
prací byly veškeré odpady ze hřbitova nájemníkem
odvezeny. Bývá obvyklé, aby odvoz těchto zbytků
zajistil přímo kameník, který práce provádí. V žádném
případě není možné nechávat tyto odpady na hřbitově
nebo v jeho okolí.
Samotné stavební práce po nezbytně nutnou dobu
zásadně omezí provoz pohřebiště. Po dobu stavby
prosím omezte návštěvy hřbitova na nutné minimum.
V případě pohřbu budou práce samozřejmě přerušeny
tak, aby obřad mohl důstojně proběhnout i na
„staveništi“. Věřím, že všichni chápou potřebu
radikálních změn, které bez dočasného omezení není
možné realizovat.
Zdali bude v budoucnu náš hřbitov pěkný, upravený
a důstojný, nezáleží jen na správci – tedy obci,
ale značnou měrou na nás všech.

Deratizace obce
V měsíci dubnu a květnu byla v obci odbornou firmou
provedena plošná deratizace. První kolo proběhlo
20. dubna. Po celé obci bylo do kanalizačních šachet
položeno 139 ks profesionálních nástrah proti
hlodavcům. V druhém kole 24. května, byly všechny
nástrahy překontrolovány s následujícím výsledkem.
101 kusů nástrahy bylo zcela požráno, 16 kusů bylo
požráno z poloviny a 22 nástrah bylo nedotčeno.
Požrané nástrahy byly ihned při kontrole doplněny.
Souběžně s tímto profesionálním zásahem probíhá také
individuální hubení hlodavců majiteli nemovitostí přímo
v domech, hospodářských objektech a jejich
bezprostředním okolí, prostředkem LANIRAT, který
obec zdarma poskytuje všem zájemcům z řad majitelů
nemovitostí v obci. Aby hubení hlodavců bylo

maximálně efektivní, je nutné dodržovat při kladení
nástrahy následující pokyny.
Přípravek smí být používán uvnitř i vně budov. Pouhých
25 g přípravku postačuje k deratizaci 100 m2 plochy.
Nástrahu umístěte na suché, těžko přístupné místo –
v množství 25 g (polévková lžíce). Nástrahu nasypte na
nenasákavou podložku (nízká miska, víčko od
zavařeniny …) a ponechte na místě 1 týden. Pokud je
nástraha požraná, dosypte ji až po týdnu. Tento proces
opakujte, dokud nástraha ubývá (obvykle maximálně
3 týdny při silném přemnožení hlodavců). Přípravek ve
vlhku rychle degraduje a je pro škůdce méně atraktivní.
Nehodí se pro vsypávání do kanalizace ani pro plošnou
aplikaci např. na zahradě. Nástraha není pro domácí
zvířata atraktivní, ale přesto je lepší, když jed aplikujete
do „deratizační staničky“, která zabrání náhodnému

Radek Valenta

1

požití necílovým organismům. Staničku je možné
zakoupit, ale také ji lze jednoduše vyrobit z jakékoliv
plastové krabičky s víčkem, do jejíhož boku vyříznete
otvor přiměřené velikosti (5x5 cm).
Množství prostředku na hubení hlodavců, které na obci
ročně použijeme svědčí o tom, že prostředek není
občany správně používán – přesnější by bylo napsat,
že je nehospodárně nadužíván. Pokud je nastraženo
najednou velké množství prostředku, bude s největší
pravděpodobností bez užitku odnesen hlodavci z rodu
myšice (lesní, křovinná, temnopásá). Myšice si vytváří

zásoby a jsou schopny nástrahu odnosit v množstvích
desítek kilogramů. Při odnášení nástrahu samozřejmě
také konzumují a po čtyřech až deseti dnech uhynou.
Jejich „zásoby“ ale bez užitku vlivem vlhkosti degradují
v norách. Platí tedy, že prostředek je nutné užívat
rozumně a v souladu s výše uvedenými doporučeními.
K celoplošné deratizaci naše obec přistoupila poprvé.
Vzhledem k dobrým výsledkům a příznivému poměru
cena/výkon budeme tuto akci opakovat každoročně.
Radek Valenta

Novela zákona o obcích
Od 1. 7. 2016 vešla v platnost novela zákona o obcích, která kromě jiného, zavádí pro obce novou povinnost
zveřejňování záměrů se stavbou na cizím pozemku. Tím končí současná praxe, kdy žadatel o umístění stavby
na obecním pozemku (vodovodní přípojka, vjezd k nemovitosti) předložil projektovou dokumentaci starostovi,
který v rámci svých pravomocí připravil vyjádření, souhlas a smlouvu s investorem. Nově bude po předložení
žádosti investorem, na úřední desce obce vyvěšen po dobu patnácti dnů záměr povolit stavbu na obecním
pozemku. Poté bude (nebo nebude) tento záměr odsouhlasen obecním zastupitelstvem a až potom bude moci
starosta obce uzavřít s budoucím investorem smlouvu o právu stavby. Celý proces se tímto postupem
pochopitelně značně prodlouží. Je nutné, aby budoucí stavebníci s tímto zdržením počítali a předkládali své
žádosti v dostatečném předstihu.
Radek Valenta

bude tvořena betonovou podhrabovou deskou. V rámci
výstavby oplocení budou prováděny i související terénní
úpravy. Po dokončení venkovních terénních úprav bude
povrch oset travním semenem, případně dosypán
kačírkem. Finální úpravy budou prováděny s ohledem
na okolní terén, výškové poměry a charakter
samotného místa.
Chodníky budou dlážděné betonovou skladebnou
dlažbou v šedém odstínu. Dlažba bude osazena mezi
zahradní obruby. Rozměrové a situační provedení
těchto ploch bude vycházet ze stávajícího stavu cest na
hřbitově. Výškové změny terénu kolem těchto
zpevněných ploch jsou řešeny betonovými palisádami.
V místě velkého převýšení budou vybudovány betonové
schody. Ty budou jen jedny, jinak budou veškeré
komunikace bezbariérové, včetně všech tří vstupů
na hřbitov. Každé místo stávajícího hřbitova tak bude
bezbariérově dostupné. Dešťová voda z chodníků bude
odvedena plastovým potrubím mimo prostor hřbitova.
Do potrubí budou zaústěny taktéž drenáže odvádějící
vodu zadržovanou za zdmi oplocení.
Současně s probíhajícími stavebními pracemi byla
provedena fyzická kontrola jednotlivých hrobových míst.
Dlouhodobě neužívaná místa budou také upravena,
hodnotné pomníky budou demontovány a následně
uloženy ve vyčleněném prostoru hřbitova, případně
použity k pozdější instalaci. Zbytky betonových obrub
a podstavců budou zlikvidovány. Cílem je, aby v místě
nepoužívaných hrobů zůstala upravená travnatá
plocha, která umožní pravidelnou údržbu. Hřbitov se tak
alespoň trochu uvolní, vzniknou snad i plochy pro
instalaci doplňkového mobiliáře.
Na akci se nám podařilo získat dotaci ze SZIF (Státní
zemědělský intervenční fond) ve výši 700.000,- Kč, což
je maximální výše, kterou tento dotační titul umožňuje.

Oprava hřbitova
V minulých dnech započala kompletní rekonstrukce
hřbitova. Předmětem stavebních prací je oprava vstupní
brány v horní části hřbitova a provedení bezbariérových
vstupů. Dále bude kompletně opraveno oplocení,
vybudovány zpevněné chodníky, drenážní systém
a systém na odvedení dešťové vody. Budou provedeny
terénní úpravy s výhledem na plánované rozšíření
stávajícího hřbitova.
Současný stavebně-technický stav vrchní brány je
špatný, ve spodní části stavby jsou opadané omítky
a znatelné vlhkostní mapy, zdivo je vlivem vlhkosti
degradované. Současně s obnovou vstupní brány bude
provedena nová pochozí zpevněná plocha z betonové
skladebné dlažby (rampa 4%), která bude mimo bránu
navazovat na betonovou palisádu. Touto úpravou
vznikne bezbariérový vstup, což jistě uvítají zejména
kameníci, kteří na hřbitov dopravují těžké součásti
náhrobků. Zvětralá a opadaná část omítky do výšky
2,0 m bude otlučena na cihlu. Provede se sanační
postřik pročištěného zdiva (proškrábnutí spár zdiva),
nanesou se sanační omítky. Nový povrch bude
penetrován a opatřen novým silikátovým nátěrem.
Nové oplocení bude převážně provedeno z hladkých
betonových tvarovek zakončených stříškou. Vrchní část
oplocení bude tvořena okrasnými pozinkovanými
plotovými
dílci,
uchycenými
do
ocelových
pozinkovaných sloupků. Ve spodní části hřbitova bude
vrchní část plotu tvořit ocelové pozinkované zábradlí.
V této části se z exteriéru plánuje přistavení kontejneru
na hřbitovní odpad. Pod kontejnerem bude zbudována
zpevněná plocha. Dále tato část oplocení bude
provedena ze stejných pozinkovaných dílců
uchycených do ocelových sloupků s rozdílem,
že základy pro tyto sloupky budou vrtané. Spodní část
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Celková cena oprav vzešlá z výběrového řízení
je 1.718.589,- Kč.
Na výše popsané práce bude v dalších letech
navazovat rozšíření hřbitova na obecní pozemky, které
jsou k tomuto účelu dlouhodobě rezervovány. Nový
prostor bude taktéž oplocen a budou v něm dopředu

založeny komunikace s napojením na ty stávající.
Budou řádně založená standardizovaná hrobová místa
pro jednoduché hroby i dvojhroby. Počítá se
i s oddělením pro malé - urnové hroby. Celý prostor
získá parkovou úpravu. Bude nově osázen vhodnými
keři a stromy.
Radek Valenta

Následně jsme měli pro zájemce zarezervovaný oběd
(stejně jako vloni) v restauraci U Černého Slunce.
Po obědě jsme šli procházkou směrem do Divadla
Broadway. Ve 14.00 hod. zde začínalo divadelní
představení původního českého muzikálu Angelika na
motivy historického románu od Anne a Serge
Golonových autorů Michala Davida, Lou Fanánka
Hagena, Libora Vaculíka, Michela Magne a Josefa
Bednárika. Zaujali nás muzikálové výkony herců, jako
např. Michaely Gemrotové, Josefa Vojtka, Yvetty
Blanarovičové, Josefa Vágnera, Ivana Vyskočila,
Ali Amiriho a dalších.
Po představení jsme prošli ještě částí historického
centra Prahy, mnozí navštívili některý z obchodních
domů (centrum Palladium, obchodní dům Kotva aj.)
k občerstvení, za účelem nákupů nebo individuální
procházky apod.
Stejně jako v loňském roce nás autobus čekal
u autobusového nádraží Florenc.
Do Borkovan jsme přijeli ve večerních hodinách. Jak se
účastníci výletu vyjádřili, zájezd se nám vydařil.

Zájezd do PRAHY na divadelní představení
muzikálu ANGELIKA
Na den 14. 5. 2016 (sobota) zajistila Obec Borkovany
pro občany zájezd na divadelní představení muzikálu
Angelika spojený s prohlídkou části Prahy.
Autobus nás dovezl na Petřín. Zde jsme měli
individuální rozchod cca 40 minut. Petřínská rozhledna
byla slavnostně otevřena v roce 1891. Je vysoká
65,5 metrů a je jednou z nejznámějších dominant
Prahy. Její základna se nachází v nadmořské výšce
378 metrů, je tedy o 17 nadmořských metrů vyšší než
pařížská Eiffelova věž. Spolu s rozhlednou byla
dokončena i lanová dráha a o rok později bylo na
petřínský vrch instalováno magické zrcadlové bludiště.
V suterénu rozhledny jsme mohli zhlédnout výstavu
věnovanou Járu Cimrmanovi. Zrcadlové bludiště
na Petříně zvenku připomíná miniaturní hrad,
ale zevnitř je téměř nekonečné. Známá je zejména
Síň smíchu s množstvím zakřivených zrcadel.
Z Petřína jsme sešli k centru Prahy pěší cestou plnou
malebných obchůdků až na Kampu.

Dagmar Strejčková

MUZIKÁL Limonádový Joe
Na den 30. 10. 2016 (neděle v 18.00 hod.) má Obec Borkovany zajištěno 60 ks vstupenek na muzikálové
představení do Městského divadla Brno Limonádový Joe, v němž můžeme vidět mnoho typických postav, které
známe z westernů zavádějících nás do dob „Divokého západu“. Známé jsou zlidovělé hity, jako jsou Když v baru
houstne dým nebo Whisky, to je moje gusto, a řada jiných melodických písní. Premiéra tohoto muzikálu bude až
v měsíci říjnu 2016. Poslední vstupenky na tento muzikál (do 3., 4. a 5. řady) jsou ještě k dispozici v prodejně
masa a uzenin Jabor, s.r.o., v Borkovanech. Cena vstupenky po slevě činí 389,- Kč. Autobus do divadla a zpět
je pro účastníky zajištěn zdarma.
Dagmar STREJČKOVÁ

Zájezd do severní Itálie
Ve dnech 1. až 10. července 2016 byl zorganizován pro 32 účastníků z řad našich občanů zájezd do severní
Itálie, do přímořského letoviska Bibione. Užili jsme si krásného počasí, teplého moře, čistých pláží, pěkného
ubytování, dobré pohodové nálady a odpočinku. Zájezd k moři se všem velmi líbil. Máme mnoho krásných zážitků
a vzpomínek.
Dagmar STREJČKOVÁ

Dovolená v Bibione očima jedné z účastnic:
Před několika dny jsme se vrátili z prosluněné Itálie a oblíbeného turistického města Bibione.
Město se pyšní nádhernými, čistými plážemi, pozvolným vstupem do moře a příjemným trávením volných chvil.
Každý si zde něco najde. Je na každém z nás, jestli chceme dovolenou trávit ležením na pláži, ochutnáváním
vyhlášené italské kuchyně, nakupováním nebo sportovním vyžitím, které městečko nabízí.
Trhy, jež se zde pořádají každé úterý, si nesmí nechat ujít žádný milovník nakupování ani hledač pravé Itálie.
Pokud se vymotáte z bludiště stánků s oblečením, můžete se dostat mezi vůni sýrů, salámů, ovoce a zeleniny.
Z každé strany k vám bude doléhat křik italských prodavačů a vy si tak můžete za výborné ceny přinést plné
tašky zmíněných potravin.
Nádherné počasí se dá využít k procházce do nedaleké přírodní rezervace nebo k příjemnému lenošení ve vodě
či na vodě.
Viktorie ŠPLÍCHALOVÁ
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Jak jsme byli v Centru Kociánka
Dne 3.5.2016 navštívili žáci naší základní školy
Centrum Kociánka v Brně. Na návštěvě, která je vždy
milá, srdečná a plná nečekaných zážitků, jsme si
prohlédli část areálu, ve kterém se terapeuti,
vychovatelé, učitelé, rodiče a spousta jiných obětavých
pracovníků stará o naše kamarády, kteří neměli v životě
tolik štěstí jako my, ale přesto hrdě žijí své životy
i s tělesným postižením. Cílem naší návštěvy bylo sblížit
a propojit tyto dva od sebe zdánlivě odlišné světy.
Hlavní náplní dne bylo sehrání divadelního představení
s názvem ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI. Po prvotních
pocitech nejistoty se žáci aktivně a s nadšením pustili
do hraní. Divadlo se odehrávalo pod širým nebem
v prostorách hipoterapie. Zde se také mohli naši žáci
seznámit s některými zvířecími kamarády, kteří
pomáhají tamějším dětem. V rámci doprovodného
programu Život na statku, jsme si vyrobili mnoho
překrásných věcí.

Pro mnoho našich žáků to byl nezapomenutelný
zážitek a věříme, že si z tohoto dne odnesli nejen
dobrou náladu, ale i spoustu zkušeností. Žáci naší školy
nakreslili pro své nové kamarády mnoho obrázků, které
udělaly radost, a věříme, že se do Kociánky brzy zase
podíváme.

NAŠE MILÁ ZEMĚ, K TVÉMU SVÁTKU
TI PŘEJEME………
aneb DEN ZEMĚ v ZŠ Borkovany
Je pátek 22. 4. 2016 a nás čeká ve škole příjemný den
– taková malá oslava jednoho svátku. Školáci dorazili
s dobrou náladou, batohem na zádech, se špekáčkem
a odhodláním, že dnes vykonáme alespoň něco
malého pro tu naši modrou planetu. Dnešním dnem se
totiž staneme adoptivními rodiči několika nově
vysázených stromků směrem k rybníku. Připravili jsme
se dokonale – děti ze 4. – 5. ročníku studovaly, psaly,
tiskly, až z toho vznikly naučné cedulky. Ptáte se
o čem? Každé dítě si vybralo jeden strom či keř a … .
Však se běžte sami příjemnou procházkou k rybníku
přesvědčit, jak se nám to povedlo. Ale vraťme se na
začátek. Tak tedy, je 8.00 a my vyrážíme cestou
necestou směrem k rybníku. Na „kárce“ vezeme dřevo,
velký pytel na odpadky, kanystr s vodou, křídy a míč.
Ano, toto všechno potřebujeme. A už se blížíme

k prvním stromkům, zastavujeme a zahajujeme oslavu
DNE ZEMĚ. Připravené naučné cedulky zavěšujeme
ke stromkům, každému z nich něco pěkného
popřejeme, dokonce došlo i na zpěv hymny - a to u lípy
srdčité. Pokračujeme dále, tentokrát bereme z kárky
křídy a zdobíme celou délku cyklostezky pěknými
obrázky. Ale to už nám pořádně vyhládlo, proto se
stěhujeme k rybníku a zakládáme pravý tábornický
oheň. Špekáčky byly výborné. Došlo i na sportování,
tedy spíše zápolení s míčem. To víte, s plnými břichy se
podávají kvalitní výkony těžce. Pomalu se blíží poledne
a tím pádem i návrat ke škole. Na zpáteční cestě ještě
posbíráme odpadky do toho velkého pytle, který doteď
odpočíval na kárce. Veselá nálada a voňavé jaro ve
vzduchu nás provází celou dobu naší oslavy. Den Země
se tak pro nás stal i dnem lidské pospolitosti. A tu určitě
tato mnohde těžce zkoušená planeta moc potřebuje,
aby byla čistým, zdravým a pořád stejně krásným
domovem nás všech.

Borkovanští stárci a stárky vás
zvou na tradiční hody
13. - 14. 8. 2016

TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR
STAROSTY OBCE

V pátek 12. 8. začínají tradiční hody stavěním máje
v 18 hodin na návsi. V sobotu 13. 8. proběhne zvaní po
dědině. Ve 20 hodin začne hodová zábava, hraje
dechová hudba Blučiňáci. V neděli 14. 8. půjde
slavnostní krojovaný průvod od 1. stárky (Nádeníčkovi
č. 83), v 15.30 začne dětská hodová zábava
v sokolovně a od 20 hodin bude večerní krojovaná
zábava, hrají Vlkošáci.

paní učitelka Lucka Matulová

Na čas krátký do pohádky
Dne 11.05. 2016 děti mateřské školy navštívily zámek
Milotice a na chvíli se proměnily v princezny a prince.
Nejprve si každý v dračí sluji našel svůj poklad. Poté
jsme navštívili zámek převlečeni do skutečných
kostýmů princů a princezen. Komtesa a kněžna nás
provedly interiéry zámku a seznámily nás s tím, jak se
kdysi na zámku žilo. Na závěr nechyběla audience
u kněžny, tanec princezen a šermířský souboj princů.
Všem se návštěva zámku moc líbila.
p.uč. Mariana Taborschi

p. uč. Jitka Rousová

DVOUHRA ŽEN
ČTYŘHRA MUŽŮ
10. ZÁŘÍ 2016 NA ORANŽOVÉM HŘIŠTI
začátek v 11 hod.
Registrace hráčů u pana Bedřicha
(tel.: 603269403) do 20. srpna 2016

Borkovanský občasník, reg. OÚ Břeclav - Referát regionálního rozvoje, reg. značka: 370010795. Vydal Obecní úřad Borkovany
vlastním nákladem. 300 výtisků. Datum vydání: 12. 8. 2016. Odpovědný redaktor: Mgr. Radek Valenta.

NEPROŠLO JAZYKOVOU ÚPRAVOU!

