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TŘETÍ POHÁDKOVÁ VES V BORECH, 
  

byla dobrodružná a to zejména kvůli deštivé předpovědi 
počasí. Ale pořadatelé a hlavně děti a rodiče se nene-
chali odradit a tak se vše povedlo jak má a všichni si 
užili slunečné odpoledne. Velký dík patří opět všem 
pomocníkům a pomocnicím, zvláště pak Štěpánce Kali-
šové s koníkem a paní Marii Šoukalové za výborné 
buchtičky a koláče.  
 A pak navečer bylo pro děti připraveno filmové 
představení animované pohádky Jastin, jak se stát rytí-
řem Bylo to první kino po létech, kdy se u nás filmy 
přestaly promítat. Zajistit (legálně!:-))) film bylo trochu 

detektivní pátrání, ale 
nakonec v Bontonfilmu 
byli velmi ochotní. A i zde 
patří dík obci a Fondu 
malých projektů za fi-
nanční podporu!  
    
  
Za KČT Blanka Křížová  
Foto Pavel Kříž 

DRAKIÁDA 2014 
 
 V neděli 12.10.2014 se po-
prvé konala Drakiáda v režii 
Mateřského centra. A byla to 
moc pěkná Drakiáda. Nejen že 
si děti a tatínkové užili lítání s 
draky, ale všichni účastníci 
mohli také ochutnat v ohni pe-
čené brambory a dát si čaj. Kdo 
doma draka neměl, vyrobil si ho v pátek v klubovně u Mladých ochránců 
přírody. A krásné počasí pohodu tohoto odpoledne dokonale zpečetilo.  
Poděkování patří pořadatelům,  MOPíkům a všem co na Pohádkový kope-
ček přišli!    BK 



Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomínky, 
prosím odevzdejte v 
kanceláři Obecního 

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 
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 V pátek 24.10.2014 připravili učitelé  zá-
kladní školy spolu s žákyněmi 9. ročníku pro děti 
z 2. až 5. třídy zajímavý den.  Původně měl probí-
hat venku v lese a na loukách, ale počasí nám 
nepřálo. A jak celý „DEN STROMŮ“ probíhal? 
Děti se ve družstvech postupně zastavily na sta-

novištích Zimní spáči, Ptačí říše, Zvířátka v lese, 
Mechy a kapradiny, Listy a kůra, Sportování se 
zvířátky, Voda v lese a Tvoření. Tady si povídaly 
o živočiších a rostlinách, se kterými se mohou 

setkat v našich lesích, o podmínkách, které ke 
svému životu potřebují a na posledním stanovišti 
si děti společně vyrobily Podzimního skřítka 
z přírodnin, které si pro tuto příležitost pečlivě 
celý týden sbíraly. 
 Bylo úžasné, jak si děti společně ve skupi-
nách pomáhaly a jak se k sobě pěkně chovaly. Za 
svou práci byly na závěr odměněny krásnou dře-
věnou medailí s dubovým listem a drobnými ce-
nami. Děkuji učitelům, žákyním IX. ročníku a 
všem, kteří se na přípravě tohoto dne podíleli.   
     Zuzana Jurková 


