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Borský zpravodaj 

 JARNÍ PŘÍRODOU ZA POVĚSTMI BORŮ - DRUHÝ POKUS:-)) 
Děti se uzdravily a počasí se snad už bude chovat jarně...  
Milé děti, rodiče a všichni ostatní občané naší obce, Pohádková ves je naplánována opět na podzim a tak jsme 
pro vás připravili akci zcela jarní. 
Druhý pokus vypukne v neděli 7.4.2013 ve 14.hod. v zahradě turistické ubytovny. Bude to vycházka, sto-
povaná, orientační pochod …  

Všichni obdrží mapičku, příslušné pověsti a záznamníček na razítka, která budou k otisknutí na stanovištích.  
 Po návratu všechny čeká oheň, opékání buřtů, hry. 
 Tato vycházka bude zároveň zahájením druhého ročníku 100 jarních kilometrů KČT Bory. Všichni účastníci tady 
obdrží Kalendář turistických akcí na následující 3 měsíce, na kterých těch 100 km mohou do 21.6. 2013 ujít. Srdečně 
zvou pořadatelé! 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
 

 Zelený čtvrtek 
28.03.2013 18.00 hod. Mše na památku Večeře Páně: Za 
kněze - o. Prajka 
 Velký Pátek  
29.03.2013 18.00 hod. Liturgie památky Umučení Páně. - 
o.Prajka 
 Bílá Sobota  
30.03.2013 19.30 hod. Velikonoční Vigilie: Za Adolfa Poula, 
rodiče a sourozence a 
Josefa Dostála - o. Prajka 
 Neděle Zmrtvýchvstání Pán ě 
31.03.2013 9.45 Mše sv.: Za Jana Karáska - o. Prajka 
 Velikono ční pond ělí  
1.04.2013 DOLNÍ BORY 8.45 hod. Mše sv.: volný úmysl - o. 
L. Sz. 
HORNÍ BORY 9.45 hod.  Mše sv.:Za Jana Karáska, syna a 

zemřelou rodinu Karáskovu a Kunovu - o. Prajka  
 

 Farní oznámení 
 Na Zelený čtvrtek začínáme Velikonoční Triduum. Ve čtvrtek 
v 18.00 Mše na památku Večeře Páně. Po Mši adorace v adorační 
kapli. 
 Na Velký pátek adorace od 8.00. Liturgie památky Umučení 
Páně bude v 18.00. Adorace u Božího hrobu do 21.00 hodin. Sbír-
ka bude na Boží Hrob v Jeruzalémě. 

 Na Bílou sobotu adorace u 
Božího hrobu od 12.00 do 19.00. 
Velikonoční Vigilie bude v 19.30 
hodin. Na tuto bohoslužbu si přine-
seme svíčky. 
 Mše sv. bude spojená s požeh-
náním pokrmů. Sbírka bude na 
opravu kostela. 

 Paní Drahoslava Horká 
vystavovala svůj poklad loni v Dobré Vodě a tam nás natolik 
zaujala, že jsme se rozhodly pozvat ji letos k nám. Paní Horká 
se kraslicím a všemu co s nimi souvisí věnuje prakticky celý 
život. Výstava čítala asi 1100 kraslic a každá byla originálem. 
Potom v pondělí, při besedě nám paní Horká všechny použité 
výtvarné techniky přiblížila a předvedla zdobení voskem. Bě-
hem dvou dnů výstavu navštívilo velké množství návštěvníků, 
kteří si mimo výstavy paní Horké, prohlédli i velikonočně 
vyzdobené Obecní muzeum. Foto P. Kříž 

Z víkendové velikonoční  
výstavy paní  

Drahoslavy Horké  
z Pohledce 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 22.2.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: P. Vávra, M. 
Pol                                                                            8-0-0 
2. Program jednání                                                           8-0-0 
3. Zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele vo-
dovodu.                                              8-0-0 
4. Účetní uzávěrku za rok 2012                                  8-0-0 
5. Smlouvu o dílo s Národní sítí komunitních škol na poskytování 
služeb při školení koordinátorů.                                        8-0-0 
6. Žádost svazu diabetiků z Velkého Meziříčí o příspěvek na 
činnost. ZO navrhuje příspěvek ve stejné výši jako minulý rok, tj. 
500,- Kč                                                                          8-0-0 
 

 III. Ukládá starostovi: 
1. Zajistit zakrytí vzniklého otvoru u Prokopových v DB 
    

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 8 členů. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 22.3.2013 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Požadavek kontrolní a revizní komise neposkytovat služby 
Obce dlužníkům. 
4.  Informaci starosty obce, že v dubnu započnou práce na vý-

stavbě kanalizace. 
5. Informaci předsedkyně SPOZ o připravovaném vítání občánků. 
  

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: P. Viliš, A. 
Novotný                       11-0-0 
2. Program jednání                11-0-0                                                                                        
3. Rozpočtové opatření č. 1/2013 a č. 2/2013                   11-0-0 
4. Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2012.  11-0-0 
5. Převod hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 
2.272.058,87 (přebytek) z účtu 431 (hospodářský výsledek ve 
schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let).                     11-0-0 
6. ZO schvaluje přidělení finanční podpory všem 6ti podaným 
žádostem od místních organizací do Fondu malých projektů, 
v celkové částce 31 350,- Kč. Pouze žádost TJ Družstevník, oddíl 
stolního tenisu bude o 2 tis. snížena.                               11-0-0                               
7. Žádost Josefa a Anežky Ochranových o změnu územního 
plánu pro p.č. 77/17 a 77/1 k.ú. Dolní Bory. ZO doporučuje 
postoupit žádost k projednání do Velkého Meziříčí        11-0-0 
8. zařadit do vítání občánků i nově přistěhovaného občánka 
                           11-0-0  
 III. Ukládá: 
1. Starostovi pozvat na příští jednání RO pana Jana Hanáka, který  
žádá o podporu ve věci změny územního plánu pro svůj dům na 
Cyrilově na pozemku p.č.1361 k.ú. Horní Bory. 
2. Starostovi zjistit možnosti návštěvy u pani Ondráčkové 
z Cyrilova, která se v těchto dnech dožívá 100 let. 
3. Administrativním pracovnicím zjistit, jak řeší v jiných obcích 
problémy s dlužníky  
   

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů. 
 

Blanka Křížová - místostarostka    Josef Březka – starosta 

 Oslovili vás na ulici či doma milí a vstřícní lidé a přesvědčo-
vali vás ke změně zdravotní pojišťovny? Pomlouvali vaši dosavad-
ní pojišťovnu a nabízeli nadstandardní výhody a příspěvky pro 
vás a vaše děti? Slibovali vám jistotu zajištění zdravotní péče? 
Přemýšlejte, než podepíšete jakýkoli dokument. Neuvážený pod-
pis Vám může velice zkomplikovat život. 
 V minulém roce řada médií zveřejnila zavádějící informace o 
tom, že VZP vyčerpala všechny rezervy a nemá prostředky na 
úhradu zdravotní péče. Toho využívají obchodní zástupci konku-
renčních zdravotních pojišťoven a prostřednictvím najatých pro-
dejců se snaží klienty VZP přeregistrovat k jiné zdravotní pojiš-
ťovně. Jedná se o neetický způsob chování a zneužívání neko-
rektního mediálního tlaku. Navíc i „nezávazný" podpis je podle 
nového zákona závazný, nelze ho odvolat a vy k 1. 1. 2014 změ-

níte svou dosavadní zdravotní pojišťovnu. 
 VZP jako první nasmlouvala v roce 2013 
zdravotní péči ve všech zdravotnických zaříze-
ních a tím zajistila dostupnou a komplexní zdra-
votní péči obyvatelům jednotlivých krajů ČR. 
 

 Zdravotní péči budeme hradit i nadále bez ohledu na zavá-
dějící informace médií či neseriózní aktivity konkurence. 
 

 Našim klientům doporučujeme, aby se v případě jakýchkoli 
pochybností obraceli na nejbližší pracoviště VZP, na infolinku 
VZP 844 117 777 anebo se informovali prostřednictvím webo-
vých stránek pojišťovny www.vzp.cz, popř. www.trijednicky.cz.  

 VZP VARUJE PŘED NEKALÝMI PRAKTIKAMI KONKURENCE  

UPOZORNĚNÍ OÚ 
- Svoz nebezpečného odpadu proběhne v Borech i na Cyrilově v úterý 14. května. V těchto 
dnech bude u OÚ v Borech i na návsi v Cyrilově přistaven kontejner na velkoobjemový od-
pad. 
 

- Stále je část občanů, která nemá dosud uhrazeny poplatky na rok 2013. 
 Výše poplatku za svoz komunálního odpadu (popelnice) je 500,- Kč na občana, splatnost tohoto po-

platku je do 31.5.2013. 
Stočné zůstává 900,- Kč + daň, tedy 1035,- Kč, splatnost je do 31.3.2013. 
Pes 120,- Kč a každý další pes je za 180,- Kč, splatnost poplatku je do 31.3.2013. 
Nájemné z hrobu je letos již bez DPH. Cena za 1m2 je 25,- Kč podle pronajaté plochy. Splatnost je do 31.3.2013. 
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně obce,  nebo na účet číslo 4200009323/6800, var. symbol je rodné číslo poplat-

níka.  



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Čistá Vysočina 2013 
 

V pátek 12.4. 2013 se již počtvrté vydáme uklidit 
silniční příkopy ve třech směrech od naší obce. 

Tuto akci opět vyhlašuje a organizuje Zdravý kraj 
Vysočina sraz účastníků je v 15. hod. před OÚ. 

Prosím vezměte si s sebou pracovní rukavice, a pokud máte, tak 
i reflexní vestu. Pytle na tříděný odpad i několik vest máme.  

O odvoz nasbíraného odpadu se opět postará KSUS. 
  MOP ČSOP Bory a MA 21 

 

         Férová snídaně v Borech podruhé. 
Přijďte s námi posnídat.  

                                               V sobotu 11.5.2013 v 9 hod. před Obecním úřadem. 

Venkovská sí ť dalšího vzd ělávání na Vyso čině 
s využitím VKŠ 2010  

 
 

  
  
 Projekt, jehož partnerem je Obec Bory, se dostá-
vá do své druhé fáze. V dubnu začne Kurz poradců 
dalšího vzdělávání. Tento kurz bude probíhat do 
června 2013 a obsahuje 160 vyučovacích hodin. 
Bude rozdělen na dvě části. První část – prezenční - 
bude formou čtyř dvoudenních, druhá část bude pro-
bíhat formou e-learningových kurzů. 
Obsahem školení jsou tyto vzd ělávací moduly: 
- Venkovská krajina, prvek místní identity a inspirace 
pro udržitelný rozvoj (e-learningový kurz) 
- Metody, praxe a využití distančního vzdělávání pro 
venkov (e-learningový kurz) 

- Techniky pro práci s komunitou pro poradce další-
ho vzdělávání 
- Možnosti venkova v dalším vzdělávání – VKŠ, 
MAS LEADER, NNO 

- Podpora zaměstnatelnosti a konkurenceschopnost 
osvojováním klíčových zaměstnaneckých kompeten-
cí 
Odlišnost venkova – konkurenční výhoda a klíč ke 
zvýšení zaměstnanosti na venkově 

Pokud i Vás oslovila tato nabídka, neváhejte a při-
hlaste se na náš kurz. Přihlášky zasílejte na e-mail 
michaela.zikmundova@gmail.com. 
 Tento projekt je financován z prostředků Evrop-
ského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  
              Michaela Zikmundová, manažerka projektu 

Sběr železného šrotu a posypového materiálu.  
Počasí letos nedovolilo tuto akci uskutečnit v plánovaném termínu do Velikonoc.  Až to počasí dovolí, 
včas nový termín oznámíme. SDH Bory 
 

Očkování psů proti vzteklině bude 30.3.2013 v 8.00 hod. před obecním úřadem v Borech, a 
v 9.00 hod. u autobusové čekárny na Cyrilově. Cena 80,- Kč. Očkovací průkaz! 
 
 

 

Hlášení obecního rozhlasu do e-mailu. 
 Vážení občané, i když hlášení obecního rozhlasu je velmi spolehlivý informační prostředek, 
je přece jen slyšet pouze v obci. Řada občanů může ve chvíli hlášení být někde na cestách, ne-
bo v zaměstnání. Dívat se na webové stránky obce, také nelze každou chvíli. Proto nabízíme 
možnost informovat vás o hlášení obecního rozhlasu pomocí e-mailové pošty. Pokud byste o 
tyto informace měli zájem, prosím pošlete svoji e-mailovou adresu na: obecbory@razdva.cz 
 

 
 
ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ  
středa 15. května 2013.  U nás v Borech se 
zapojíme již potřetí! 
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ZÁJEZD KLUBU DOBRÉ POHODY JARO 2013 
Olomouc 2013 

 

Sobota 25.5.2013  
 

Navštívíme: např. Muzeum kočárů 
v Čechách pod Kosířem, 

Olomouc - Klášterní Hradisko, kapli 
Sv. Jana Sarkandera 

Arboretum Bystrovany 
Cena:  děti a důchodci 280,- Kč 
dospělí  - 320,- Kč  (cizí + 100,-) 

Přihlášky u Blanka Křížové na tel.566535228,  
                                        mob. 608312224 

Mateřské centrum na faře v Borech je pro maminky a děti stále otevřeno každý čtvrtek od 9 do 12 hod.  

 
 

 V minulém roce byla v těchto dnech už v plném proudu práce na 
zahrádkách, na veřejných prostranstvích i na fotbalovém hřišti a tedy i 
na Obecní kompostárně. V letošním roce je tomu jinak, nehrabeme 
trávníky, ale zametáme sníh… 
Termín zahájení provozu kompostárny k 1.dubnu příslušného roku je 
proto spíše orientační. 
A tak až sejde sníh a bude potřeba odvážet vzniklý biologicky rozloži-
telný odpad, Obecní kompostárna zahájí svůj provoz. 

Jako v minulých létech bude otevřena vždy  
ve st ředu a v sobotu od 16. do 18. hodin. 

 
 V roce 2012 fungovala už kompostárna v Borech na plný provoz a 
bylo to znát. Bylo zpracováno celkem asi 130 t trávy a podobného ma-
teriálu a 7 t větví. 
 Vyrobeno bylo přibližně 39 t hotového kompostu. 

OBECNÍ KOMPOSTÁRNA 

Správce kompostárny 
 Bohuslav Hašek v plné práci 
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    Narodil se 
17. prosince 
1902 na Cyri-
lově.  Když mu 
bylo 8 let 
přestěhoval se 
na nějaký čas 
do Kadolce, 
kde vychodil 
obecnou školu 
jako nejschop-
nější žák. Svoje 
vzdělání pro-
hluboval na 
m ě š ť a n s k é 
škole a potom 
na hospodář-
ské škole ve 
Velkém Mezi-
říčí. Poté pra-
coval jako 
adjunkt na 
v e l k o s t a t ku 
K ř i ž a n o v , 
který v té 
době vlastnili 
T a u b e r o v i . 
Tam pochopil, 

že tato práce jej neuspokojuje a přihlásil se na učitelský ústav 
v Brně. Po jeho absolvování nastupuje jako učitelský čekatel při 
dvoutřídní obecné škole v Pavlově. Od 1. září 1928 nastupuje na 
obecnou školu v Horních Borech. V roce 1937 dostává na této 
škole definitivu učitele a 24. srpna 1939 je ustanoven jako zatím-
ní řídící učitel. Jeho předchůdcem byl řídící učitel František Kra-
tochvíl, který odešel do školy v Chlumku. Pan Požár od doby, 
kdy přichází na školu v Horních Borech, aktivně vstupuje do 
jednání o stavbě nové školy. Již od roku 1924 se vedly neustálé 
spory mezi obcemi Dolní a Horní Bory o místě stavby školy. 
Nicméně k dohodě došlo a 10. září 1939 byl vypsán konkurs na 
stavbu nové školy a tím se posílila naděje, že děti obou obcí 
budou moci navštěvovat důstojnější místo na vzdělávání než 
doposud. 
 Svoje vlastenectví potvrzuje společně s manželkou Marií 
účastí v podzemním hnutí proti fašismu. Již 1. srpna 1939 bylo 
zřízeno podzemní hnutí pro Horní Bory a okolí pod heslem 
„Ochrana národa“ (Národní odboj) a označení R3. Byla to sku-
pina generála Luži. Vedoucím této skupiny byl zatímní řídící uči-
tel zdejší školy Josef Požár krycí jméno Emil. Zakladatelem od-
bojové skupiny byl František Maloušek, řídící učitel z Kadolce. 
Jeho nejbližší a nejvěrnější spolupracovníci byli Josef Doležal, 
cestář z Rousměrova, Štěpánka Hnízdilová, výpomocná učitelka 
z Hornoborské školy, římskokatolický farář v Horních Borech 
Metoděj Životský, Josef Kvapil, stolař a Rudolf Zástěra obchod-
ník z Horních Borů. Všichni zúčastnění složili přísahu, že pod-
stoupí i smrt, ale nic neprozradí a že se budou řídit rozkazy 
vedení. Úkolem odbojové skupiny bylo získávat zprávy, plány 
německých objektů a předávat je velení a v případě potřeby 
zakročit i zbraněmi. Záškodnickými akcemi a sabotážemi škodit 
okupantům. 
 V roce 1944 byla skupina napojena přímo na velitelství 
„Miličního sboru 8“ v Brně. Členové skupiny se scházeli na taj-
ných schůzkách ve zdejší škole nebo u dřevěného kříže na Rade-
nických Olšinách. To bylo také místo, kde byly prováděny shozy 
materiálu a potravin pro partyzány. 

 Rok 1944 byl pro zdejší odbojovou skupinu osudný. Do 
zdejšího kraje přišli sovětští zajatci a bylo jim třeba pomoci. 
Nejdříve byli přechováváni v Radenicích u pana Jindřicha Macha 
a ve Skleném nad Oslavou u Aloise Skryji. Bylo navázáno přímé 
spojení s velitelstvím „Miličního výboru 8“ v Brně a zde bylo 
rozhodnuto, aby zajatci buď odešli, nebo aby byl pro ně zřízen 
důkladný kryt. Ten byl zbudován v Radenických lesích. Jenže celá 
akce byla vyzrazena gestapu a všichni kdo se v lesích skrývali a 
přechovávali zajatce, byli dne 31. května 1944 pozatýkáni. Pět z 
nich bylo zvláštním soudem odsouzeno k smrti a další odsouzeni 
k mnohaletým káznicím. 
 Pan Josef Požár byl zatčen gestapem 6. července 1944 o 8 
hodině ranní a odvezen do věznice v Jihlavě, kde byl krutě vyslý-
chán a mučen. 
 3. září 1944 byl převezen na Kounicovy koleje v Brně. Zde 
byl vyslýchán vyšetřujícím soudcem lidového soudu a byla na něj 
vypracována obžaloba pro přečin velezrady. 22. září 1944 je 
převezen do věznice ve Vratislavi. Dne 24. ledna 1945 obklíčila 
sovětská vojska Vratislav. To byl důvod k dalšímu přesunu, a sice 
do Waldheimské věznice, kde měl 28. ledna 1945 proběhnout 
proces. Ovšem s rychle se blížícími sovětskými vojsky k němu 
nedošlo a 26. února 1945 byl převezen do Plavna. Tady zažil a 
přežil zničující nálet Američanů, nejkrutější zacházení s vězni, 
jako bylo neustálé bití, ponižování, šikanování a trápení hladem. 
24. března 1945 byla plavenská věznice zasažena těžkým nále-
tem, při němž byly použity zápalné bomby. Z tohoto smrtícího 
pekla se mu podařilo sice uniknout, ale fašisté uprchlé vězně 
pochytali, shromáždili a umístili do káznice v Cvikově. Zde byl 
pan Požár umístěn na samotku. Životní podmínky byly nesnesi-
telné. Záměr Němců byl vězně ničit hladem. V té době vážil 
pouhých 58 kg, když před zatčením měl 98 kg. Navíc se přidávají 
zdravotní problémy s dolními končetinami. Záchrana přišla 17. 
dubna 1945 o ½ 6 večer. Cvikovská věznice byla osvobozena 
Američany a přítomní vězni byli zachráněni před absolutním 
vyhladověním. 16. května  1945 byl transportován přes Karlovy 
Vary a Prahu do svého rodného Cyrilova, kam přijel 19. května. 
Svoji lásku k vlasti a místní škole dokazuje tím, že již 1. září 1945 
přerušuje zdravotní dovolenou a nastupuje do školy v Horních 
Borech. 
 S podlomeným zdravím se také zapojuje do práce na dokon-
čení nové školy. Když byla nová škola v září 1947 slavnostně 
otevřena, je jmenován ředitelem. V této funkci však nepůsobí 
dlouho. Po únoru 1948 se odmítl zúčastnit násilných čistek 
v učitelském sboru, a proto byl degradován na řadového učitele 
a hrozilo přeložení na jinou školu. 
 Dne 21. srpna 1948 v 21 hodin se v místnosti obecní kance-
láře sešlo 9 členů výboru KSČ z Horních Borů a 5 členů z Dol-
ních Borů, aby projednalo přeložení pana Požára na jinou školu. 
Zde bylo rozhodnuto, že bude zaslána žádost na Okresní školní 
radu o ponechání pana Požára na zdejší škole. Žádost byla opat-
řena razítky obou organizací a podpisy členů výboru KSČ obou 
obcí. 
 Žádosti bylo ze strany Okresní školní rady zřejmě vyhově-
no, protože na místní škole zůstal i nadále, ale již jen jako řado-
vý učitel. 
 Pan učitel Požár byl velice charakterní člověk s citlivým 
přístupem ke všem žákům. Učil na základním stupni vždy ve 
trojtřídce, nebo dvojtřídce, tj. 2-4. ročník. Práci ve škole věnoval 
svoji veškerou sílu a čas. Dokonce si vyráběl učební pomůcky. 
Známé byly pomůcky na znázornění násobilky. Měl blízký vztah 
k hudbě, hrál na klarinet, housle, klavír a ve chvílích, kdy na něj 
padl smutek, chodil si zahrát o polední přestávce na varhany do 
kostela v Horních Borech. Další jeho zálibou byla myslivost. 
Chodil nejen na hony, ale v zimě společně se svými dcerami 

ŘÍDÍCÍ U ČITEL JOSEF POŽÁR 
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Marií a Vlastou chodil zakládat krmení pro zvěř. 
 Společně s manželkou vlastnili menší hospodářství, které 
také vyžadovalo čas a práci. 
 Pan učitel Požár ukončuje své učitelské povolání o letních 
prázdninách v roce 1963, kdy odchází do invalidního důchodu. 
Neučil již od roku 1961, kdy se projevily následky vězení a byla 
mu amputována pravá noha pod kolenem. Svoji životní pouť 
ukončil 7. dubna 1984 a je pochován na hřbitově v Horních Bo-
rech. 
 Za zásluhy v odboji za osvobození Československé republiky 
mu udělil prezident republiky dne 24. dubna 1946 Českosloven-
ský válečný kříž 1939. 
 Paní Marii Požárové byl udělen Pamětní odznak 
NRR (Národní revoluční rada) Radou velitelů ilegální 
vojenské organizace 1939-1945 v Brně dne 28. října 
1945. 
 V roce 1990 požádala paní Marie Požárová o uči-
telskou rehabilitaci. Žádost byla odeslána Okresní 
rehabilitační komisi na ONV Žďár nad Sázavou. 
 Plné znění žádosti:  Žádost o rehabilitaci mého 
manžela, řídícího učitele Josefa Požára na škole v Hor-
ních Borech. Manžel nastoupil učitelské místo roku 
1927 v Pavlově, kde působil do roku 1929 (školní kro-
nika ZŠ v Horních Borech uvádí rok 1928 pozn. kroni-
káře), odkud byl přeložen na obecnou školu, kde od 
roku 1938 zastával funkci řídícího učitele (školní kroni-
ka uvádí 24. srpen 1939 pozn. kronikáře). Jeho přičině-
ním byla započata stavba nové školy. Po okupaci naší 
republiky roku 1939 nacistickým Německem se zapojil 
i se mnou do protifašistického odboje ve skupině 
„Miliční 8“. V roce 1944 byl zatčen gestapem a vězněn 
až do osvobození. Prošel několika koncentračními 
tábory v Německu, kde byl na konci války osvobozen 
Americkou armádou. V bídném zdravotním stavu se 
vrátil koncem května 1945 domů. S podlomeným zdra-
vím začal učit jako ředitel na nové škole Hany Benešo-
vé v Borech až do února 1948, kdy se odmítl angažo-
vat v násilné čistce učitelského sboru. Tím byl degra-
dován na učitele. A název školy Hany Benešové byl 
zrušen. Za zásluhy v odboji za okupace byl udělen 
manželovi Československý válečný kříž 1939 a mě 
pamětní odznak za zásluhy v odboji. Po roce 1948, kdy 

byl degradován z politických důvodů do funkce 
učitele s podstatně menším platem, učil až do 
roku 1961, kdy se projevily následky vězení. 
Byla mu amputována pravá noha pod kolenem. 
Od té doby byl v invalidním důchodu a pak ve 
starobním, s důchodem 1100 Kč. Žádám reha-
bilitační komisi o navrácení cti řídícího učitele, 
kterým můj manžel bezesporu byl a pak byl 
šikanován jako poslední učitelský čekatel, kte-
rému nebyl přiznán ani patřičný důchod za jeho 
zásluhy, jak za osvobozenecký boj, tak i za jeho 
pole působnosti. Přikládám kopie vyznamenání 
– válečný kříž a pamětní odznak. V Cyrilově 28. 
září 1990 Marie Požárová, Cyrilov 6, 594 61 
Bory. 
 Žádosti paní Požárové bylo vyhověno a tak 
jméno pana řídícího učitele Josefa Požára bylo 
po mnoha letech očištěno. 
 
 Zvláštní poděkování patří paní Ing. Vlastě 
Růžičkové, dceři Josefa Požára za poskytnuté 
informace. 
 
Použité materiály: 

- Kronika II. díl Základní školy v Borech 
- Zápisy ze schůzí KSČ v Horních Borech 
- týdeník Vysočina ze dne 11. března 2010 
- vzpomínky pamětníků                  
         Ludvík Prokop 
         

 V prosinci 2012 jsme si připomněli 110. výročí narození pana 
učitele Požára a je moc dobře, že pan ing. Prokop si dal tu práci a 
zpracoval jeho životopis. Je ale málo dostupných materiálů, ze kterých 
je možné čerpat.  
 Proto prosíme vás všechny, kteří pana učitele pamatujete o vaše 
vzpomínky a zejména o fotografie! BK 
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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 

 

 

Počet výtisků 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v březnu 2013 
 

Neprošlo jazykovou 
úpravou 
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Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

nebo odpovědi na  
hádanky prosím  

odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@seznam.cz 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    
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Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
 

Jiří Kotačka     5.4.1933 Horní Bory 159 
Radomír Ochrana   10.4.1923 Horní Bory 102 

Ludmila Svobodová   19.5.1943 Dolní Bory 202 
Blažena Voglová     1.6.1923 Horní Bory 151 

Jan Toman    19.6.1933    Cyrilov 2 
 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté jubile-
um, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

Všechny zvou pořadatelé, SDH Bory 

POZVÁNKA NA (ODLOŽENÝ) FOTBALOVÝ TURNAJ  
PŘÍPRAVEK A ŽÁK Ů  

V SOBOTU 6.4.2013 
Pořadatel - TJ Bory    Místo: ZŠ Bory - tělocvična, umělá tráva 

Věková kategorie -  hráči narození 1.1. 2002 a mladší - přípravka  
Prezentace mužstev - od 7:30 začátek 1. utkání v 8:00 hod. 

Věková kategorie -  hráči narození 1.1.1998 a mladší  
Prezentace mužstev - od 12:00 hod.začátek 1. utkání ve 13:00 hod. 

 

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu.  Přijďte podpořit naše mladé hráče!  
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