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Borský zpravodaj 
Číslo 3 Červen   2015 

 V neděli 26.4.2015 v 
krásně vyzdobené zasedací 
místnosti OÚ připravily 
členky SPOZ  slavnost pro 7 
nových občánků obce. Z 
důvodu nemoci se omluvili 
rodiče jediné holčičky, a tak 
bylo vítání záležitostí čistě 
klučičí. Děvčata pod vedení 
Jany Zikmundové předvedla 
krásné pásmo. A paní 
Ochranová s dcerou zazpí-
valy tak krásně, až všechny 
dojaly. Velký dík všem!  
 
 Všem našim novým 
občánkům a jejich rodi-
čům přejeme  krásný a 
šťastný život!  
  B. Křížová 
 Foto S. Charvát 

Neděle 5.7.2015 Slavnost  
sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, 
biskupa, patronů Evropy, hl. 

patronů Moravy 
Mše sv.  9.45 h. Horní Bory o.J.B. 

 

     Cyrilov v 11.00 hod. Poutní Mše svatá - o.J.B. 

PŘÍLOHA TOHOTO ČÍSLA: 
Anketa 10 P. 
Dotazník o spokojenosti obyvatel. 

Gratulujeme! 

Více na str. 1
2 

BORSKÝ ZPRAVODAJ DNES S DÁRKEM! 
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  Z jednání 7. schůze RO konané 29.4.2015   
Přítomni: Všichni členové RO 
Jednání: 
- Tvorba strategie obce. Současná strategie je na roky 2005 - 
2015, tedy její platnost v tomto roce končí. V plánu je vypraco-
vat novou strategii opět komunitním způsobem. Obec má dvě 
možnosti. Nabídku Ing. Fialy (cena 70 tis.) a paní Vencovské 
(cena 30 tis.) obojí má své pro i proti. RO ukládá B. Křížové 
dodat vzor strategie od M. Vencovské. 
- Projekt zasíťování stavebních parcel v lokalitě Mezibory. Návrh 
firmy Santis za zpracování projektu je 115 tis. 
-Starosta informoval o pochůzce po obci k doladění detailů před 
zahájením oprav místních komunikací. Uskuteční se 7.5.2015 v 8. 
hod. Je důležité, aby se zúčastnilo co nejvíc členů ZO. RO ukládá 
starostovi zajistit vydání informačního letáku se všemi informace-
mi pro občany o tom, jak budou probíhat práce na MK. Např. 
harmonogram prací, ceny vybudování vjezdů atd. 
- Vodoměry: Starosta podal další informace. Varianta elektronic-
kých odpočtů se jeví jako nejisté a rizikové řešení, protože je to 
zatím málo vyzkoušený způsob. Ještě je třeba zvolit cenově nej-
vhodnější tip. RO ukládá starostovi oslovit opět všechny, kteří 
pro obec dali nabídku na montáž vodoměrů, včetně pana Mahela 
s tím, že budou montovány vodoměry klasické. 
 - VPP. Na obec přišla další žádost o práci VPP. RO schvalu-
je podání další žádosti na celý úvazek od 1.6. do 31.10.2015 
- Různé: Školská rada navrhla, že sečení školní zahrady a zahrady 
u MŠ by mohly dělat pracovníci VPP. RO navrhuje a schvaluje, že 
pracovníci VPP budou sekat zahradu MŠ a plochy trávníků před 
ZŠ. 
- ZŠ by ráda podala projekt v rámci výzvy č. 56 MŠMT na podpo-
ru čtenářské gramotnosti a cizích jazyků. 100% dotace. RO 
schvaluje podání projektu. 
- Návrh P. Viliše připravit Fond rozvoje bydlení tak aby ho obča-
né mohli co nejdříve využívat. RO schvaluje tento návrh a ukládá 
starostovi zajistit vše potřebné, aby fond mohl fungovat. 
- Návrh B. Křížové na uspořádání pietního aktu k 70. výročí 
konce 2. světové války 8.5.2015 na návsi v Dolních Borech. RO 
schvaluje. 
  

   Ze 7. jednání ZO Bory 14.5. 2015 
Přítomno12 členů 
Omluveni: O. Chalupa, M. Chalupa, MVDr. R. Marková 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. M. Necidová, K. Marek 
Hosté: Kučera P., Zikmund F. 
Program: 

1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého ZO 
5. Kontrola jednání RO 
6. Účetní závěrka za rok 2014 a závěrečný účet za rok 2014 
7. Převod výsledku hospodaření obce za rok 2014 
8. Rozpočtové opatření č. 3/2015 
9. Obecní strategie 
10. Zasíťování lokality Mezibory 
11. Vodoměry 
12. Topení v KD 
13. Schválení smlouvy o věcném břemeni (Hanák) 
14. Zřízení Osadního výboru v místní části Cyrilov 
15. Zrušení neplatné vyhlášky FRB 
16. Omezení a přerušení provozu MŠ 
17. Různé 
18. Závěr 

- ZO schvaluje Účetní závěrku obce Bory za rok 2014 a závěreč-
ný účet obce Bory za rok 2014 bez výhrad.  
- Převod výsledku hospodaření. Hospodaření obce v roce 2014 
skončilo přebytkem ve výši 3 994 434,55 Kč. ZO schvaluje pře-

vod přebytku hospodaření z účtu 431 (výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení) na účet 432 (nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta z minulých let) 
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015. 
- Obecní strategie na další období. Obec má 2 nabídky ing. Fiala 
(70 tis.bez DPH)a M. Vencovská (30 tis., není plátce DPH). Stra-
tegie je důležitá při žádostech o dotace. Názor starosty, že stra-
tegie Vencovské není dobrá, že by bylo možné prodloužit strate-
gii současnou, nebo vytvořit strategii vlastními silami. Rozprava 
byla i o tom, že změna může být prospěšná a pokud bude práci 
dělat paní Vencovská, zejména proto, že naváže na Veřejné 
fórum MA21. ZO schvaluje nabídku od M. Vencovské na vytvo-
ření obecní strategie. 
- Projekt na zasíťování stavebních parcel v lokalitě Mezibory. 
Nabídka od Santisu je 115,- Kč. Návrh ZO - zajistit další nabídky. 
Paní Necidová se nabídla, že vytvoří zadávací podmínky, a také že 
hotové nabídky posoudí. ZO pověřuje starostu obce oslovit další 
projekční kanceláře. 
- Vodoměry: Obec dostala 2 nabídky: pan Zezula 3 543,- , pan 
Kučera 3 789,- (bez DPH).  ZO schvaluje nabídku pana Zezuly. 
- Topení v KD. P. Kučera vysvětlil nutnost vyvložkování komína, 
při instalaci nového kotle. Dále se rozprava vedla opět o výho-
dách a nevýhodách jednotlivých druhů kotlů. ZO schvaluje vari-
antu pořídit kotel na tuhá paliva, neautomat, české výroby. 
S tímto zadáním oslovit firmy a získat tak další nabídky. 
- Schválení smlouvy o věcném břemeni uzavřenou s firmou E-On 
distribuce na pozemcích p.č.1249 a 1414 k.ú. Horní Bory. Jedná 
se o vybudování el. přípojky. Smlouva č. NM-014330029353/001. 
- ZO zřizuje osadní výbor v místní části Cyrilov, v počtu 5 členů: 
Ing. Mária Necidová, Karel Marek, Pavel Březka ml., Jana Vyziblo-
vá a Martin Novotný. ZO schvaluje ing. Máriu Necidovou před-
sedkyní Osadního výboru Cyrilov, s odměnou 200 Kč měsíčně. 
- ZO schvaluje OZV č. 2/2015, kterou se ruší platnost Vyhlášky 
Obce Bory o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu 
rozvoje bydlení na území obce Bory ze dne 9.7.1998. Aby mohla 
být vytvořena nová pravidla pro čerpání FRB, mimo jiné 
v souladu s novým občanským zákoníkem, je nejdřív nutné ukon-
čit platnost vyhlášky minulé. 
- ZO schvaluje omezení provozu MŠ v době 1.7.-.10.7. na jednu 
třídu a od 13.7. do 31.8. přerušení provozu. 
Různé: - P. Láznička navrhuje uvažovat o zakoupení další sekač-
ky pro VPP, protože plochy trávníků, které udržují, se zvětšují. 
Pracovníci dají návrh, jaký tip by jim vyhovoval. 
- B. Křížová navrhuje uvažovat o některých změnách v oblasti 
nakládání s odpady. A také vyhledat v obci další místa vhodná 
pro vytvoření hnízd kontejnerů na tříděný odpad. 
- M. Špaček, B. Křížová - Použít materiál, který vznikne při opra-
vě místních komunikací na opravu polních cest. 
- P. Láznička - Nové dopravní značení po obci. Zejména zákaz 
pro těžkou techniku vjíždět na nové komunikace. Je třeba jednat 
s Odborem dopravy ve Velkém Meziříčí. 
- L. Kotačka - Dřevo z obecního lesa, které původně měla TJ 
Družstevník dostat na stavbu terasy u kabin bude prodáno spolu 
s ostatním těženým dřevem. Náhradou bude v roce 2016 příspě-
vek pro TJ navýšen o 100 tis.,- Kč. 
- P. Láznička - Na cestě k vodojemu obnovit příkopy. 
- P. Viliš, B. Křížová - Nabídky kameníků na opravu pomníku 
padlých a pamětní desky. Bude rozhodnuto příště. 
 
 

Z jednání  8. schůze RO konané 27.5.2015 
Přítomni všichni členové 
- Spor XXX ohledně cesty v lese. Starosta pozval obě strany na 
jednání RO, ale XXX se dostavil až později. RO vyslechla názory 
obou stran, bere na vědomí s tím, že vyřešit tento spor není 
v možnostech obce. 
- Dopravní značení v obci. V souvislosti s opravou místních ko-



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 

Stránka 3 Číslo 3 

munikací by bylo dobré zásadně omezit průjezd těžkých strojů 
po těchto komunikacích. Starosta jednal s vedením Zemas AG 
a.s.. Problém je cesta na Radenice, kde by zákaz vjezdu těžkých 
strojů působil problémy. Obec má zpracovanou studii nového 
dopravního značení. Vyřizování a instalace bude trvat asi 4 měsí-
ce. 
- RO schvaluje text informačního letáku o opravě místních ko-
munikací. 
- Paní ing. Necidová poslala zadávací podmínky a návrhy na další 
firmy, které by mohly být osloveny, na zpracování projektu na 
zasíťování lokality Mezibory 
-  RO schvaluje vybudování chráničky u pozemků XXX na pří-
padné vybudování el. přípojky. 
- L. Dostálová upozorňuje, že na hřbitově v Horních Borech je 
třeba koupit nové konve (kropítka) a opravit dveře márnice. 
 
 

   Z 8. jednání ZO Bory 12.6. 2015 
Přítomno 11 členů. 
Omluveni: Špaček M., Viliš P., ing. Dostálová L., Chalupa O. , 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. M. Necidová, 
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6. Rozpočtové opatření č. 4/2015 
7. Schválení smluv o služebnosti na inženýrské sítě. (kanalizace a 
vodovod) 
8. Schválení pravidel pro poskytování úvěrů z FRB 
9. Schválení smlouvy na příspěvek na činnost Komunitní školy 
10. Schválení dodatku ke smlouvě i ROP Jihovýchod 
11. Schválení OZV č. 3, kterou se stanovuje úhrada vodného ve 
dvousložkové formě 
12. Prodej pozemků - vyvěšení záměru 
13. Schválení přijetí úvěru na opravu komunikací 
14. Oprava pomníků v Dolních Borech 
15. Sekačka pro obecní pracovníky 

16. Různé 
17. Závěr 
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 v částce 152.544,- 
Kč. 
- Schválení 9 smluv o služebnosti. Tyto smlouvy jsou uzavírány 
s majiteli pozemků v souvislosti s vybudovanou kanalizací a obec-
ním vodovodem. Vedení hlavních řadů. Tato služebnost bude 
vložena do katastru nemovitostí. Jedna smlouva neschválena. 
- Schválení pravidel pro poskytování úvěrů z Fondu rozvoje byd-
lení. Aby mohl tento fond opět fungovat a občané ho mohli vyu-
žívat, je třeba vytvořit pravidla a podmínky pro poskytování. 
Zastupitelé v projednávaném návrhu změnili, že půjčky se budou 
poskytovat pouze do výše 100 tisíc Kč a s tím související změnu 
v ručení. 
- Schválení žádosti a smlouvy na příspěvek pro Komunitní školu 
na rok 2015. Tento příspěvek, ve výši 20 tis. Kč je Komunitní 
škole poskytován každoročně. 
- Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě č. CZ 1.11/3.3.00/36.01491 
s ROP Jihovýchod. Dodatek se týká rozdílu ve výměře plochy 
zeleně u nově budované MŠ. 
- Schválení OZV č. 3/2015, kterou se stanovuje úhrada vodného 
ve dvousložkové formě. Příloha. 
- Prodej pozemků.  Jedná se o prodej části pozemku p.č. 158/4 
k.ú. Horní Bory o výměře cca 180 m2. Druhá žádost je o prodej 
části pozemku p.č. 1160 v k.ú. Dolní Bory. ZO navrhuje druhý 
návrh upravit. ZO schvaluje vyvěšení záměrů, s tím, že v případě 
části pozemku p.č. 1160 v k.ú. DB bude návrh upraven. 
- Schválení přijetí úvěru na opravu komunikací ve výši 2 mil. Kč. 
ZO připomíná, že poplatek za vedení účtu, by obci mohla banka 
odpustit, i 4000,- za vyřízení úvěru je hodně. A poptat, další 
možnosti úvěru např. u České Spořitelny.  
- Oprava pomníků v Dolních Borech. ZO navrhuje nechat zpra-
covat další srovnatelnou nabídku od dalšího kameníka. 
- ZO schvaluje nákup výkonnější sekačky na trávu. 
- Pozvánka na zahájení práce na tvorbě Strategie obce na 
23.6.2015 v 18. hod. 
- MVDr. Marková kontrolní komise. Kontrola v ZŠ proběhne 
22.6.2015. 
- Paní ing. Necidová - dotaz, zda by bylo možné opravit silnici na 

Důležité informace: 
 

- Obecní knihovna bude v době letních prázdnin otevřena pouze v pátek 17 - 19.00 hod. 
 

- Ve dnech 20.7.-31.7 se budou stavět nové schody k budově obecního úřadu. Po tu dobu bude ke vstupu do 
budovy používán zadní vchod a provoz OÚ bude omezen. Prosíme všechny, kteří půjdou na OÚ, do kadeřnictví, nebo 
do knihovny, aby použili zadní, označené dveře. 
 

- MUDr. Klimecký oznamuje, že ve dnech od 2.7.2015 do 10.7.2015 nebude ordinovat z důvodu čerpání dovolené. 
Zastupovat jej bude MUDr. Bendáková z Křižanova a to takto:  čtvrtek 2.7.2015  7.00 -11.00 v Křižanově 
pátek   3.7.2015  11,30 - 13,30 v Radostíně n.O.                         čtvrtek  9.7.2015  7,00 - 11,00 v Křižanově 
úterý    7.7.2015  12,30 - 14,30 v Křižanově                                pátek  10.7.2015  11,30 - 13,30 v Radostíně n.O. 
středa  8.7.2015  12,00 - 14,00 v Radostíně n.O. 
Telefonní číslo do ordinace Dr. Bendákové v Křižanově je 566 543 600. 
Dále Mudr. Klimecký oznamuje, že z důvodu zástupu v Křižanově nebude poradna pro kojence v pondělí 13.7.2015, ale 
přesouvá se na úterý 14.7.2015 od 12,30 - 14,00 hod.   Také odpadá odpolední ordinace ve středu 15.7.2015 
Dále během prázdnin nebude poradna v Borech. 
 

- Ve čt. 2.7. a v pá 3.7.2015 MUDr. Šubert NEORDINUJE, z důvodu dovolené. V neodkladném případě, se 
v tyto dny obraťte na MUDr. Pavlíkovou zdravotní středisko Křižanov tel: 566 543 288 čt 7.00 - 12.00 pá 7.00 
- 11.00 hod. 
 

- Ve čtvrtek, pátek a v úterý (2.,3, a 7.7) bude probíhat asfaltování první vrstvy na všech, nyní 
připravených úsecích místních komunikací. Proto bude tento týden svoz domovního odpadu 
(popelnic) přesunut na sobotu.  
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        DO RÁMEČKU   

Hasiči z Borů předali dárky  
pro dětské oddělení 

 Novou pojízdnou a polohovatelnou postýlku pro 
novorozence a přístroj na měření tlaku mají na dět-
ském oddělení. Pořídili je díky daru od dobrovolných 
hasičů z Borů. Moc děkujeme! 
   Stránky nemocnice v Novém Městě na Mor. 
Členové SDH Bory koupili dětskému oddělení 
postýlku a tonometr v celkové hodnotě sedm-
nácti tisíc korun z výtěžku taneční zábavy, kte-
rou na začátku roku uspořádali. 
   Díky všem za podporu!       Pavel Vávra  

4.6.2015 SE V BORECH USKUTEČNILO 
DALŠÍ VEŘEJNÉ FÓRUM 
 Stoly u kterých skupiny pracova-
ly, byly rozděleny tématicky takto: 
1. Životní prostředí,  2. Vzhled obce, 
bydlení, výstavba a doprava, 3. Sociální 
oblast, rodina, senioři, 4. Kultura, vzdě-
lávání a sport a volný čas, 5. Rozvoj 
podnikání a služeb, 6. Stůl mladých 
Z těchto stolů vyplynula řada námětů, 
které jsou v současnosti pro občany 
nejdůležitější a nejpalčivější. Těm pak 
byly přiřazeny prioritní body a vzniklo 18 problémů (3 
z každého stolu). Dále bylo vybráno 10 nejzávažnějších. 
Po ověření anketou, kterou dnes předkládáme všem 

občanům, bude 10 P předloženo 
Zastupitelstvu obce.   
 Děkujeme všem přítom-
ným za perfektní nápady a tvůrčí 
atmosféru, tanečnímu kroužku ze 
ZŠ a jeho vedení za moc pěkné 
vystoupení, paní Martě Vencov-
ské za odborné a mílé vedení 
celého jednání a děvčatům za 
upečené dobroty! 
   Blanka Křížová  
 Koordinátorka MA21 
 

 
TVORBA STRATEGIE OBCE  

NA DALŠÍ OBDOBÍ 
První setkání nad novou strategii se 
uskutečnilo 23.6.2015  

Nejen účastníci tohoto setkání, ale i 
všichni, kteří by se rádi na nové strategii 

podíleli jsou zváni na 
setkání č. 2, které je 

připraveno na  
21.7.2015 v 18 
hod. v zasedací 
místnosti OÚ 

Znečišťování ovzduší obce, vytápění (výměna kotlů - kotlíková 
dotace) 
Dořešení okrajů komunikací a vjezdů při současné opravě komu-
nikací 

Stavební suť na skládku a ne do lesa! 

Vytvořit stavební parcely 

Stará hasička - využití (např. muzeum) 

Prostor pro rodinné oslavy s možností vaření 

Asistenční služba pro seniory - vybudovat v rámci obce 

Bezbariérová lékařská ordinace 

Podporovat setkávání rodin s dětmi (např. zájezdy) 

Podporovat činnost spolků 

Vybudovat školní jídelnu napojenou na novou MŠ a ZŠ 

Vybudovat výletiště za obecním úřadem 

Doplnění informačních tabulí, směrovek po obci 

Pečovatelská služba pro seniory - možnost zaměstnání 

Udržet poštu 

Zrušit projekt Mezibory a místo něho stavební parcely 

Chybějící zrcadla u nepřehledných křižovatek 

Rekonstrukce stávajícího kulturního domu místo stavby nového 
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DÁREK  V těchto dnech společně s Borským zpravodajem obdrží každá domácnost sadu odolných 
tašek určených k separaci plastů, papíru a skla přímo v domácnostech.  

 Tyto tašky byly zakoupeny od společnosti Eko - kom 
v rámci projektu MA21.   
 Věříme, že vám všem usnadní a zpříjemní třídění a odnášení odpadů do kon-
tejnerů.  
Jistě jste si také povšimli, že jsou v obci budována další stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad: V Horních Borech na Benátkách, u autobusové čekárny v Dolních 
Borech, kompletně doplněny byly kontejnery na Cyrilově a další místo vznikne 
v Horních Borech u hasičské zbrojnice.  
 Lépe třídit a tím pádem využívat komunální odpad, včetně využívání kom-
postárny pro veškerý biologicky rozložitelný odpad, je jediná cesta k tomu, aby 
nebylo nutné zvyšovat poplatek za odpad.     Blanka Křížová 

JAK NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH? BEZPEČNĚ! 
- Při jízdě používat ochrannou přilbu a chrániče rukou a nohou. 
- Nepoužívat brusle s poškozenými kolečky či brzdou. 
- Jezdit jen na bezpečných místech, vyhýbat se komunikacím. 
- Nikdy se nezachytávat za jedoucí auta nebo jízdní kola, hrozí zde velmi velké nebezpečí pádu 
a následně úrazu. 

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, je akce, kterou nikdo z nás v takovém rozsahu nezažil a asi ani nezažije. Po 
tříleté stavební činnosti budou naše komunikace krásné a sjízdné. Jistě 
ještě bude nějaký čas trvat, než se dobře upraví prostor za obrubníky, až 
budou  dokončeny chodníky. Je radost vidět, že si mnozí majitelé nemovi-

tostí už teď prostor před svým domem 
upravují. Veliký kus práce udělali naši 
obecní pracovníci při úpravě parků a 
dalších přilehlých ploch. 
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Uctění památky padlých ve druhé světové 
 válce při příležitosti 70. výročí osvobození 

naší vlasti od fašismu, se konalodne  8.5.2015  

 Kdy ž  j sme 
připravovali pietní 
akt k uctění obětí 
fašizmu u pomníku v 
Dolních Borech a v 
minulém  zpravodaji 
vzpomínali na Karla 
Jelínka a Emila Hladí-
ka, uvědomila jsem si, 
jak málo o nich víme. 
Karel Jelínek byl 
mladý svobodný muž, 
jeho příbuzní vždy žili 
v Borech a tak jeho 
rodinu známe. Ale 
Emil Hladík měl ženu 
a 5 dětí. Kde jsou?  
Jak žili dál? Jediné co 
jsme se dočetli je to, 
že do konce války žili 
na hájence v Pekle, 

ale pak se museli odstěhovat.  
 A tak začalo moje pátrání. Nejdřív jsem objevila prvního 
člena Hladíkovy rodiny dceru Jarmilu, ta ale letos v lednu zemře-
la, měla ale dva syny a tam jsem se dozvěděla, že ještě žije strýc 
Emil, ale tomu už paměť moc neslouží, ale dostala jsem kontakt 
na tetu Marii z Brna. A to byla výhra, protože paní Marie mi už v 
telefonu povyprávěla velkou část  rodinné historie. 
 Tedy: Pan hajný Emil Hladík pocházel ze Starého Telečko-
va a byl truhlář (mimo jiné dělal lavice do kostela v Pavlově, kte-
ré tam do nedávna sloužily). Paní Marie Hladíková pocházela z 
Pavlova. Když se vzali, postavili si malý domek ve Starém Teleč-
kově. Ale časem dostal pan Hladík nabídku stát se hajným a tak 

se stěhovali nejdřív do Zahra-
dišť a potom na hájenku v 
Pekle.  
 Měli děti Růženu (1927-
2007), Andělku (1929-2009), 
Emila (1933), Marii (1936) a 
Jarmilu (1942-2015). Jarmila 
měla v době zatčení a popra-
vení tatínka pouhé 4 měsíce. 
 Paní Marie vzpomíná na 
tatínka jako na moc hodného 
člověka. V roce 1942, když 

měla nastoupit do školy ,  byla velmi drobná a tatínek jí říkal: 
"Tebe tam budu nosit na zádech" Ale v září už nežil... Byl zatčen 
15.6. a 30.6. popraven. 
 Po skončení války se rodina přestěhovala do Pohořelic u 

Brna do domku po Němcích. Maminka Marie Hladí-
ková zemřela v roce 1976. 
 O tom, jak došlo k zatčení pana Hladíka se píše 
v literatuře. A píše se to různě. Paní Marie si ten den 
pamatuje velmi dobře. Podle všeho gestapo do jejich 
domu přišlo na udání. Když tatínka odvezli do Jihlavy, 
za pár dnů od něho přišel lístek s prosbou, aby mu 
zaslali pracovní oblečení, že pozdravuje děti a aby 
poslouchaly maminku. Potom už přišlo jen oznámení, 
že byl v Brně popraven. Úmrtní list byl vystaven až v 
roce 1947. Urnu ani osobní věci tatínka rodina nikdy 
nedostala. Pomník v Dolních Borech a v Kounicových 
kolejích jsou jediné místo, kde rodina může uctít 
tatínkovu památku. 
 V neděli 28.6.2015 udělala paní Marie výjimku a 
nepřijela jen k pomníku, ale společně se synem si s 

námi přišla popovídat. Bylo to velmi milé setkání. Pro-
hlíželi jsme fotky a dokumenty a paní Marie vzpomínala, jak se 
žilo na hájence v Pekle. Bez elektrického proudu, jak v zimě 
chodili do školy v Olší v závějích (bylo to přes kopec blíž než do 
Borů, proto si sem chodili i pro poštu), jak jel tatínek koupit sele 
a přivezl rádio na baterie, jak chodila na jahody a vždy musela 
část zanést do Borů milostpaní na polesí. Do kostela chodili do 

Netína. Vzpomínala, kdo žil na které hájence a mlýnech v údolí 
řeky. Snažili jsme se spolu navázat na rodiny které jsme znali i 
my, kteří jsme na hájenku Manův Mlýn u přehrady přišli o 30 
roků později. 
 A pak jsme se jeli podívat do Pekla a ze skal nahlédli do 
údolí. Všechno se tu změnilo, nejsou tu domy a stromy vyrostly. 
Ještě na podzim stála zadní stěna domu hájenky a už se zřítila. 
Ani základy mostu nebylo pod vodou přehrady vidět.   
 Díky vzpomínkám vzácné návštěvy na chvíli ožila hájen-
ka lidmi, kteří tu žili. Stála na cestě po které se po mostě přes 
řeku jezdilo z Borů do Olší. Na dvoře před domem rostla veliká 
lípa. Dům byl na poschodí, dole byly chlévy, sklepy a v patře byly 
2 byty po dvou místnostech a komoře. Ve chlévě měli  mimo 
další drobné zvířectvo 4 krávy a pro ně obdělávali s pomocí 
lesních dělníků pole až nad studánkou u Manova mlýna. K tomu 
měli vlastní povozy, mlátičku, fukar a všechno další potřebné 
nářadí. Z mléka si vyráběli vlastní máslo a tvaroh. A každého 
potom napadne, jak zde žili už sami, bez manžela a tatínka, po 
zbytek války až do chvíle, než se odstěhovali.  
              Blanka Křížová, Foto: Pavel Kříž 

Pekelská hájenka  Marie a Emil Hladíkovi 


