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RODINNÉ CENTRUM   
 Běh em  l e t n í  p au zy  s e 
v mateřském centru děly VELKÉ věci.  
V první řadě nám zastupitelstvo obce 
umožnilo začít využívat část prostor 
dnes již bývalé mateřské školky. Mů-
žeme využívat obě bývalé učebny a 
dělit se budeme s Mladými ochránci 
přírody o prostory toalet a 
„umývárky“. Toto byl zlomový oka-
mžik, prostor je totiž to, co nás 
v minulé sezóně brzdilo a co nám 
chybělo. Dalším důležitým krokem 
bylo, že se nám podařilo stát se členy 

Sítě mateřských center. Díky 
tomu jsme se mohly zúčastnit 
jednodenn ího semináře 
v Rodinném centru Srdíčko ve 
Žďáře nad Sáz., na kterém 
jsme se setkaly i s jinými ve-
doucími z ostatních mateř-
ských a rodinných center 
našeho kraje. Byla to zkuše-
nost k nezaplacení, která nám 
dodala energii a hlavně spous-
tu inspirace a nápadů pro další 
fungování našeho centra. In-

spirovalo nás to například k tomu, že jsme se rozhodly z centra 
mateřského vytvořit centrum rodinné. Byly bychom rády, kdyby 
nové prostory mohly sloužit pro různé aktivity celé rodiny od 
nejmenších členů až po ty nejstarší. Pokud se nám podaří zapojit 
do námi pořádaných aktivit i babičky, dědečky a ostatní seniory, 
budeme moc rády. 
 Důležitou událostí také bylo, že se k nám přidala další 
maminka, která nám bude pomáhat s činností centra. Je to Vero-
nika Netolická z Mostišť. Má spoustu originálních nápadů, a hlav-
ně má obrovskou chuť dělat něco pro ostatní a my jsme za to 
moc rády. 
 Když už bylo jasné, že se můžeme přestěhovat, že máme 
nad sebou záštitu v podobě Sítě MC a máme i další osobu do 

týmu, nic nebránilo tomu vrhnout se na přípravu nové sezóny. 
Říkaly jsme si, že když nové prostory a nové zaměření na celou 
rodinu, tak i nové jméno. Chvíli jsme bádaly, ale nakonec jsme se 
rozhodly pro název „RODINNÉ CENTRUM MRAVENIŠTĚ“. A 
proč zrovna Mraveniště? Protože v Mraveništi to žije, 
v mraveništi se to hemží všemi věkovými skupinami, mravenečci 
jsou šikovní, pracovití a drží za každé situace při sobě. Proto 
tedy Mraveniště. A aby toho nebylo málo, máme i nové logo. 
Během podzimu se šikovným tatínkům (děkujeme Peťo Dostále, 
Kájo Kováři a Tome Slavíku!), podařilo propojit obě učebny 
v jeden velký prostor. Kluci vybourali v příčce 3metrovou díru, 
usadili překlad, stěnu zapravili a zabetonovali odkrytou část pod-
lahy. Nyní můžeme učebny využívat jako jednu velkou místnost, 
ale zároveň ji můžeme závěsem kdykoliv rozdělit na dvě menší, 
přičemž v každé z nich můžou probíhat různé činnosti (např. 
herna pro děti a beseda pro dospělé). Děkujeme také Petru 
Vilišovi za krásné police a Dáši Haškové a Jirkovi Dostálovi za 
pomoc při malování. Velké dík patří také Blance Chrástové, kte-
rá se postará o originální výmalbu. 
 Síť mateřských center nás v minulých dnech oslovila 
s nabídkou zapojit se do jejich projektu „Otevři k násilí oči“, 
který bude probíhat 25.11.2015 u příležitosti mezinárodního dne 
proti násilí páchaném na ženách. Myšlenka této akce se nám 
líbila, proto jsme se rozhodly, že hóóódně zabereme a 25.11. se 
k této akci připojíme už v nových, (doufejme) krásných, prosto-
rách. Nyní jsou tedy přípravy v plném proudu a 2 týdny, co má-
me na vymalování, zkrášlení, přestěhování i dovybavení jsou 
velkou výzvou. Doufáme, že se nám vše zdaří tak, jak si předsta-
vujeme a 25. listopadu Vás budeme moci přivítat v nových pro-
storách. Pokud máte i Vy zájem a chuť nám pomoci s 
„rekonstrukcí“ nebo se chcete přímo podílet na činnosti nového 
rodinného centra, budeme moc rády, když nás kontaktujete. 
 A na závěr ještě jedna prosba. Pokud máte 
doma hračky, stavebnice, kostky nebo třeba odrá-
žedla, se kterými už si Vaše děti nehrají, prosíme 
Vás, věnujte nám je. Pokud už neslouží Vám, dě-
tem v Mraveništi určitě udělají radost. Předem 
Vám děkujeme za jakoukoliv podporu a těšíme se 
na setkávání s Vámi.  Lucie Dostálová 
      Marcela Slavíková 

 Vážení čtenáři Borského zpravodaje, k tisku je připraven 
nový obecní kalendář na rok 2016.  
 Tentokrát není třeba kalendář objednávat, během následují-
cích 14 dnů ho všichni naleznete ve svých poštovních schránkách. 
Zdarma. Kalendář opět obsahuje fotografie místních fotografů, 
fotografie z letošních velkých investičních akcí, kalendář plánova-
ných  akcí v Borech na rok 2016,  plánovací kalendář atd..   BK 

  

Připomíná vám tento obrázek kuchyň z vašeho dětství? Pohodu 
v ní? Maminčin oběd a buchty?  
 Moc rádi bychom v nově připravované expozici našeho 
Obecního muzea, kde už budeme mít hodně prostoru, podob-
nou kuchyň vytvořili. Už teď máme mnoho předmětů, které se 
hodí do té doby, ale co nemáme, je nábytek: kredenc, gauč a 
hlavně „myčák“ („mycák“) na nádobí“, „štokrdle“ a další zaří-
zení. Pokud něco z toho máte, a byli byste ochotni do Obecní-
ho muzea věnovat, prosím ozvěte se na bkrizova@seznam.cz, 
nebo mob. 608 312 224.   B Křížová Foto P. Kříž 
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 Na podzimní prázdniny 
28.-31.10.2015 jsme opět 
zavítali na Moravu.  Po men-
ších komplikacích při cesto-
vání jsme šťastně dorazili do 
cíle – Veselí nad Moravou. 
Ubytovali jsme se v DDM a 
hned vyrazili obhlídnout zdej-
ší okolí – náměstí a krásný 
zámecký park. Večer jsme 
vařili večeři, vyráběli si a 
soutěžili. Druhý den jsme 
vyrazili na celodenní výlet. 
Naším cílem byla cesta 
k Radošovu s rozhlednou. 
Celí unavení jsme se opět 
vrátili do Veselí, abychom si 
prohlédli zdejší hvězdárnu. 
Prohlídku vedl velmi příjemný 
a zábavný pán, který nám vše 

krásně vyprávěl a ukázal. Večer jsme opět tvořili, vařili, hráli 
divadla a šli brzy spát, neboť nás druhý den čekalo brzké vstává-
ní. Odjížděli jsme do Uherského Hradiště do aquaparku. Jelikož 
jsme zde byli už v osm hodin ráno, měli jsme celý bazén a tobo-
gány pro sebe. Tak jsme si vše patřičně užívali. Spokojeni jsme se 
vraceli do DDM. Sbalili si batohy a odjížděli domů.    
       Lenka Křehlíková 

PODZIMNÍ VÝPRAVA  MOP BOBEŠ  

 

PODZIMNÍ ZÁJEZD KDP  
 Při podzimním zájezdu směřuje-
me většinou do méně vzdálených 
končin, mimo jiné i proto, že je už 
krátký den. Nebylo tomu jinak ani 
letos. Vydali jsme se do okolí Nasavrk. 
A co všechno jsme 26.9. navštívili?  
 Koukli jsme se na rozhlednu 
Boika a keltské Hradisko u obce Hra-
diště.- Park Kaštanka u nasavrckého 
zámku je výjimečná - asi 100 kaštanů 
setých, tedy jedlých kaštanů. Některé 
jsou ještě původní, z doby knížete 
Auersperga, který v roce 1776 park 
založil. On si tehdy ze své cesty po 

Itálii přivezl 6 sazenic, to my jsme si kaštanů přivezli mnohem 
víc, tak uvidíme.  
 Navštívili jsme podzimní výstavu ve včelařském učilišti v 
Nasavrkách. Výstava byla opravdu moc hezká a obsáhlá a úplně 
nejvíc nás zaujal perfektní výklad paní průvodkyně v arboretu.  
- Ležáky - ves, která byla v 12. 6.1942 vypálena. Dnes tu nalez-
nete mimo památníku také řadu tzv. hrobodomů, které byly již 
v roce 1955-56 vybudovány na místě každého zlikvidovaného 
stavení. Celé území bývalé osady je místo velmi magické. A je 
tu i malá restaurace a oběd v ní nám velmi chutnal. 
- Další naše cesta už byla věnována koním ve Slatiňanech. 

Nejdřív to byla exkurze 
v hřebčíně starokladrub-
ského koně. Po prohlíd-
ce stájí, sedlovny a výcvi-
kového střediska jsme 
byli už na cestě ke Švý-
cárně.  Zde jsme 
navštívili Interaktivní 
muzeum v nově oprave-

ném objektu. 
Mnozí využili 
toho, že inter-
aktivní znamená: 
všechno si vy-
zkoušet! Zhlédli 
jsme i film o 
natáčení seriálu 
Dobrá Voda.  
- Stezka chru-
dimským rekre-
ačním lesem. 
Kočičí hrádek, 
venkovní tělo-
cvična, rozhledna Bára a její obslužný domek s občerstvením, 
lezecké stěny a lanové dráhy....  
- A ještě pořád nebylo pozdě, a tak jsme se stavili v restauraci 
Galérka na něco dobrého a kouknout se do zcela nového Mu-
zea zločinu. Výklad pana průvodce a majitele v jedné osobě byl 
perfektní.                                          B Křížová, Foto P. Kříž 
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Mimo nákup nových knížek, jsme dostali dárek z vydavatelství Crew v podobě pěkné hromádky komiksů. A také máme nový vý-
měnný soubor knih z okresní knihovny. Přijďte si vybrat čtení na sychravé podzimní dny a dlouhé zimní večery! 

PODZIMNÍ NOVINKY V OBECNÍ KNIHOVNĚ 

 Poutavá cestovatelská 
beseda KDP 15.10. 2015 
 Je to už pár měsíců, co se 
Honzík Karásek a Zdeněk Stup-
ka vrátili ze své velké cesty. Už 
si stihli utřídit vzpomínky a hlav-
ně 11 tisíc fotografií! A tak jsme 
měli možnost s nimi během 
dvou a půl hodin procestovat 10 

zemí! Nahlédli jsme tedy do: Kambodže, Austrálie, Japonska, na 
Nový zéland, Thajska, na Filipíny, Taiwan, Fidži, Vanuatu a Tonga. 
Byl to krásný večer a moc děkujeme oběma cestovatelům za poutavé vyprávění a za čas nám věnovaný!  
 Honzík a Zdeněk si navíc nevzali žádnou odměnu. Vstupné, které se v krabičce sešlo, použijeme na dopravu paní Sosnarové a 
na odměnu pro ni 10.12. 2015. Děkujeme!           B. Křížová  
 

POZVÁNKY KDP  
Ve středu 25.11. v 18 hod. je připraveno u nás první, promítání filmů Jana Hanáka. Kněze a 
dokumentaristy, který často pobývá ve své "poustevně" na Cyrilově. Jan Hanák studoval teologii, žur-
nalistiku a sociologii. Režíroval několik filmových, televizních a rozhlasových dokumentů, většinou pro 

Českou televizi a Český rozhlas, a publicistických cyklů pro 
Českou televizi (například seriál dialogu vědy, mystiky a umě-
ní Tančící skály s knězem a biologem Markem Váchou). Více na: 
www.hoha.cz 

název: OSTROV JURA 
podtitul: O TĚŽKÉM ŽIVOTĚ VIZIONÁŘŮ A TĚŽKÉM ŽIVOTĚ S NIMI. 

stopáž: 52 min 
Film je v současné době promítán jako jediný český snímek na filmovém festivalu 

CULTURE UNPLUGGED India | USA | Indonesia | New Zealand. 
„Chci změnit myšlení lidí,“ sní Jura na syrově podzimním poli o ambiciózním projektu. Právě 

tady mají vyrůst desítky kráčejících soch Moai. „Chci lidi přitáhnout a ukázat jim, v čem je náš problém.“ Odjíždí kvůli tomu na dru-
hou stranu světa. Co má společného Velikonoční ostrov a jižní Haná a potažmo celá Evropa? Ekologické téma, podle všeho. Ale uka-

zuje se, že taky a především způsob myšlení, způsob života, způsob bytí. A to nečekaně doslovně. 
 

BESEDA S PANÍ VĚROU SOSNAROVOU 
 „V květnu roku 1945 lidé v Československu oslavovali konec války. 
Ne všichni ale měli důvod k oslavám. Některým totiž kruté časy naopak 
začínaly. S tanky osvoboditelů na naše území vnikla nechvalně proslulá 
NKVD, která zde pozatýkala tisíce lidí. Mezi nimi i 14ti letou Věru Sosna-
rovou z Brna. Věra doplatila na to, že její matka byla Ruska, která 
po bolševické revoluci v roce 1917 opustila s českými legionáři válkou a 
hladem zmítané Rusko a našla nový domov v Československu. Tím se 
ocitla na černé listině zrádců, které chtěl stalinský režim ztrestat. Ruští 
důstojníci ji 17. května 1945 zatkli v jejím brněnském bytě i s oběma 
dcerami - 14letou Věrou a 9letou Naďou. Nejprve je odvezli 
na sportovní stadion v Budapešti, kde soustřeďovali zajatce určené k deportacím. Pak je nahnali do dobytčáků a 
odváželi na Sibiř.“  Zde prožila Věra neuvěřitelných 20 let. Když se vrátila domů, bylo jí 34 let a vážila 37 kg. 

Krutý osud Věry Sosnarové z Brna, byl předlohou knihy Krvavé jahody J. S. Kupky. 
Čtvrtek 10.12. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ 
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 Dne 19. 9. 2015 
proběhlo na hřišti za 
školou závěrečné ukon-
čení tradičního tenisové-
ho turnaje čtyřher BO-
RY 2015. Turnaj probí-
hal průběžně 3 měsíce a 
jednotlivé výsledky se 
zapisovaly do tabulky u 
vchodu na hřiště.  Do již 
šestého ročníku turnaje 
se přihlásilo 10 dvojic 
různých věkových kate-
gorií. O konečném cel-
kovém pořadí se roz-
hodlo právě v sobotu 
19. 9. odpoledne závě-
rečnými zápasy o třetí místo a finálovým utkáním. 
 Slunné a teplé počasí přispělo k pěkné at-
mosféře sobotního odpoledne. Strhující finálový 
zápas na pět setů se dohrával ve večerních hodi-
nách, a potvrdil, že i v Borech se hraje kvalitní 
tenis. Na první čtyři dvojice čekaly krásné poháry 
a diplomy, všichni hráči obdrželi věcné ceny a 
vítězové turnaje zvedli nad hlavu kromě pohárů i 
tradiční sud piva. Po vyhlášení výsledků a předání 
pohárů byla pro všechny připravena grilovaná 
kuřata a různé občerstvení s hudebním doprovo-
dem. Pořadatelé (stolní tenisté Borů) děkují všem 
hráčům za účast v turnaji, divákům, kteří přišli 
v hojném počtu, všem sponzorům turnaje, základ-
ní škole za půjčení stolů a lavic a paní Jurkové  za 

organizaci hracích termínů na hřišti. Věříme, že i 
v příštím roce se sejdeme zase v hojném počtu a 
že tato tradice bude pokračovat i nadále. 
 

Konečné pořadí: 
1. Březka Vladimír, Chytrý Michal 
2. Holoubek Radek st., Holoubek Radek ml. 
3. Hlaváč Vladimír, Dostál Petr 
4. Karásek Jan, Pokorný Martin 
5. Dufek František, Ochrana Miroslav 
6. Jakubec Petr, Dvořák Martin 
7. Vaculík Petr, Vaněk Miroslav 
8. Chalupa Václav, Chalupa Vojtěch 
9. Holánek Pavel, Viliš Pavel 
10. Fňukal Jiří, Dostál Ondřej 
                                              Stolní tenisté Bory 

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER BORY 2015 

 

13.11.2015  
PÁTEČNÍ  POUŤOVÁ ZÁBAVA  

se skupinou  ACCORT  
Pořádá  

TJ Družstevník Bory V KD Bory 

VÝJIMEČNÝ ZÁŽITEK 
 V sobotu 31. října 2015 uspořádal oddíl 
TJ Družstevník Bory zájezd na muzikál Car-
men  do pražského Hudebního divadla Karlín. 
Plně obsazený autobus vyjel z Borů už o půl 
druhé a do Prahy dorazil v 16.00 hod.. Někdo 
využil volný čas před představením na pro-
cházku podvečerní Prahou, jiný na nákupy, nebo posezení v restauraci. 
 A v 19. hod.  začala Carmen. Na herecké obsazení představení jsme měli vskutku štěstí. 
V hlavní roli Lucie Bílá, dále Markéta Poulíčková, Václav Noid Bárta, Hanka Křížková, Jiří Korn, 
Robert Jícha, Pavla Břínková, Vendula Příhodová a mnoho dalších. Muzikál se všem moc líbil. Byl 
to nádherný a nezapomenutelný zážitek.        Marie Vávrová 


