
Stránka 5 Číslo 4 

FOTO - Ten kdo tady tu kupu autoskel zanechal, by 
si pro ni měl zase přijet. Protože kdo je teď asi uklidí?  

 Odjezd na letošní tábor nám zkompliko-
valo počasí. V sobotu se ke Znetínskému 
rybníku vypravilo jen pár statečných, kteří 
odvozili z náměstíčka velké množství bahna, 
a připravili tak zbytku osazenstva, které do-
razilo až v neděli, přívětivější nástup.  Cel-
kem se nás sjelo 25. 
 Hned, jak jsme se trošku zabydleli, byli 
jsme rozděleni do tří šup, které pak mezi 
sebou celých 14 dní zápolily o první místo. 
Podle toho, jak které družstvo bylo úspěšné, 
barvilo si svou barvou 50, 30 nebo 20 cm 
kloaky maximy.  Kloaka maxima je dřevěné 
korýtko, kde jsme každý večer  rouráceli. 
Naším úkolem bylo vyřezat si dřevěnou ku-
ličku, kterou jsme potom kloakou pouštěli.  
Za dobrý dojezd a rourácení jsme pak byli 
odměněni chutnými zlaťáky. 
 Další součástí našeho slavnostního ve-
černího nástupu bylo mimo jiné přeříkávání žalobce nebo 
mávání a zubení se na Avatara. Za prohřešky pak malí Krhúti 
museli pít sterleť.  Místo odporu k této tekutině se ale rozvi-
nul spíše alchymistický kroužek s dobrovolnými ochutnávači. 
 Mimo etapové hry, která byla inspirovaná Krhútskou 
kronikou, jsme vyzkoušeli i mnoho jiného. Vedle bloudění za 
otázkami po lese to byl třeba i lesní golf nebo hra Safari, kde 
se z nás stali méně či více úspěšní lovci a pytláci. Na plné čáře 
zvítězilo ale ragby. Nic nám nevadilo, že louka vedle tábořiště 
připomínala spíše malou bažinu.  Po míči a protihráčích jsme 
se vrhali statečně. Úspěch jsme slavili také v baseballu.  Utká-
ní se sousedním táborem jsme vyhráli na celé čáře. 
 Letošní tábor byl zkrátka nezapomenutelný, stejně jako 
všechny předchozí. Zároveň bych chtěla poděkovat všem 
rodičům, kteří nás ochotně do Pavlova dovezli a samozřejmě 
i těm, kteří nás zde v pátek vyzvedávali.  Poděkování patří i 
Honzovi, který nám na tábor ochotně přivezl pár ryb, a díky 
tomu mohla proběhnout jedna z nejbáječnějších etap letošní 
táborové hry. A samozřejmě velký dík patří i všem zúčastně-
ným a paním kuchařkám.            Zuzka Filipová foto Š. Kříž 

 V nejbližší době začne v naší obci fungovat v areálu společnosti 
Zemas a.s. v Borech obecní kompostárna.  
Už nebude problém, kam odvézt rostlinné zbytky, odkvetlé květiny, větve 
z prořezaných a pokácených stromů a keřů z vašich zahrad a zelených ploch! 
 

Využíváme této příležitosti k malému opakování jak nakládat v naší obci i s dal-
ším komunálním odpadem. 
Kam s ním? 
CO VŠECHNO BYCHOM MĚLI TŘÍDIT, A KAM TO V BORECH 
MŮŽEME DÁT 
 

Žlutý kontejner – plasty, nápojové kartony – PET lahve, obaly od kosmeti-
ky, plastové folie a tašky, krabice od džusů a mléka. Sešlápnuté! 
Modrý kontejner – papír – noviny, časopisy, papírové krabice a lepenka. Kra-
bice ve stavu rozloženém, nebo alespoň sešlápnuté. 
Bílý a zelený kontejner na sklo – DO SKLA NEPATŘÍ KERAMIKA, 
PORCELÁN A DRÁTĚNÉ SKLO A AUTOSKLA!!! 
Starý nábytek, koberce, lina a pod.- kontejner na tento velkoobjemový 
odpad je dvakrát do roka přistaven před Obecním úřadem.  
Dvakrát do roka máme v Borech též možnost odložit nebezpečné složky komu-

 TÁBOR MLADÝCH 
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 2010 
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 Mateřské centrum budujeme v rámci projektu MA 21. Který podporuje 
Kraj Vysočina a Obec Bory. Během léta tu rodiče odpracovali zdarma už asi 
120 hodin. V těchto dnech finišujeme abychom mohli začít s programem. 
Mateřské centrum, které zatím nazýváme Zdravá školička pro malé Boráčky, 
se nachází na faře v HB a organizačně bude součástí Komunitní školy 
v Borech. Že je to složité? Není. Mateřské centrum bude místo, které u nás 

dosud chybělo. Místo, kde děti a maminky (a někdy i další veřejnost) najdou zázemí pro svoji 
činnost. Pro hry, setkávání, vzdělávání, cvičení, přednášky…. 

 MC bude fungovat na principu vlastní aktivity a tvořivos-
ti maminek a ostatních rodinných příslušníků a jejich dětí. 
Od zájmu a aktivity jednotlivých maminek, které budou centrum navštěvovat  se 
bude odvíjet program a provoz centra. 
Centrum umožňuje maminkám s malými dětmi vyjít z izolace a prožívat mateřskou 
dovolenou aktivně.  
Děti zde nacházejí přirozené prostředí vrstevníků. 
 Myslíme, že zodpovědní rodiče a harmonická rodina je zárukou generace, která 
nepromarní svůj potenciál v drogách, alkoholu a kriminalitě. 
Zatím nabízíme základní program na dva měsíce na dva dny v týdnu a čas ukáže … 
 Program sestává ze stálého, pravidelného programu – herna a cvičení rodičů 
s dětmi - a mimořádného programu – besedy, přednášky, muzikoterapie  
 Ceny vstupného: herna 30,- Kč  besedy, přednášky a další programy pod vede-
ním lektorů 50,- Kč 
 

Program září – říjen 2010 

 

PO 6.9. 9.hod. Začínáme! Herna, okukování, seznamování 

ST  8.9. 9. hod. 
 v 10 hod. 

Herna 
Svatava Drlíčková - Artefiletika pro děti a maminky. 

PO 13.9. 9.hod. Herna 

ST  15. 9 9. hod. 
9.30 hod. 

Herna 
První z cyklu přednášek Mgr. Elen Sejrkové – 
JAK VYCHOVÁVAT V LÁSCE A BEZ TRESTŮ 

PO  20. 9. 9.hod. Herna 

Úterý 21.9. večer v 19.00 hod. MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE PRO DOSPĚLÉ. 
Svatava Drlíčková (nezapomeňte si vzít potřebné vybavení) 

ST 22.9. 9.hod. 
9.30 hod. 

Herna 
Druhá z cyklu přednášek Mgr. Elen Sejrkové – 
JAK VYCHOVÁVAT V LÁSCE A BEZ TRESTŮ 

PO 27.9. 9.hod. 
15.00- 17.00hod. 

Herna 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Zveme všechny na návštěvu. Přijďte 
se podívat, jak se nám podařilo upravit prostor na naší faře a jak 
se v něm našim mrňatům a maminkám daří. 

ST 29.9. 9.hod. 
10. hod. 

Herna 
Svatava Drlíčková - Artefiletika pro děti a maminky. 

PO 4.10. 9.hod. Herna 

ST 6.10. 9.hod. 
9.30 hod. 

Herna 
Třetí z cyklu přednášek Mgr. Elen Sejrkové – 
JAK VYCHOVÁVAT V LÁSCE A BEZ TRESTŮ 

PO  11.10 9.hod. Herna 

ST 13.10.  9.hod. 
9.30. hod. 

Herna 
Čtvrtá z cyklu přednášek Mgr. Elen Sejrkové – 
 JAK VYCHOVÁVAT V LÁSCE A BEZ TRESTŮ 

PO 18.10. 9.hod. Herna 

ST 20.10. 9.hod. Herna 

PO  25.10. 9.hod. Herna 

Úterý 26.10. večer v 19.00 hod. MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE PRO DOSPĚLÉ. 
Svatava Drlíčková (nezapomeňte si vzít potřebné vybavení) 

ST 27.10. 9. hod. Herna 

MATEŘSKÉ CENTRUM V BORECH 
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 HUDBA DÁVNÝCH ČASŮ 
MUZIKOTERAPEUTICKÁ RELAXACE 

PRO DOSPĚLÉ 
 

 Muzikoterapie patří k expresivním terapiím, které se využí-
vají léčebně i preventivně. Díky netemperovanému ladění velmi 
starých hudebních nástrojů z celého světa můžeme zažít příjem-
né uvolnění těla, odpočinout si od běžných starostí a načerpat 
sílu do dalších dnů. 
 Sama příroda je velkým skladatelem neuvěřitelných melodií 
a rytmů, kterými se člověk od nepaměti inspiruje. Hudba svými 
specifickými prostředky proniká do hlubších vrstev osobnosti 
než mluvené slovo. Má velmi silné účinky, které jsou předmě-

tem zkoumání mnoha vědců. Hudba nám umožňuje vyjádřit a 
projevit celou škálu emocí. 
 Muzikoterapie rozvíjí soustředěnost, koordinaci pohybů, 
vnímání okolí i vlastní osoby, fantazii, emoční prožívání, smysl 
pro rytmus, správné dýchání, aktivuje pravou hemisféru 
v mozku, rozvíjí intuici, zmírňuje fyzickou bolest, psychická trau-
mata, zbavuje nás stresu , uvolňuje a navozuje pocit štěstí, učí 
nás zastavit se, relaxovat a naslouchat sami sobě i druhým, vní-
mat svůj rytmus. Působí a léčí člověka ve všech jeho částech a 
zároveň v celku. 
RELAXACI VEDE: SVATAVA DRLÍČKOVÁ  
    S SEBOU : POHODLNÝ ODĚV, KARIMATKU, POL-
ŠTÁŘEK, DEKU NEBO SPACÁK 
Mateřské centrum Bory 21.9. a 26.10. 2010 v 19.00 hod. 

JAK VYCHOVÁVAT V LÁSCE A BEZ TREST Ů 
aneb To nejd ůležit ější o výchov ě dětí, co bychom m ěli 

vědět.    Mgr. Elen Sejrková 
(Besedy s následnou diskusí) 

15. 9. 
Proč  je důležitá bezpodmínečná láska? 
Co to je řád v rodině a k čemu slouží? 
Proč je důležité být silnou matkou? 
 

22. 9. 

Co to je a k čemu slouží emoční konfrontace? 
Dá se naučit empatii a proč je ve výchově tak důležitá? 

Proč je ve výchově tak důležitá tělesnost (doteky)? 
 

6. 10. 
Jak se nám daří emoční konfrontace v rodině? 
Jak a proč dětem nastavit hranice? 
Co to vlastně je „zlobení“? 
Jak je to s tresty? 
Jak je to se vztahy mezi sourozenci? 
 

13. 10. 
Co to jsou vývojové úkoly a proč je dobré o nich vědět? 
Jakou roli ve výchově hraje temperament dítěte a rodiče? 
Jak je možné využít „jazyk lásky“? 

ARTEFILETIKA PRO DĚTI A MAMINKY 
MATEŘSKÉ CENTRUM ZDRAVÁ ŠKOLIČKA - 

BORY  
Od září  budou  v Mateřském centru  Zdravá školička v Borech 
probíhat  1x měsíčně  ve středu dopoledne artefiletické progra-
my pro děti a maminky. 
Termíny prvních  setkání:    8. září 2010 v 10. 00 hodin  a  
29.září 2010 v 10. hodin. 
Program vede: Svatava Drlíčková 
 Na každém setkání budeme pracovat s novým tématem cca 
40 – 60 minut. Děti a maminky se mohou těšit na netradiční 
tvoření s barvami, hlínou, papírem,  textilem, přírodninami a 
dalším zajímavým materiálem. Hravě si vyzkoušíme různé pro-
středky a výtvarné formy při individuální, ale také skupinové 

práci. Budeme se dívat na svět kolem sebe i  v nás samotných a 
pokusíme se ho přiblížit ostatním. 
 Artefiletika je jedním z odvětví arteterapie, která  využívá 
expresivních prostředků pro terapie. V rámci artefiletiky nepro-
bíhají žádné terapie, ale tvořivým a nenásilným výtvarným způ-
sobem si hrajeme s výtvarnými prostředky a  s jejich kombinací. 
Vyjadřovat se malováním a tvořením může a dokáže každý. 
Není k tomu potřeba výtvarných schopností a vzdělání. Cílem 
není vytvořený artefakt, ale spíš průběh samotného procesu 
tvorby, uvědomování si toho, co prožíváme. To co je uvnitř nás 
se pak automaticky projevuje a odráží v dílech, která vytváříme. 
Artefiletika je sebezkušenostním prostředkem, který rozvíjí 
vnímání, empatii, myšlení, tvořivost a  představivost. Často tvoří 
ucelený komplex s dalšími expresivními terapiemi a filetikami. 
Více informací na www.svatavadrlickova.estranky.cz 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE PROBÍHÁ REKONSTRUKCE 
 Budova mateřské škole dlouhodobě neodpovídá stavebně technickým požadavkům, stanoveným zákon-
nými normami pro mateřské školy a školní jídelny. Naprosto nevyhovující se staly prostory školní jídelny 
mateřské školy, dále je v budově nedostačený počet hygienických zařízení. Podle vyhlášky musí být na 5 dětí 
v MŠ jeden záchod a 1 umyvadlo. Ve školce chybí samostatná šatna pro zaměstnance a úklidová komora. Za 
všechny tyto nedostatky udělila Krajská hygienická stanice v dubnu letošního roku škole pokutu 10 tis. Kč a 
od školního roku 2020/11 omezila kapacitu MŠ z původních 50 dětí na 25. Kapacita je snížena do doby od-
stranění nedostatků, především 
počtu hygienických zařízení. Z těch-
to důvodů započa la  obec 
s rekonstrukcí. Letos bude vybudo-
vána a nově vybavena výdejna stra-
vy. Obědy se budou dovážet 

z jídelny základní školy, svačiny budou připravovány v nové 
výdejně. Výdejna včetně vybavení bude stát asi 420 tis. 
Příští rok je plánována rekonstrukce hygienických zařízení, 
zbudování šatny pro zaměstnance a úklidové komory. Ná-
klady na druhou etapu budou ve výši 800 tis. Kč. 
   Mgr. František Eliáš, ředitel školy 

V
  N

O
V

É
M

...
 



Nová ulice k novým rodinným domkům.  
Práci provedla firma Content a náklady činily 2,5 mil. Kč. 
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 ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Paní Olga Kropáčková se svým šikovným týmem připravila jídelnu na nový školní rok 
úplně nádherně. Opravdu všechna čest! 

Kostel Sv: Jiljí v Dolních Borech se dočkal 
nového vymalování interiéru a také věž je opět v dokonalém 
stavu. Věž natíral pan Milan Salaš z Velkého Meziříčí s po-
mocníkem. Sledovat je při práci byl zážitek, protože horolez-
ce tu opravdu nemíváme. Náklady na věž byly 41 000,- Kč. 

Vymalování interiéru 
provedla firma pana S. 
Sed láka .  Ma lován í , 
16 000,- Kč zaplatili sami 
dolnoborští farníci.  
 Velké poděkování 
patří všem pomocníkům 
a zejména pracovnicím VPP! Kostel a jeho okolí je opět velkou ozdo-
bou obce a je dokonale připraven na pouť. 
          Manželé Vávrovi 

VELKÁ VODA 7. 8. 2010 
 
 Naštěstí voda v 
Borech nedosahovala 
hrozivých rozměrů 
jako jinde v ČR. Vel-
ký dík ovšem patří 
našim hasičům, kteří 
čerpali vodu ze skle-
pů rodinných domů 

zejména na Brodku. 
 Malí táborníci z 
„K r á l o v op o l s k é “ 
našli na pár dnů úto-
čiště v našem Kultur-

ním domě.  
 

Foto Petra Karásková a BK 


