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Borský zpravodaj 
    Číslo 2 Duben   2015 

SDH v Borech spolu s letošními „hrkači“  
vás všechny zvou na  

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 
Sejdeme se 31.4.2015 vpodvečer na tradičním místě  

v Dolních Borech. Pro děti bude připravena dobrodružná 
stezka s řadou čarodějných úkolů, pro všechny bude připraven 
stan, kde se bude čepovat pivo i limonáda, bude připraven i 
menší oheň a vše potřebné, aby si každý mohl opéct špekáček (vlastní). 
 

 To samé, snad jen v menším měřítku je připraveno  
i na Cyrilově a zde vás zvou pořadatelé:  SDH Cyrilov a Osadní výbor Cyrilov 

V rámci oslav Dne Země v sobotu 25.4. 2015 
 vás dopoledne pozveme na  

JARNÍ ZAHRÁDKÁŘSKOU BURZU  
Děláte jarní úpravu zahrádky a máte navíc 

sazenice květin?  
Hlízy jiřin, nebo cibulky mečíků? Příliš  

rozrostlé trvalky, nebo bylinky? 
Nebo naopak rádi byste získali nějaké nové 

druhy do své zahrady? 
Vy všichni přijďte od 9. do 11. hod.  

na terasu před prodejnou COOP Jednota. 
Příjem rostlin bude už od 8.00 hod. 

A prosím, přiložte krátký popisek abychom věděli co z toho vyroste. 
Srdečně zve Klub dobré pohody a MA 21 

   
 

Ve 14. hod. (od kostela v Dolních Borech) vás 
všechny zveme na vycházku ke studánce „Rusalka“  

(na cestě do Hatí),  
kde společně uvedeme do života  

odpočinkový kout, a hlavně  
VODNÍ MLÝNEK, 

 který tu bude umístěn pro radost  
malým i velkým výletníkům. 

 
 

 
Beseda pro všechny milovníky 

pejsků,  
malé i velké.  

V 17. hod. vás pak pozveme  
do zasedací místnosti OÚ 

na besedu s praktickými ukázkami   
cvičení, výcviku a canis terapie.  

A představení plemene Peruánký naháč 
Povídat si s námi bude paní Irena Štěpánková  s panem Musilem 

Z Velkého Meziříčí  

STAVĚNÍ MÁJE 
1.5.2015  

Prostor za budovou OÚ. 
 
Od 10.00 hod. - chystání májky 
(chlapi) 
- zdobení věnce (děvčata) 
V 15.00 hod. postavení májky 
Děti se mohou těšit na  

SKÁKACÍ HRAD  
Všichni se mohou těšit na pěkně 
prožité odpoledne. 
Občerstvení zajištěno. 
Všechny srdečně zveme! 
 
A dny poběží,  májka nám bude 
dělat radost až do  

soboty 30.5.  2015. 
Ten den se sejdeme při 
 

KÁCENÍ MÁJE 
Od 15. hod. začne pro-
gram a bude následující: 
- soutěže pro děti 
- opékané maso 
- občerstvení a příjemné 
posezení 
a CIMBÁLOVÁ MUZIKA Z MILOTIC 
 
Všechny srdečně zveme! 

 
 
 
 

 
Obec Bory v rámci MA 21 

NORDIC WALKING 
s panem  

Alešem Vosáhlem 
Opět po roce budete mít 
příležitost projít se pod 
dohledem odborného  

instruktora. 
Sraz v neděli 17.5.2015 od 

14. 00 hod. 
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  Z jednání 5. schůze RO 4.3.2015 
Přítomni: J. Březka, B. Křížová, Mgr. M. Chalupa, P. Viliš, ing. L. 
Dostálová 
- Ing. Prokop seznámil RO se zněním připraveného zápisu do 
obecní kroniky za rok 2014. Členové RO měli možnost si pro-
hlédnout i velmi kvalitně připravenou fotodokumentaci k roku 
2014. RO schvaluje zápis k zapsání do kroniky. 
- Stále není dořešena situace kolem zachování cesty do lokality 
na Sádkách. XXX, požadují písemné vyjádření, proč ZO zamítlo 
schválení žádosti na věcné břemeno na vybudování el. přípojky 
k jejich pozemkům. XXX přišel na jednání RO vysvětlit své sta-
novisko a požadoval vysvětlení od obce. Po dlouhé rozpravě, kdy 
starosta vysvětlil, že dle schválené zastavovací studie platí, že 
v místech jejich pozemků je cesta plánována, proto byla při za-
měřování ponechána, s tímto závazkem XXX tyto pozemky kou-
pili. XXX trvají na tom, že tam cestu nechtějí a tedy neprodají.   
RO navrhuje kompromisní řešení: zachovat alespoň cestu pro 
pěší. Dále pak navrhuje oslovit všechny majitele pozemků okolo, 
zda by neumožnili cestu do tohoto území. 
- Obec eviduje 2 žádosti o místo pracovníků VPP. RO schvaluje 
podat žádost na Úřad práce o dohodu na 2 místa VPP na zkráce-
ný úvazek 6 hod. od 1.4.2015 
- Žádosti:  - XXX ml. žádá o prominutí platby za stočné za rok 
2015. Příloha. RO souhlasí s prominutím této platby. RO dopo-
ručuje vyvolat jednání, které zajistí, aby XXX měl nadále adresu 
pobytu na OÚ Bory. 
- Žádost pana XXX, o nápravu ve věci tarasu postaveného na 
obecním pozemku v blízkosti jeho garáže, který mu brání ve 
výjezdu. RO navrhuje vyzvat XXX, aby uvedené místo neodklad-
ně uvedli do původního stavu. 
- Návrh XXX na vyřezání náletových dřevin a zejména keřů 
okolo cesty do Hatí formou samovýroby občanů. Usnesení 
č.6a/5 RO: RO souhlasí s vyřezáním dřevin a s vyhlášením této 
nabídky v obecním rozhlase. 
- Informace P. Viliše, že TJ Družstevník Bory se rozhodla pojme-
novat tradiční turnaj žáků ve fotbale, který každoročně pořádají 
po panu Stanislavu Ochranovi.  Letos tedy proběhne 1. ročník 
s názvem: Memoriál Stanislava Ochrany. 
- Topení v KD. Obec má v tuto chvíli dvě nabídky: Kotel na tuhá 
paliva a na plyn. Je třeba se rozhodnout pro správnou variantu. 
Usnesení č.6b/5 RO: RO ukládá starostovi zjistit náklady na vytá-
pění plynem a náklady na výtápění uhlím. Do příštího jednání 
zastupitelstva. 
- Informace L. Dostálové, že kanály na nové vozovce za Jednotou 
vlevo k Novotným se propadají. 
 

          Ze zápisu z 5. jednání ZO Bory 20. 3. 2015  
Přítomno 14 členů ZO 
Omluveni: M. Chalupa 
Hosté: 5 obyvatel 
Jednání: 
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Schválení OZV č. 1/2015 
5. Kontrola usnesení z minulého ZO 
6. Kontrola jednání  RO 
7. Schválení inventarizace za rok 2014 
8. Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2014 
9. Rozpočtové opatření č. 1/2015 
10. Zachování cesty do lokality na Sádkách 
11. Vodoměry 
12. Rekonstrukce topení v KD 
13. OSA 
14. Orgán sociální péče o děti 
15. Schválení příspěvků z FMP 

16. Různé 
17. Závěr 
- Schválení OZV č.1/2015.  Od 1.1.2015 nabývá účinnosti novela 
zákona o odpadech č. 229/2014, která upravuje sběr a třídění 
dalších druhů odpadů, jako je bioodpad a kovy, proto je nutné i 
OZV aktualizovat. ZO schvaluje znění OZV č.1/2015 
Navíc ZO ukládá starostovi, zjistit jak v jiných obcích nakládají se 
stavební sutí. 
- Schválení inventarizace. Zpráva paní MVDr. Markové o prove-
dené inventarizaci v lednu 2015. Členové ZO svým podpisem 
potvrdili seznámení se se zprávou a souhlas s provedenou inven-
tarizací. 
-Schválení zprávy o přezkoumání hospodaření. Výrok auditora: 
Při přezkoumání hospodaření Obce Bory za rok 2014 jsme ne-
zjistili chyby a nedostatky, které by byly svoji povahou nedostat-
ky podle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb.. Tedy 
hospodaření obce je bez závad. ZO schvaluje zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Obce Bory za rok 2014 bez výhrad. 
 - Rozpočtové opatření č. 1/2015 ZO schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 1/2015 v celkové částce 575 900,-Kč 
- Zachování cesty do lokality na Sádkách. Rozprava opět uvázla 
na mrtvém bodě. Obec trvá na tom, aby cesta do této lokality 
byla zachována, tak jak je ve schválené studii, proto v této chvíli 
nedala souhlas s věcným břemenem na vybudování el. přípojky.  
XXX se zachováním cesty ovšem nesouhlasí, protože by jejich 
stavební místa byla cestou zúžena. ZO souhlasí s přípojkou el. 
energie za předpokladu, že bude cesta zachována v šíři 7 m cena 
odkoupení by byla 160 Kč m2.  
 Hlasování 12-0-2  (Zdrželi se: P. Láznička a P. Viliš) 
- Vodoměry. Obec obdržela od firmy Provod návrhy vodoměrů. 
Do příštího jednání budou připraveny nabídky firem, které by 
mohly vodoměry montovat. 
- Rekonstrukce topení v KD. Rozprava nad výhodou topení 
uhlím a topení plynem. ZO navrhuje zajistit ještě další nabídky na 
kotle na tuhá paliva a zvolit nejlevnější variantu. 
- Ochranný svaz autorů (OSA) oslovil Obec s žádostí o informo-
vání pořadatelů o povinnosti platit poplatky OSA.  ZO byli se-
známeni s pravidly OSA a při nejbližší příležitosti budou sezná-
meni také všichni představitelé organizací v Borech. 
- Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Od 1.1.2015 
jsou obce nově povinny vytvořit standardy pro tuto činnost 
v rámci obce a v rámci spolupráce s dalšími organizacemi a vyšší-
mi orgány sociální péče o děti. 
- Fond malých projektů. Sešlo se pět žádostí. ZO schvaluje pod-
poru těchto žádostí z FMP jaro 2015: 
MOP Bobeš (ČSOP) - Dětský karneval 5 tis. 
TJ Družstevník - turnaje ve fotbale žáků a přípravek 5 tis. 
TJ Družstevník - turnaj ve stolním tenise a turnaj čtyřher v tenise 
5 tis. 
SDH Cyrilov - Čarodějnice a Program na pouť 5 tis. 
ZO navrhuje podporu hokejového klubu řešit jinou formou, než 
je FMP např. začlenění do TJ Družstevník. 
 Hlasování: 13-0-1 (Zdržel se P.Viliš) 
- Různé: - ZŠ podala žádost o dotaci (2 notebooky) do progra-
mu na podporu žáků se zvláštními potřebami. 
- Zástupci nájemníků v obecních bytech v domě č. 162. Výstavba 
nové MŠ v těsné blízkosti domu komplikuje nájemníkům život. 
Proto by rádi: 1. Znali rozbor pitné vody ze studny u domu 162. 
2. Odpadní čerpadlo ve sklepě domu během výstavby MŠ spíná 
mnohem častěji, protože na staveništi se hromadí voda, která 
prosakuje pod dům. Prosba, zohlednit při placení společné el. 
energie zvýšené náklady na toto čerpadlo. 
3. Žádost do RO zvážit snížení nájmu. 
- Prodej části pozemku p.č. 1209/1 k.ú. Horní Bory o celkové 
výměře asi 17 m2. Záměr č.3/2015 
ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej 
tohoto pozemku. 
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- Stříška před OÚ. Atelier Santis vypracoval návrh na dobudová-
ní zastřešení nových schodů u OÚ. Byla by to ovšem záležitost 
poměrně nákladná a proto zatím nebude tato stavba realizována.  
- Návrh zábradlí k budově OU. Starosta seznámil přítomné 
s nabídkou na nerezové zábradlí za cenu původně pozinkované-
ho. Starosta pošle členům ZO nabídku s fotografií. 
- Návrh místních komunikací. Zastupitelé obdrželi studii na re-
konstrukci místních komunikací. Je třeba zajistit, aby nové místní 
komunikace nebyly ničeny těžkými vozidly z lomu a zemědělské-
ho družstva. Osadit nové dopravní značky. 
- Návrh na slevu na doprodej obecního kalendáře za 30,- Kč. 
 

   Ze zápisu 6. schůze Rady obce konané 1.4.2015  
Přítomni: Všichni členové RO  
Jednání: 
- Schválení účetní závěrky ZŠ. Návrh na užití HV a schválení 
zřizovatelem. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Bory za rok 2014 
je ve výši + 157083,12 Kč. Příloha. 
  Návrh převedení HV: 
 do fondu odměn 30 000,- 
 do rezervního fondu 127 083,12 Kč 
RO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bory bez výhrad. Rovněž 
schvaluje navrhované převedení HV. 
- Nájemníci obecní bytovky podali žádost o přihlédnutí 
k problémům, které jim způsobuje stavba nové MŠ 
v bezprostřední blízkosti domu. Návrh:10% sleva na nájemném 
od 1.4.2015 do 31.8.2015. U jednoho bytu  s podmínkou, že 
musí neprodleně vyklidit uhelnu a kotelnu! Toto skladiště nepo-
třebných věcí ohrožuje hygienický stav domu, větrání, dokončení 
kanalizace domu, vybudování vodovodní přípojky atd. Není přija-
telné takto zneužívat společné prostory domu. Dále musí oka-
mžitě odklidit vrak auta za budovou OU. RO schvaluje snížení 
nájmu v obecní bytovce o 10% od 1.4. do 31.8.2015 
 Hlasování: 4-1-0 (Proti P. Viliš) 
- VPP - v současnosti jsou na obci evidovány 2 žádosti. Na úva-
zek 6 hod  RO souhlasí s přijetím 2 pracovnic na VPP od 
1.5.2015 do 31.10.2015. 
- Žádosti - 4 žádosti o odpuštění platby za stočné. RO schvaluje 
prominutí platby všem žádostem.  
- Žádost SRPDŠ o slevu z nájmu KD při konání plesu 7.2.2015, 
z důvodu nedostatečného vytápění. RO schvaluje slevu 50% 
z nájmu KD. 
 Hlasování 3-0-2 ( Zdrželi se P. Viliš, M. Chalupa) 
- Žádost ZŠ o pomoc VPP při stěhování MŠ a při kopání vodo-
vodní přípojky v ZŠ. RO souhlasí. 
- Různé: - Informace starosty o první finanční nabídce na montáž 
vodoměrů. 
- Návrh starosty na zpracování projektu zasíťování stavebních 
parcel Mezibory. RO navrhuje zjistit náklady na zpracování pro-
jektu a projednat v ZO. 
-Informovat do Borského zpravodaje, kdo má v plánu případně 
ještě kopání, např. přípojka plynu apod. aby to udělali teď, než se 
budou dokončovat vozovky.  
 
          Ze zápisu z 6. jednání ZO Bory 17.4.2015  
Přítomno 14 členů ZO 
Omluven O. Chalupa 
Ověřovatelé zápisu: Eliáš F., Špaček M. 
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6. Schválení žádostí o dotaci 
7. Schválení smluv (FMP + darovací) 

8. Rozpočtové opatření č.2/2015 
9. Vodoměry 
10. Topení v KD 
11. Směna pozemků 
12. Příslib vybudování vodovodu 
13. Různé 
14. Závěr 
 

-  ZO schvaluje uzavření smluv na podporu celoroční činnosti s 
TJ Družstevník Bory a ZO ČSOP Bory pro MOP Bobeš pro rok 
2015 
- FMP. Na minulém jednání ZO byla schválena podpora 4 žádos-
tí. Dle zákona 250/2000 Sb. je nutné ke každé žádosti uzavřít i 
smlouvu a smlouvy je nutné schválit ZO. Návrh všech smluv byl 
zaslán předem zastupitelům. Jsou to smlouvy s: ČSOP, TJ Druž-
stevník - fotbal, TJ Družstevník - stolní tenis a SDH Cyrilov. ZO 
schvaluje 4 smlouvy na podporu z FMP. 
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 v částce 6 107 
000,-. Starosta obce vysvětlil přítomným jednotlivé položky roz-
počtového opatření. Největší položkou jsou náklady na připravo-
vanou rekonstrukci místních komunikací.  
- Vodoměry: Obec dostala zatím 1 nabídku od pana Zezuly. Další 
je v jednání. ZO bere na vědomí, a ukládá starostovi zajistit další 
nabídky. M. Špaček navrhuje, aby v kostele v HB nebyl instalován 
vodoměr. Byly by to náklady navíc. Po rozpravě je navrženo 
instalovat zde jednoduchý odečítací vodoměr a jinak přípojku do 
kostela vést přes vodoměr v KD. ZO schvaluje navrhované řeše-
ní vodoměru pro kostel v HB. 
- Topení v KD další nabídky. ZO stanovilo přesnější podmínky 
zadání - kotel 70 kW, český výrobce, automat. 
ZO ukládá starostovi zajistit 5 nabídek na řešení topení v KD. 
ZO ukládá starostovi zjistit, zda je v KD potřeba vyvložkovat 
komín v případě výměny kotle - automat na tuhá paliva. 
- ZO schvaluje směnu pozemků. Výměna části pozemku p.č.1143 
v k.ú. Dolní Bory o výměře 66 m2 za části pozemku p.č. 1103/1 
v k.ú. Dolní Bory o výměře 179 m2 a 16m2, celkem 195 m2. Roz-
díl v m2 bude odkoupen za cenu150 Kč/m2. 
- Příslib vybudování vodovodu. Tento bod přestal být aktuální. 
- Různé: - Starosta obce seznámil přítomné s projektem a roz-
počtem rekonstrukce místních komunikací. 
- L. Dostálová upozornila na nebezpečí, které představují chybě-
jící poklopy na melioračních šachtách v krajině. Tento problém je 
dlouhodobý a je způsobený tím, že všechny druhy poklopů jsou 
vždy časem odcizeny. Zemědělské družstvo ZEMAS AG, a.s.. 
přislíbilo nápravu. 
- Pracovníci VPP by ke své práci potřebovali motorovou pilu. L. 
Kotačka poradí s výběrem vhodné pily a B. Křížová zajistí pro-
školení pracovníka VPP. ZO schvaluje zakoupení motorové pily. 
- Pomník a pamětní deska v Dolních Borech připomínající oběti 2 
světové války v obci potřebují opravu. B. Křížová předložila ce-
novou nabídku kameníka. ZO rozhodne na příštím jednání. 
- Starosta obce připomněl nutnost co nejdříve vytvořit novou 
strategii obce. Cenová nabídka Ing. Fialy se zdá příliš vysoká. 
Usnesení č.13b/6 ZO: ZO navrhuje zjistit možnosti vytvoření 
strategie jiným způsobem, nebo dohodnout s ing. Fialou nižší 
cenu. 
- L. Kotačka seznámil ZO s plány TJ Družstevník na vybudování 
terasy u sportovních kabin. Při těžbě, která právě probíhá 
v obecním lese, bude na tuto akci vyčleněno řezivo. TJ ovšem 
bude mít náklady s převozem a pořezáním, a potom se stavbou. 
Proto by bylo dobré najít nějaký grant na úhradu těchto nákladů. 
Usnesení č.13c/6 ZO: ZO schvaluje návrh F. Eliáše, požádat na 
tuto stavbu příští rok dotaci z POV Vysočiny. 
 
Tyto dokumenty byly upraveny v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů. 
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JARNÍ SVOZ  
NEBEZPEČNÉHO ODPADU  

se uskuteční ve středu 13.5. 2015 
16.30 - 16.45 hod. v Borech 

a v 16.55 - 17.10 hod. na Cyrilově. 
KONTEJNER NA  

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD  
bude v Borech i na Cyrilově přistaven od 7.5.2015 

DO RÁMEČKU      

Velké poděkování patří dětem a vedoucím MOPíků, kteří 
pomáhali při akci Čistá Vysočina. Členům SDH za úklid 
zimního posypu a zejména za vyřezávání dřevin okolo 
lampy veřejného osvětlení u hájenky v HB. 
MOP děkujeme za „statečnost“ při přenášení žab a dal-
ších  obojživelníků  u rybníka Kutiňáku. 
Děkujeme obětavým ženám, které pomáhaly při sbírce 
pro Diakonii Broumov a také všem, kteří přinesli věci do 
sbírky. 

Stejně jako v  minulých letech bude v naší zemi i u nás v 
Borech probíhat veřejná sbírka Ligy proti rakovině - tzv. Květinový den. 

V letošním roce se uskuteční ve středu 13. května.  
 Ujmou se jí opět členky Klubu dobré pohody a „základnu“ budou mít před pro-
dejnou Jednoty. 
 Letošním tématem sbírky bude boj proti nádorům reprodukčních orgánů - mož-
nost prevence (gynekologické nádory u dívek a žen, nádory varlat u  mužů). Děkujeme 
za jakoukoli vaši pomoc při této sbírce, ať už darem (zakoupením tradiční žluté kytičky  
tentokrát se  stříbrnými stužkami) nebo třeba i pomocí při organizaci. Minimální cena 
jedné kytičky činí 20 korun. Pomoci můžete také odesláním zprávy ve tvaru DMS KVET 
na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, pořadatel sbírky: Liga proti rakovině Praha 
obdrží 28,50 Kč. Přispět můžete také na sbírkový účet č. 8888 88 8888/0300. V  loň-
ském roce se touto cestou vybralo v  celé České republice celkem: 14 621 625 korun. 
Podle nejnovějších statistických údajů se onkologickým pacientem stane každý třetí 
občan České republiky a každé čtvrté úmrtí je způsobeno rakovinou. Dodržováním 
jednoduchých zásad zdravého životního stylu a  využíváním možností preventivních 
vyšetření lze velké části onkologických onemocnění předejít! Šíření zásad prevence 
rakoviny je naším hlavním cílem, pomozte prosím i vy. Předem děkujeme všem, kteří se 
do této charitativní akce zapojí.     B. Křížová 

Víte, že:  
- Od 1.5. bude svoz domovního odpadu probíhat pouze 1x za 14 dnů. Bude to v liché týdny a tedy první voz 
proběhne 8.5.2015 
-Na webových stránkách obce: www.bory.cz naleznete k nahlédnutí projektovou dokumentaci rekonstrukce 
místních komunikací. 
- Termín pro zaplacení většiny obecních poplatků byl do konce března a někteří je stále nemají uhrazené! 
Poplatek za domovní odpad, popelnice má splatnost do 31.5.2015 
-V květnu se budou dokončovat místní komunikace, proto prosíme kdo má v plánu případně ještě nějaké 
kopání, jako např. přípojka plynu apod. aby to provedl teď, než se budou dokončovat vozovky.  
- Obecní kompostárna je opět od 1.4.2015 otevřena. Provozní doba zůstává středa a sobota 16 -18 hod. 

Borský skutek roku 2014  
Stalo se již hezkou tradicí oceňovat jednotlivce i organizace, 
které u nás vykonali, či dlouhodobě vykonávají nějakou mimo-
řádnou akci, nebo činnost.  
Protože bychom rádi opět vyhodnocení provedli na Veřejném fóru, které je plá-
nováno na 4.6.2015, prosíme vás všechny, abyste nám sdělili své návrhy do této 
ankety.  Na adresu: nominace2014@seznam.cz  

Změny v kalendáři akcí. 
Ne vše jde úplně dopředu naplánovat a proto 
si prosím v kalendáři přepište, že taneční zá-
bava TJ Družstevník se koná 9.5. . Jarní zájezd 
Klubu dobré pohody bude 23.5. 2015. 
Podrobnosti  k zájezdu sdělíme co nejdříve. 

ING. MÁRIA NECIDOVÁ – PROJEKTY A POSUDKY 
Ing. Mária Necidová, Cyrilov 38, 594 61 Bory 
tel.: 737 555 228 , e-mail: necidova@ned.cz,     http://www.ned.cz 
  Projekty pro domy s téměř nulovou spotřebou energie, nízko-
energetické domy a projekty pro ekologické domy. Projekty a posouze-
ní pro dotace Nová zelená úsporám a dotační tituly z Operačního pro-
gramu životní prostředí. 

Děkujeme všem, co nám  
poslali své fotografie  
do nového kalendáře!  

A kdyby jich bylo víc, bylo by 
to skvělé.  

adresa: boryfoto@seznam.cz 
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 Stavba mateřské školky zdárně pokračuje. Byla dokončena hrubá stavba školky 
včetně střechy a vnitřních příček. V současné době dodavatelská firma STAREDO usa-
dila všechna okna a pracuje se zejména uvnitř a na fasádě stavby. Dále se také upravuje 
okolí včetně přístupových cest. Plánované ukončení stavby je do konce července 2015. 
Celý projekt bude poté ukončen v srpnu 2015. 
 Projekt Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491 je spolufi-
nancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operač-
ního programu NUTS 2 Jihovýchod. 

         Ing. Marcela Slavíková 

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2015/2016 se koná  
v budově Mateřské školy Bory  

ve středu 29. dubna 2015 od 13.00 do 17.00 hodin. 
Tiskopisy potřebné k zápisu si můžete vyzvednout  

během provozu mateřské školy. 
K zápisu s sebou vezměte vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a 

průkaz totožnosti zákonného zástupce. 
Na shledání s Vámi se těší učitelé MŠ Bory. 

Mateřské centrum  
v jarním období 2015 

 V mateřském centru bylo od ledna do konce března 
jako vždy velice 
živo. Při pravidel-
ných hernách 
děti skotačily na 
nových prolézač-
kách a stavěly 
hrady z mega 
kostek. Pozadu 
nezůstaly ani 
hračky a proléza-
cí had. Během 
herničky byla 
možnost si také 
něco hezkého 
s  maminkou 
vytvořit. V únoru 
jsme nejdříve 
vytvářeli papíro-
vé sněhuláky a 
při druhém se-
tkání se zase 
malovaly různými 
technikami dře-
věné kostky. 
V lednu za námi 
přijela zkušená 
lektorka Markéta 
Vaňková s Yama-
ha hudební  
š k o l i č k o u 
s ukázkovými 
hodinami před-
školních hudeb-

ních programů. Ze zpívání a 
rytmizování byly unešené neje-
nom děti. Velice zajímavé byly 
také pestré besedy, které se 
v centru konaly. V lednu nám 
fyzioterapeutka paní Dočeka-
lová povídala o správném 
tělesném vývoji dětí a zejména 
o tom, čím správný vývoj pod-
pořit. V únoru jsme diskutova-
li s Mgr. Elen Sejrkovou ohled-
ně trestů, odměn a celkově o 
výchově našich ratolestí. Dva-
krát za námi také zavítala Mgr. 
Kateřina Bukáčková, se kterou 
jsme probírali výživu kojenců, 
dětí, ale také bylinky, koření a 
zdravé stravování dospělých. 
Beseda se neobešla bez ochut-
návek a zajímavých knížek 
z oblasti výživy. V březnu nám 
pan poručík Miroslav Mejzlík 
z Jihlavské hospodářské krimi-
nální policie poradil, jak ochrá-
nit děti před kyberšikanou a 
rovněž nám z praxe porefero-
val o nebezpečích na interne-
tu, které mohou nejen děti na 
internetu ohrožovat. Jarní program jsme uzavřeli 
s Mgr. Danou Polákovou a tématem logopedie. Jak jsme se 
zde dozvěděli – vývoj řeči dětí je také třeba sledovat a 
případně se včas poradit. 
 Všem děkujeme za účast na akcích a budeme se na 
všechny opět těšit na podzim, až nebude počasí tak pří-
hodné pro aktivity venku.  
   Marcela Slavíková a Lucka Dostálová   
      Foto: M. Slavíková 

Foto: B Křížová 
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JAK TO BYLO PŘI UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ 
VÁLKY V BORECH A OKOLÍ 

 V minulém čísle Borského zpravodaje jsme si připomněli opera-
ci BAUXITE, závěr války v Borech a osvobození naší obce. V tomto 
čísle si připomeneme oběti  fašismu z naší obce, průběh osvobozova-
cích bojů v závěru války a osobnost P. J. E. Krejčího CCG.  
 Mezi oběti fašismu, jejichž památku nám připomínají pamětní 
deska na rodném domě a pomník na návsi v Dolních Borech patří 
Emil Hladík a Karel Jelínek. Historie jejich zatčení a hrdinské smrti je 
popsána v publikaci Makovský, Vladimír; Mlýny a mlynáři na Velko-
meziříčsku, svazek IV., str. 76, Vlastivědná a genealogická společnost 
o.s. při  JUPITER CLUBU, Velké Meziříčí 2006; takto:  
 Byla druhá světová válka a ta přinesla neštěstí do zapadlé 
hájenky. V roce 1938 nastoupil do pekelské hájenky panský hajný 

Emil Hladík (*1902 - †1942), otec 5 
dětí. Krátce na to se zapojil do pro-
tistátní činnosti ve skupině R3. Jeden 
čas zde skrýval jednoho z čelných 
vedoucích, Veselého -Štainera. Pro 
nepředvídané situace si v blízkosti 
hájenky vybudoval tajnou skrýš 
(bunkr), kde měl potraviny a také 
italskou karabinu s náboji. Začátkem 
června 1942 byla při prohledávání 
lesů německými protipartyzánskými 
oddíly obklíčena a prohledána i hájen-
ka. Když nic nebylo nalezeno a hajný 
Hladík neprozradil místo své skrýše, 
kterou měli Němci zakreslenou na 
plánku, předstírali odchod a hájenku 
tajně sledovali. Nic netušící hajný, 
v domnění, že Němci jsou již pryč, šel 
se podívat, zda má skrýš v pořádku. 
U bunkru byl chycen a krutě zbit. Byl 
převezen do Kounicových kolejí 
v Brně, a tam 30. června 1942 popra-
ven. Rodinu Emila Hladíka nechal hr. 
Podstatzky bydlet v hájence až do 
konce války a paní Hladíková dostáva-
la od lesní správy ve Velkém Meziříčí 
menší podporu. Po válce se odstěho-
vala do Pohořelic u Brna. 
 Tato se stalo po atentátu na 
zastupujícího říšského protektora R. 

Heydricha (27.5.1942), kdy běsnění okupantů podlehly tisíce obětí, 
došlo k vyhlazení Lidic a nedaleko od nás osady Ležáky. Karel Jelínek 
(* 1919) byl jediným ze spolupracovníků Emila Hladíka, kterého se 
nacistům podařilo dopadnout. Byl také převezen do Kounicových 
kolejí v Brně, a tam 30. června 1942 popraven. Nikdo z účastníků 
odboje, nejen z naší obce, nebyl díky jejich hrdinství odhalen. 
  V evidenci válečných hrobů ministerstva obrany ČR jsou pamět-
ní deska a pomník v Dolních Borech popsány takto:  

 Pro získání celkové představy o propojení osvobozovacích akti-
vit probíhajících u nás i v našem okolí na konci války uvádíme kapitolu 
z publikace Kotík, Jaromír; Květen 1945 ve Velkém Meziříčí, str. 6-7, 
Muzeum Velkomeziříčska 1981: 
Předvečer osvobození Horácka. 
 Ty první měsíce roku 1945 měly zvláštní příchuť; po mírné 
zimě se otevřelo časné jaro, kdy vzduch byl prosycen blížícím se 
vítězstvím. Neustálý postup Rudé armády předznamenával 
s naprostou určitostí brzký konec války. Bojovalo se již na území 
Německa a osvobozena byla zcela nebo zčásti většina okupova-
ných evropských zemí. U nás se fronta valila přes Slovensko na 
Moravu a 26. dubna bylo osvobozeno Brno. Všichni se domníva-
li, že budeme osvobození ve zcela krátké době. Fronta se však 
ustálila západně od Brna u Ostrovačic, necelých 40 kilometrů od 
Velkého Meziříčí ve směru trasy státní silnice. Množily se party-
zánské akce, odboj nabýval na intenzitě. 
 Město Velké Meziříčí a jeho okolí bylo ve sféře působení 
vojensko-politické odbojové organizace R3 (Rada tří) v jejímž 
čele stál prof. dr. Josef Grňa (krycí jméno Vlk) a jako vojenští 
zmocněnci působili plukovníci Josef Štajner-Veselý (Josef) a Josef 
Robotka (Jindřich), všichni žijící v ilegalitě. „Rada tří“ byla vlastně 
svazem revolučních organizací, jen volně spojených a od března 
1945 ji tvořilo 10 skupin vedených samostatnými veliteli 
v dohodnutých prostorech.  Na Velkomeziříčsku působila skupi-
na TAU, v jejímž čele stál aktivní důstojník čs. armády, poručík 
dělostřelectva Miroslav Vetiška, který byl až do osudných mezi-
říčských události zaměstnán jako úředník na okresním úřadě. 
V dubnu 1945 ho Grňa podle rozkazu z Londýna povýšil na kapi-
tána. Skupina TAU přecházela k aktivní bojové činnosti zvláště 
po shozu zbraní a zdařilém přijetí celých zásilek v březnu 1945 u 
obcí Rohů a Cyrilova. V té době se skládala z 5 oddílů po 50 až 
60 mužích, jimž veleli vesměs bývalí mladší aktivní důstojníci 
(Steinmetz, Skrbek, Franta, Svoboda a Chyba). Velitele, kapitána 
Vetišku zastupoval poručík Karel Bezecný. Zbraně z oněch dvou 
anglických letadel pochopitelně nemohly uspokojit potřebu par-
tyzánů k případnému většímu bojovému vystoupení a tak byly 
získávány lehčí zbraně odzbrojováním protektorátních četníků a 
lesního personálu. To ovšem byla náhrada - vzhledem 
k plánovaným úkolům - téměř bezvýznamná. Vykorespondované 
a potvrzené další shozy vyzněly až do konce války pro skupinu 
TAU negativně. A tak byli obstojně ozbrojeni jen členové party-
zánských štábů a někteří další jednotlivci, většina mužstva byla 
beze zbraní nebo se musela spokojit s tím, co se ukořistilo, příp. 
získalo; míní se tím hlavně lovecké pušky, pistole a revolvery. 
 Pro pochopení vývoje, vedoucího nakonec k revolučnímu 
vystoupení dne 6. května 1945 přímo ve Velkém Meziříčí, je 
důležitá a skoro stěžejní právě ona vojenská stránka celého ile-
gálního dění. Vždyť touhou všech velitelů i ostatního mužstva byl 
boj se zbraní v ruce ve větších akcích, aby nepříteli byly způso-
bovány co největší ztráty. Po zvážení situace a možností muselo 
však být od nereálných přání a tužeb upuštěno a oddílům, pří-
padně skupinkám v oddílech doporučeno působit záškodnicky a 

sabotážně v týlu wehrmachtu, 
„zachovat si volný partyzánský 
úder“ a ustoupit, aniž by bylo ohro-
ženo civilní obyvatelstvo. Tak šlo 
například o přepady osamoceně 
projíždějících vojenských vozidel 
v odlehlých silničních úsecích, dále 
byly kladeny účinné nástrahy vedou-
cí k ničení pneumatik, později zhoto-
vovány zátarasy z pokácených stro-
mů. Dvakráte byl poškozen železnič-
ní svršek na trati do Studence. Čet-
nické stanice likvidovány téměř beze 
zbytku a stejně tak byly úspěšné 
a k c e  s  v y p o u š t ě n í m  l i h u 

Vysočina, Velké 
Meziříčí, Bory, 
CZE-6114-09483  

Pietní místo - 
deska  

Na průčelí domu vedle vchodových dveří je 
umístěna deska z bílého leštěného mramoru s 
nápisem 
Pamětní deska Karla Jelínka (člen orelského 
odbojového hnutí, umučen gestapem 1942) 

Karel Jelínek  

Vysočina, Velké 
Meziříčí, Bory, 
CZE-6114-09484  

Pietní místo - 
objekt  

Pomník u vchodu na hřbitov z pískovce, pod 
reliéfem kříže a trnové koruny je leštěná mra-
mor. deska s nápisy a dvěma jmény, vedle desky 
2x foto 
Pomník dvěma obětem fašismu (Emil Hladík a 
Karel Jelínek)  

Emil Hladík, 
Karel Jelínek  

Veřejnost si může najít evidenci válečných hrobů na stránkách ministerstva obrany na http://
www.valecnehroby.army.cz/Evidence/hledani-hrobu-v-cr.   
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v lihovarech. Ze skladů a obchodů byly zajišťovány zásoby 
zboží nejrůznějšího druhu. Z venkova přicházely stále častěji 
hlášení o výskytech „neznámých osob“ a „banditů“. Týl nepří-
tele byl znepokojován stále troufaleji. 
 Protektorátní správa již vůbec nečelila stále rozmanitěj-
ším diverzním akcím, a tak byly postupně nasazovány německé 
speciálně vycvičené jednotky k potírání partyzánské činnosti. 
Spontánní tlak vlasteneckých sil však nebylo možno zastavit, 
odvaha a nadšení měly vzestupnou tendenci. Odbojáři se ne-
mohli spokojovat s „malými“ akcemi, volali po otevřených 
činech se zbraněmi, asi v tom smyslu, že „je nutno něco dě-
lat“. 
 Tak se přiblížily první květnové dny, byl dobyt Berlín a 
ohlášena smrt „vůdce“ Adolfa Hitlera. Zánik „Třetí říše“ byl 
neodvratný. Situace v Čechách a na Moravě a zvláště pak 
v týlu nepřítele v prostoru západně od Brna, tedy v oblasti 
Vysočiny, však nebyla tak jednoznačná, pokud šlo o vojen-
skou sílu wehrmachtu. Na tomto území stále operovala bo-
jeschopná, dobře vyzbrojená a zásobovaná armáda polního 
maršála F. Schörnera, skládající se namnoze z elitních sborů 
esesmanů a policejních pluků. Toto vojsko se zatím nerozpa-
dalo a bylo schopné držet po dva týdny přesilu 2. ukrajinské-
ho frontu maršála R. J. Malinovského. V daných souvislostech 
se konstatuje, že týlové jednotky Němců, zdánlivě rozptýle-
né, byly sice znepokojovány partyzánskými akcemi, ale udr-
žely si naprostou vojenskou převahu. To byla tvrdá a nezane-
dbatelná realita, která koneckonců sehrála stěžejní roli 
v osudných závěrech velkomeziříčského odboje. 
 
 Na hřbitově v Horních Borech je pohřben P. Krejčí, rodák 
z Rousměrova, který se aktivně zúčastnil zahraničního odboje při 
osvobození naší země od fašismu. Jeho zajímavý životní příběh uvádí-
me z Kroniky Kongregace bratří Těšitelů, kam ho sám napsal. Za 
poskytnutí informací i fotografií děkujeme jeho neteřím paní Marii 
Prokopové z Nového Města na Moravě a paní Bohuslavě Nevrklové 
z Rousměrova. 
 
P. Jiří Eduard Krejčí CCG 
 Narodil jsem se 18.3.1911 
v Rousměrově jako nejmladší 
z 10 sourozenců. Vldp. P. J. Buš, 
profesor náboženství na reálném 
gymnásiu ve Velkém Meziříčí 
nám jednou na orelském sdruže-
ní vyprávěl o setkání s krajany ve 
Vídni a pochvalně se vyjádřil o 
působení české Kongregace 
bratří Těšitelů z Getseman mezi 
krajany ve Vídni. To mne zaujalo 
a začal jsem se o tuto řeholní 
společnost zajímat. V roce 1931 
jsem byl do této kongregace 
přijat. Kandidaturu a noviciát 
jsem prodělal v Rakousku. 
V roce 1935 kongregace převza-
la do své správy Cyrilometoděj-
skou smírčí kapli v Jeruzalémě na Olivové hoře a poslala tam 
čtyři svoje členy, jedním z nich jsem byl i já. (V této kapli se poz-
ději setkal papež Pavel VI. s pravoslavným patriarchou Athenago-
rasem.) V roce 1939 vypukla druhá světová válka a tak jsem jako 
mnoho jiných nastoupil do zahraniční československé armády ve 
Francii. Po pádu Francie jsem s touto armádou bojoval v Anglii. 
Po skončení války jsem se vrátil do Československa. Demobili-
zován jsem však byl v únoru 1946 v Jeruzalémě, kde jsem pokra-
čoval ve studiích. V roce 1948 jsem se vrátil do Československa, 
dokončil teologická studia a 5.7.1949 mě vysvětil brněnský bis-

kup Karel Skoupý na kněze. Mé 
první místo byl kostel P. Marie 
Vítězné v Praze na Malé Straně, 
který spravovali bratři Těšitelé. 

V tomto kostele je známá milost-
ná soška Pražského Jezulátka. 
Zde jsem však dlouho nepobyl. 
V dubnu 1950 došlo k likvidaci 
klášterů. Řeholníci a řeholnice 
museli opustit kláštery a byli 
internováni na různých místech. 
Já jsem byl internován nejprve 
v klášteře v Broumově, pak 
v Oseku u Duchcova, a v dubnu 
1953 jsem byl převezen do Krá-

lík. V roce 1955 jsem byl propuštěn. Do duchovní správy jsem 
přijat nebyl, údajně z důvodu účasti v západním odboji. Našel 
jsem si práci v Hrabyni na severní Moravě, jako lesní dělník. Pak 
jsem byl požádán sestrami Kongregace Milosrdných sester sv. 
Karla Boromejského, abych byl jejich duchovním správcem 
v USP pro postiženou mládež v Podlesí, okr. Nový Bydžov. Ofi-

ciální zaměstnání však bylo 
údržbář. Po uvolnění v r. 1968 
chtěl tehdejší biskup pražský 
František Tomášek svěřit Těši-
te lům duchovní správu 
v Chebu a okolí. Plzeňský 
církevní tajemník to však ne-
dovolil. Pomáhal jsem tedy 
v duchovní správě u svého 
spolubratra P. Jiřího Koutníka 
ve Šťáhlavech a Štěnovicích. 
V roce 1972 mě opět požádaly 
sestry Boromejky o duchovní 
vedení v Místku na Palkovické 
ulici. Později jsem mohl ve 
farnosti Místek vykonávat 
službu ve zpovědnici. V roce 
1989-90 převzali Těšitelé du-
chovní správu na poutním 

místě Klokoty u Tábora. Byl jsem vyzván, abych zde nastoupil 
k výpomoci. Po roce působení se mi stal úraz (sražen autem), 
což mi znemožnilo další práci. Vrátil jsem se zpět k Boromejkám 
do Místku, kde jak předpokládám, dosloužím až do smrti. 
 Zemřel  5.7.1999 v den 50. výročí svého kněžského svěcení, 
pohřeb zesnulého kněze se konal 12.7.1999 ve farním kostele sv. 
Jana a Pavla v Místku. Pak byl převezen do farního kostela v Borech 
kde se v 16.00 hodin konala zádušní bohoslužba, po které bylo tělo 
zemřelého uloženo do hrobu jeho rodičů na místním hřbitově.   
Připravili P. a B. Křížovi s pomocí kronikáře ing. L.Prokopa 

Zadní strana fotografie 

Na cestě do Emaus 
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70. VÝROČÍ OPERACE BAUXITE  

 V sobotu 27.3.2015 
za krásného slunečného 
počasí jsme si v Borech 
připomenuli hrdiny zá-
padního válečného odbo-
je u příležitosti 70. výročí 
posledního operačního 
výsadku z Velké Británie 
BAUXITE. 
 Hlavním iniciáto-
rem celé akce byli členo-

vé Klubu vojenské historie Pětačtyřicítka z Brna. Už pár dnů 

předem umístili na místě doskoku kpt. Hromka pamětní desku, 
kterou vyrobili. 
V sobotu připravili rozsáhlou výstavu dobových předmětů, foto-
grafií a dokumentů v zasedací místnosti OÚ. Návštěvníci si mohli 
prohlédnout vybavení parašutisty, zbraně, medaile, odznaky a 
mnoho dalších zajímavých předmětů z tehdejší výzbroje a výstro-
je. Mezi nejcennější předměty patřily originály letáků a dokladů 
válečných hrdinů bojujících za svobodu vlasti. 

 
 Před polednem se 
návštěvníci společně se členy 
KVH oblečenými do původní 
vojenské výstroje přesunuli 
do doskokové zóny výsadku 
BAUXITE, nedaleko kříže u 
cesty mezi Radenicemi a 
Cyrilovem. Na místě již stála 
čestná stráž u padákem zaha-
lené pamětní desky. Členové 
KVH krátce připomněli his-
torii události, která se tu 

před 70. lety odehrála. Potom zazněla za doprovodu kytary pí-
seň Dlouhá cesta k Tipperary, což byl v tu chvíli zážitek zcela 

mimořádný. Vlastního 
odhalení pamětní des-
ky se ujali dva vzácní 
hosté. Jedním z nich 
byl Pavel Hromek - 
synovec kpt. Hromka 
a druhým pan generál 
Emil Boček. Pan P. 
Hromek srdečně po-
děkoval za tuto akci, 
za to, že si na jeho 
strýce někdo vzpomněl. 
 Kpt. Hromek jako příslušník čs. armády v zahraničí byl 
v noci z 22. na 
2 3 . 3 . 1 9 4 5 

vysazen z letadla padákem v rámci operace BAUXITE spolu 
s vojenským materiálem. Po vysazení spolupracoval s domácí 
odbojovou organizací R-3 a navázal spojení s Londýnem. Po 
osvobození zůstal v armádě a za své zásluhy byl vyznamenán a 
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povýšen na majora dělostřelectva. V roce 1945 dokonce účinko-
val ve filmu Muži bez křídel. I tuto část filmu mohli zhlédnout 
návštěvníci výstavy na OÚ. Po roce 1948 odešel společně 
s bratrem, tatínkem našeho hosta, do zahraničí. Bratr zemřel 
krátce na to. Kpt. Hromek zemřel v roce 1977 v USA. 
  Odpoledne pro zájemce přímo ve výstavním prostoru 
proběhla přednáška historika Vlastislava Janíka o výsadku 
BAUXITE a promítání dobových dokumentů. I místní pamětníci 
si zavzpomínali na události z válečných let. 

 V podvečer pak KVH na hřbitově v Horních Borech, za 
účasti návštěvníků a zejména rodinných příslušníků uspořádal 
pietní akt k u hrobu P. Jiřího Eduarda Krejčího. Jeho obětavé 
úsilí, které věnoval boji za osvobození naší vlasti, připomněl za 
KVH Lubomír Hrbáček slovy: „Patří mezi hrdiny, kteří si zaslouží 
naši velkou úctu. Bojovali za naši zemi a ve vší skromnosti nesli 

své hrdinství dál svým životem“. Členové KVH uctili jeho památ-
ku vzdáním vojenských poct a položením květin. 
 Asi málokdo v Borech tušil, jak vzácného člověka tu máme 
pochovaného. Všichni, kdo ho znali, vzpomínají, jak hodný a 
vzdělaný člověk to byl, který např. ovládal 7 jazyků. 
 
Obec Bory tuto akci uspořádala jako součást připomenutí 70. 
výročí ukončení 2. světové války a rozšíření povědomí o událos-
tech, které se u nás tehdy staly.                            
 
Velké poděkování patří nejen členům KVH, ale také všem našim 
fotografům za dokumentaci a J. Zaťkovi za film, který natočil  na 
kameru vypůjčenou v ZŠ - děkujeme!     
        Blanka Křížová 

Čistá Vysočina 2015 

 Děti opět posbíraly všechny odpad-
ky v silničních příkopech ve směru na 
Rousměrov, Krásněves a Vídeň. 

 Lampa veřejného osvětlení a cedule 
označující začátek obce, už můžou zase 
sloužit svému účelu, protože díky členům 
SDH už nejsou zcela ukryty v zeleni. 
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 Letošní Noc s Andersenem 27.3. se nesla v duchu knihy Ducháčkovic rodina a Na hradě Bradě.  
 Sešlo se nás 14 spáčů. Napůl malí a napůl větší. A pak hlavně náš vzácný host! Pan Tomáš Machek loutkoherec, člen sdružení 
Umění mění.  
 Podstatnou část večera jsme totiž věnovali loutkám. Pan Machek nám představil různé druhy loutek, jak se jmenují, jak se vodí 
a na jaká představení se hodí. Takže my už známe nejen maňásky a marionety, ale i loutky plošné, totemové, javajky a také loutky 
zvané manekýn, nebo „maped". Knížka Ducháčkovic rodina je příběh o rodince duchů, duchů z mlhy a tak i naše loutky vyrobené z 
bílé netkané textilie byly duchové. Vyrobili jsme si loutky různé a pak ve skupinkách nacvičili scénku, kterou jsme pak odehráli. Když 
jsme se řádně vyřádili, přišla na řadu další část. Kniha Na hradě Bradě. A tak jsme se i s našimi strašidýlky vypravili na hrad. Že v 
Borech žádný hrad není a nikdy nebyl? Omyl! Koukněte se na fotky. Hrad na dvoře u domu pana Kostečky byl pro naše duchy a pro 
naše menší děti úplně akorát! Je docela možné, že tam některý zůstal a teď se u Kostečků houpe na televizní anténě. Po návratu do 
knihovny jsme povečeřeli a pak jsme se dali do práce. Větší děti se chopily práce na leporelu se siluetou hradu. A menší dostaly za 
úkol podhradí. Za chvilku prázdné bílé stránky leporel ožily postavičkami zvířátek, domů, kostelů, mlýna. Hrad dostal okna, střechy, 
komnaty. Nepodařilo se nám celé dílo dokončit, protože byl čas nachystat si pelíšky a pořádně užít nocování s knížkami, ale i tak už 
se rýsují krásná leporelka. A pak noční čtení a ráno společná snídaně a hurá domů a těšíme se za rok na další nocování! 
 Díky moc Lence Křehlíkové, panu Machkovi a panu Kostečkovi!   Blanka Křížová 
A trocha statistiky:  
Do patnáctého ročníku společné pohádkové Noci s Andersenem se zapojilo 619 knihoven v ČR, 514 škol, 83 dalších institucí, 235 
slovenských knihoven a škol, 36 míst v Polsku, 9 ve Slovinsku, 26 v ostatních zemích, což podtrženo a sečteno dává 1.522 míst celé-
ho světa, kde více než 93.526 dětí a dospělých mohlo prožít úžasné noční dobrodružství spojené s pohádkou.  

PRVNÍ ROČNÍK MEMORIÁLU  
STANISLAVA OCHRANY  

14.-15.3.2015  

Foto:  
Luboš Homola 
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TJ Družstevník Bory  
TANEČNÍ ZÁBAVA     

 9.5.2015 

Jarní vydařená přednáška ČSZ 

 
VYHRÁLI JSME  

PINGPONGOVÝ 
STŮL  

 a návštěvu reprezentan-
tů ve stolním tenisu. 
 Pravidelně vás v Bor-
ském zpravodaji informuji o 
tom, že se už druhým rokem 
zapojujeme do akce Českého 
olympijského výboru Sazka 
olympijský víceboj. Protože 
máme šikovné děti, natočili 
jsme s žáky 9. ročníku krátké 
soutěžní video o tom, jak 
se dá netradičně hrát stolní 
tenis. Odborná porota vybra-
la naše video jako nejlepší v 
kraji Vysočina!!! Vyhráli jsme 
vlastně dvě ceny! Stůl na stol-
ní tenis a návštěvu špičkových 
stolních tenistů a olympioni-
ků, kteří k nám do školy přije-
dou 25. května 2015. Čeká 
nás den plný soutěží a her! 
 
 Mgr. Zuzana Jurková 


