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 Čechy, Němce a 
Francouze čeká kaž-
doroční nadílka shod-
ně na Štědrý večer, čili 
24. prosince; kompe-
tentními nadpřiroze-
nými dárci jsou v těch-
to zemích Ježíšek, der 
Weihnachtsmann a 
Petit Papa Noel.  
 Avšak jiný kraj 
znamená i jiný mrav. 
N a p ř í k l a d  v 
Holandsku naděluje 

Sinterklaas (Mikuláš) už 5. prosince večer, a dost. Vánoce 
se slaví v poklidu a většinou už bez dárků. Ve Švédsku 
naděluje 13. prosince svatá Lucie, v Itálii 6. ledna bezzubá 
čarodějnice Befana a ve Španělsku téhož dne svatí Tři 
králové, los Reyes Magos. Djadja Moroz se Sneguročkou 
chodí po pravoslavném způsobu až 7. ledna. Štědrý večer 
Angličanů a Američanů se spíše trochu podobá našemu 
silvestru. Dárky dostávají až 25. prosince ráno. Zde je 
pro nadílení příslušná další mikulášská reinkarnace, totiž 
Santa Claus. Všechny tyto štědře nadělující nadpřirozené 
bytosti odedávna zaměstnávají fantazii dětí. Aspoň do té 
doby, dokud neodhalí šedou životní realitu, že naděluje 
tatínek. Je tomu letos 118 let, co jedna americká holčička 
chtěla vánočnímu tajemství mermomocí přijít na kloub - 
a to za pomoci hromadného sdělovacího prostředku. 

 

Vánoční poselství šéfredaktora Churche 
 Jmenovala se Virginie O’Hanlonová a žila v New 
Yorku. Jednoho prosincového dne roku 1897 napsala 
deníku Sun následující čtenářský dopis: "Je mi osm let. 
Někteří z mých přátel říkají, že žádný Ježíšek neexistuje. 
Táta tvrdí, že Sun vždycky píše pravdu. Řekněte mi tedy, 
prosím: Chodí Santa Claus?" 
 V redakci z toho nejprve zavládly rozpaky. Pak ale 
šéfredaktor Francis Church rozhodl, že důvěru malé 
čtenářky ve vševědoucnost a pravdomluvnost medií ne-
lze zklamat. A pokládal záležitost za tak závažnou, že 
osmileté Virginii odpověděl osobně – a to na titulní 
stránce Sunu: 
 Milá Virginie, 
Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami 
vidí; věří, že nemůže existovat nic, co nemohou postihnout 
svým malým rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží 

dospělému nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako maličký 
hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje, abychom postihli 
a pochopili celou pravdu. 
 Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje stejně jistě 
jako láska, velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše existuje, 
může náš život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět 
bez Santa Clause! To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani 
poezii – nic z toho, co život činí snesitelným. Zůstal by jen 
třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, které 
prozařuje svět, by muselo uhasnout. Santa Claus existuje, 
protože jinak bys nemohla věřit ani svým pohádkám. Jistě, 
mohla bys požádat tatínka, aby na Štědrý večer vyslal lidi, 
kteří by Santa Clause chytili. Ale žádný z nich by ho nespatřil. 
Co by to dokázalo? Žádný člověk ho nevidí jen tak. To nedo-
kazuje vůbec nic. 
 Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zra-
kům. Například víly, které tančí v měsíčním svitu na paloučku. 
A přesto existují. Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš 
rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné útvary. 
Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný 
svět je zahalen závojem, který ani žádné násilí nedokáže 
protrhnout. Poodhrnout ten závoj může pouze víra a poezie a 
láska. Potom najednou spatříme všechnu krásu a nádheru za 
ním. Je to také pravda?, zeptáš se asi. Ano, Virginie, je, a nic 
na tomto světě není pravdivější a trvalejší. Santa Claus žije, a 
bude žít věčně. Ještě tu bude za desetkrát 
deset tisíc let, aby potěšil děti jako jsi Ty a 
naplnil radostí každé otevřené srdce. 
 Veselé vánoce, Virginie, Ti přeje Tvůj 
Francis Church 
 Výměna dopisů mezi osmiletou Virgi-
nií a šéfredaktorem Churchem se odehrála 
v prosinci 1897 - přesně před 118 lety. 
Deník Sun ji uveřejňoval od té doby kaž-
dým rokem znovu v předvánočním týdnu 
na titulní stránce, ještě dlouho po smrti Francise 
Churche i Virginie O’Hanlonové. Činil tak 54 let, až do 
roku 1950, kdy zanikl. A tehdy převzaly tuto tradici čet-
né angloamerické i jiné noviny a časopisy po celém světě. 
 Všechny přetiskují oba dopisy - dávnou dětskou 
otázku a nadčasově moudrou, úsměvnou odpověď - opět 
i letos. Stoletá štafeta je tak předávána dalším a dalším 
generacím. Nese tiché poselství naděje i do našich časů, 
poznamenaných zlobou a chvatem, vražedným sobec-
tvím, popřením všech hodnot. Přejme tomuto poselství - 
slovy dávno mrtvého amerického novináře Francise 
Churche, aby nikdy nezaniklo a zaznívalo na světě lidí 
ještě za desetkrát deset tisíc let.   Zdroj: Český  rozhlas  

24.12.2015  čtvrtek  
Štědrý den 
Horní Bory 22.00 Půlnoční Mše sv.:  
 

25.12.2015  pátek  
Slavnost Narození Páně  
- zasvěcený svátek 
Horní Bory   9.45 Mše sv.  

26.12.2015 sobota 
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 
Dolní Bory    8.45 Mše sv. 
Horní Bory   9.45 Mše sv. 
 

27.12.2015  Neděle Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa  
Horní Bory  9.45 Mše sv. 
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Ze zápisu 14. schůze RO konané 23.11.2015  
 

Přítomni: J. Březka, B. Křížová, Mgr. M. Chalupa, P. Viliš, 
Omluveni: ing. L. Dostálová 
Hosté: F. Zikmund - SDH 
Jednání: 
- Platový výměr ředitele ZŠ. V souvislosti s novelizací Nařízení 
vlády č. 564/2006 ve znění pozdějších předpisů s účinností od 
1.11.2015 došlo ke změně platového tarifu a příplatku za vedení. 
RO schvaluje nový návrh platového výměru ředitele ZŠ. 
- Žádosti: XXX podali na obec žádost o prodloužení termínu na 
připojení k obecnímu vodovodu. RO schvaluje prodloužení ter-
mínu s tím, že připojení musí proběhnout nejpozději do 
30.6.2016. V případě nedodržení termínu budou uplatněny sank-
ce v původní výši. 
- Pronájem staré budovy MŠ. Žádost o pronájem prostor 
v bývalé budově MŠ požádaly 3 organizace a další prostor bude 
využívat Obecní muzeum. RO schvaluje žádosti o pronájem 
prostor v bývalé budově MŠ Dolní Bory 40 pro SDH pro krou-
žek mladých hasičů, ČSOP MOP Bobeš, Rodinné centrum Mra-
veniště. S těmito organizacemi budou uzavřeny smlouvy o pro-
nájmu. 
- F. Zikmund SDH přišel RO informovat o aktuálních plánech a 
problémech SDH Bory: 
- Hasičské hřiště, dráha - je nutno aktuálně prověřit vyjmutí části 
lesa z lesního půdního fondu. Starosta zajede s F. Zikmundem do 
Nového Města na Mor. 
- Budova Hasičské zbrojnice by potřebovala modernizaci: další 
nátěr střechy, oprava fasády (římsa a sokl), výměna oken, klu-
bovna (zvážit možnost nahradit pilíř uprostřed menším, nebo 
úplně zrušit). Dále je nutné vybudovat zabezpečení nové techni-
ky. V předním vchodu začali členové SDH budovat muzeum. A 
v přízemí novou šatnu. V příštím roce bude SDH Bory slavit 120. 
výročí založení. RO bere na vědomí zprávu F. Zikmunda a dle 
možností se bude snažit vše postupně řešit. 
- Různé: informace starosty. Obecní les: Pan hajný Láznička při-
praví plán prací v obecním lese na rok 2016 a navrhne termín 
schůzky se starostou. 
         

  Ze zápisu 16. jednání ZO Bory 4.12.2015  
 

Přítomno 11 členů ZO 
Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Ing. L. Dostálová, Mgr. M. 
Chalupa, P. Láznička, 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová M. 
Hosté: Ing. Jurek 
Program jednání 
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. 10/2015 
7. Schválení odvodu odpisů ZŠ na obec 
8. Likvidace nepotřebného majetku 
9. Převody majetku MŠ - obec 
10. OZV 
11. Schválení rozpočtu obce na rok 2016 
12. Dodatek ke smlouvě TJ Družstevník 
13. Pravidla FMP na rok 2016 
14. Strategie obce 2015-2025 
15. Oznámení ZŠ o přerušení provozu MŠ a ZŠ 
16. Žádosti 
17. Různé 
- ZO bere na vědomí zápis z minulého jednání RO.  
Rozprava: Za jakou cenu provede pan Zezula připojení vodomě-

rů v příštím roce u těch, kteří požádali o odklad? Bude nutné 
uzavřít s panem Zezulou dodatek smlouvy. 
- Rozpočtové opatření č.10/2015. Paní účetní vysvětlila členům 
ZO, z jakého důvodu je nutné navýšit rozpočet v jednotlivých 
položkách v RO, nové postupy v účtovávání softwarových služeb 
apod.  ZO schvaluje rozpočtové opatření č.10/2015 v celkové 
částce 8.409.506,22 Kč 
- Schvalování odvodu odpisů ZŠ - obec. Částka v rozpočtu školy 
rozpočtovaná na odpisy v roce 2015 dle odpisového plánu: 19 
122 Kč. Navýšení odpisů z důvodu vyřazení movitého majetku: 
Úprava vody z vrtu 11 841,40 Kč. O částku 11 841,40 Kč bude 
navýšen rozpočet školy na rok 2015. Celková výše odpisů včetně 
navýšení činí 30 963,40 Kč.  
- ZO schvaluje likvidaci nepotřebného majetku dle přiložených 
protokolů. 
- Převody majetku ZŠ - obec. V souvislosti se stěhováním MŠ do 
nových prostor, zůstává některé zařízení a vybavení ve staré 
budově a bude tam dále využíváno. 
- Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Bory č. 4/2015, o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
- Schválení návrhu rozpočtu na rok 2016. Rozprava: starosta 
vysvětlil nové změny v návrhu rozpočtu, např. na opravy hasičské 
zbrojnice, dotace na stavbu MŠ. Vyvěšený rozpočet se navyšuje o 
195,9 tis., tedy na 9 408 600 Kč 
- Schválení dodatku ke smlouvě o podpoře celoroční činnosti TJ 
Družstevník. Dodatek se týká změny data pro konečné vyúčto-
vání. 
- Schválení pravidel FMP pro rok 2016. Do nového návrhu byly 
zapracovány připomínky a změny. ZO navrhuje ještě zrušit limit 
5 tis. na jednu žádost.  
- Představena Strategie obce 2015-2025. V průběhu roku 2015 
byla komunitním způsobem pod vedením Marty Vencovské zpra-
cována Rozvojová strategie obce Bory na další období. 
- Ředitel ZŠ informoval ZO o přerušení provozu ZŠ a MŠ v době 
vánočních prázdnin, tj. 23.12. - 3.1. 2016 
- Žádosti: - Oblastní Charita Žďár nad Sáz. požaduje na rok 
2016 na vyrovnávací platbu služeb osobní asistence, kterou po-
skytuje klientům v Borech částku 214 900 Kč. Takovou částku ze 
svého rozpočtu ovšem obec rozhodně nemůže uvolnit. ZO 
v rámci rozpočtu na rok 2016 schválilo na účel vyrovnávacích 
plateb pro poskytovatele sociálních služeb částku 50 tis. Kč. 
- ZO neschvaluje žádost Linky důvěry Střed o podporu na celo-
roční provoz ve výši 1 Kč na obyvatele. 
- Schválení žádosti Farnosti Bory o příspěvek ve výši 90 tis. Kč na 
opravu fasády kostela sv. Martina v Horních Borech. Opravy 
kostela započaly v roce 2013, obec tehdy přispěla částkou 90 tis. 
a další stejná částka byla přislíbena na pokračování těchto oprav. 
- Různé: 
- M. Špaček upozorňuje na to, že je třeba zajistit opravu výtluků 
na vozovce v Oklíku a u Mrázkových. A dále na nutnost zajistit 
vybudování svodidel u vozovky mezi částí obce Dolní Bory a 
Horní Bory, kde opakovaně havarují vozidla. 
- P. Příhodová - na vozovce směrem na Cyrilov je nutné opravit 
ulomenou krajnici. 
- Dále M. Špaček upozorňuje na 2 ulomené dopravní značky 
v obci. Pracovníci obce značky opraví, případně před zimou ukli-
dí. 
- Na vybudování el. přípojky pro E.ON na pozemku p. č. 75/19 
v k.ú Dolní Bory. bylo zahájeno stavební řízení. ZO schvaluje 
podání odvolání. 
- Ing. Jurek přišel na jednání ZO přednést požadavek nájemníků 
bytů v domě č. 162 na zřízení vodoměrů v každém bytě zvlášť. 
ZO souhlasí s umístěním vodoměrů do každého bytu, pokud to 
bude technicky možné. Je třeba konzultovat ještě s panem Zezu-
lou. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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          Ze zápisu 17. jednání ZO Bory 18.12.2015  
 

Přítomno 11 členů ZO.  
Omluveni: Láznička P., Vávra P., Kotačka L., Bc. Suková D. 
Hosté: V. Filip 
Program jednání 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Schválení smlouvy o kontokorentním úvěru 
5. Žádost o souhlas umístění sídla 
6. Různé 
7. Závěr 
 - Schválení navýšení stávajícího kontokorentního úvěru o 500 
tis. pro provozní účely obce - překlenutí časového nesouladu 
mezi rozpočtovými příjmy a výdaji. Kontokorent do výše 1,5 mil. 
Kč. 
- Schválení žádosti Spolku rodičů a přátel dětí a školy při základ-
ní škole Hany Benešové o souhlas majitele nemovitosti 
s umístěním sídla spolku do sídla ZŠ Bory č. p.161 
- Různé: - V. Filip informoval ZO o tom, že u pozemku p. č. 95 
k.ú. Dolní Bory došlo k chybnému zaměření a jeho výměra je o 
170 m2 menší. Je třeba na tuto skutečnost pamatovat ve chvíli, 

kdy se uskuteční plánovaná výměna pozemků mezi obcí a Filipo-
vými. 
- P. Příhodová: Je třeba aktualizovat vyhlášku o úhradách nájmů 
za kulturní dům, při různých akcích. 
 

   Ze zápisu z 15. schůze RO konané 18.12.2015 
  

Přítomni: Všichni členové RO 
Jednání: 
- Schválení pronájmu pozemku p.č.15/4 v k.ú. Horní Bory o vý-
měře 1263 m2. Tento pozemek má již pan Z. Vaverka pro potře-
by Mysliveckého sdružení i v současnosti pronajatý. Schválen 
pronájem na dobu 10 let za cenu obvyklou. 
- Schválení odměny ředitele školy. Ředitel ZŠ Mgr. F. Eliáš podal 
žádost o udělení odměny pro ředitele školy s odůvodněním. 
- Počátkem roku 2016 proběhne opět v obci nabídka pro občany 
s možností zúčastnit se elektronické aukce energií. Firma Terra 
Group žádá RO o možnost pronajmutí zasedací místnosti v bu-
dově OÚ pro účely schůzek s občany a možnosti propagace v 
obci. RO souhlasí. 
 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem 
č. 101/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů. 

DŮLEŽITÉ  INFORMACE  
 

Na OÚ bude od 21.12. 2015 do 31.12.2015 dovolená.  
Provoz kanceláře bude zahájen 4.1.2016 
 
Smlouvy na odběr pitné vody. Stále je ještě část maji-
telů nemovitostí napojených na obecní vodovod, kteří 
ještě nemají uzavřenou smlouvu o odběru pitné vody. Je 
nutné tuto smlouvu v kanceláři OÚ uzavřít. 
 
OBECNÍ KNIHOVNA bude otevřena 25.12.2015 17.
-19. hod. a 1.1.2016 17.-19. hod. 
 
ZMĚNA VE SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
o vánočních svátcích. Svoz místo 25.12.2015 proběhne až 
27.12. 2015 a svoz místo 1.1.2016 proběhne až 3.1. 2016  
 

MUDr. Doležal oznamuje, že dne 23.12.2015 a 
31.12.2015 má dovolenou.  
 
MUDr. Klimecý oznamuje, že ve středu 23.12.2015 
bude ordinace pro nemocné od 7.00 do 11.00 hodin.  
Odpolední ordinace odpadá. 
Ordinační hodiny od 28.12.2015 do 31.12.2015 : 
Od pondělí 28.12 do 31.12.2015 bude MUDr. Klimecký 
ordinovat každý den od 7.00 do 10.00 hodin. 
Poradny pro kojence v Radostíně n. Osl., v Borech a Ost-
rově n. Osl. tyto dny odpadají. 
 
MUDr. Bartošík nebude ordinovat 28.12. z důvodu 
dovolené. 
 

MUDr. Šubert  St 23.12.2015  NEORDINUJE 
Po 28.12. až čt 31.12.2015 7.00 – 9.00 hod.  

Proč lidem vadí volně pobíhající psi bez vodítka? 
 Postávám v hloučku pejskařů na louce v pražských Riegrových sadech, v místech, kde je 
vyhláškou umožněn volný pohyb psů. Najednou se od nás oddělí pětiletá fenka dalmatina a 
štěkotem vystraší sedmdesátnici s pečlivě načesaným drdolem, která jde kolem po chodníku. 
 Dáma ztuhne strachy a já jsem v tu chvíli ráda, že jí není vidět do očí. Nic pěkného bych 
asi nespatřila. Vždyť psovi nedala žádnou příčinu, aby ji tak vystrašil. „Promiňte, já se strašně 
omlouvám,“ kaje se na dálku majitelka dalmatina Svatava Hyská, se kterou shodou okolností 
právě probíráme, proč někomu vadí volně pobíhající psi. Pro ilustraci tohoto problému se nemoh-
lo přihodit nic názornějšího. 
 „Víte, psi často vycítí, když se jich někdo bojí. Je to pro ně tak zvláštní pach, že na něj 
musí reagovat,“ spekuluje okamžitě další pejskařka, majitelka voříška. „Viděla jste sama, že 
předtím tudy prošla dobrá stovka lidí a žádného z nich si Ája nevšímala,“ dodává Svatava Hyská 
s tím, že svou roli možná sehrála i nuda, která její fenku přepadla, když se jí panička nevěnova-
la. http://www.novinky.cz/ 
 
 My ale nežijeme v Praze, my žijeme na vesnici, nemáme tu vyhrazená prostranství pro volné pobíhání psů a přesto je to 
v mnohém stejné. Pes bez vodítka obtěžuje (ohrožuje), zejména ostatní psy, které mají jejich majitelé řádně na vodítku! Ohrožují 
děti, cyklisty, bruslaře, běžce…. 
 Tuhle věc nevyřeší žádná vyhláška, je to věc slušnosti a ohleduplnosti všech majitelů psů. 
 Prosíme, mějte své psí miláčky na vodítku!                
  Jitka Karásková a   Blanka Křížová  
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INFORMACE PRO OBČANY  
 Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci 
obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro lepší 

informovanost občanů byly zpracovány letáky, týkající se změn v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a 
ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních dokladů. 
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ŽIL MEZI NÁMI…. 
 Emeritní profesor Masarykovy univerzity 
v Brně PhDr. Jiří Vysloužil, DrSc., se narodil 
11. května 1924 v Košicích. Zemřel 
26.11.2015 v Brně.  
 Po maturitě na reálném gymnáziu byl 
totálně nasazen u filiálek říšskoněmeckých 
firem u nás. Od raných let se učil hře na hous-
le, později též hře na klavír, violu a hudební 
teorii. Založil studentské smyčcové kvarteto, 

kde mu připadl part violy.V letech 1945-1949 studoval na Filozo-
fické fakultě Masarykovy univerzity v Brně muzikologii  
 Po krátkém působení v Armádním souboru Vita Nejedlého 
v Praze  a na Vyšší hudební škole v Kroměříži, kde vyučoval ději-
nám hudby, estetice a folkloristice, byl roku 1954 jmenován od-
borným asistentem pro obory dějiny nové hudby a folkloristiku 
na hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. 
Zde se též stal jako proděkan hudební fakulty prospěšným spolu-
pracovníkem rektora prof. Ludvíka Kundery a děkana prof. Fran-
tiška Kudláčka. 
 Založil a vedl Kabinet pro teorii umění. Vydával Spisy JA-
MU, podílel se na pořádání vědeckopedagogických konferencí. Od 
poloviny padesátých let přednášel hudbu 20. století. Se Ctiradem 
Kohoutkem vedl seminář soudobé hudby, pro nějž jako správce 
knihovny opatřoval dosti dobrodružným způsobem literaturu a 
partitury Nové hudby, v té době mezi českými skladateli zcela 
neznámé. Vedle učitelského a organizačního působení na JAMU se  
věnoval hudební publicistice a kritice. Roku 1958 se seznámil 
s význačným hudebním skladatelem Aloisem Hábou. Pravidelné 
kontakty se proměnily v  pracovní přátelství, z něhož Vysloužil 
lidsky a vědecky těžil. Angažoval se mnohostranně pro Hábovo 
dílo a pozval ho k přednáškám do Brna. 
 Roku 1964 se habilitoval. Zároveň byl jmenován docentem 
a vedoucím katedry hudební vědy a dějin umění Filozofické fakulty 
Brněnské univerzity. Přednášel dějiny české a evropské moderní 

hudby, folkloristiku a estetiku. Vedl diplomní a doktorandské 
semináře, školil aspiranty. Na fakultě vychoval řadu žáků, z nichž 
několik zahraničních. Roku 1972 byl jmenován profesorem. Eme-
ritován byl roku 1990 a působil zde pak  jako externí pedagog. 
Činorodá atmosféra brněnské alma mater určila směr jeho dalších 
aktivit. Jako důležitý vývojový moment se ukázal dvouměsíční 
studijní pobyt v Německé spolkové republice na jaře 1968. 
V připravovaném projektu Slovníku české hudební kultury navrhl 
roku 1966 jeho koncepci a obhájil ji před odborným grémiem. 
Jako vedoucí Kabinetu pro hudební lexikografii řídil s týmem 
spolupracovníků redakční práce až do roku 1990. 
 V roce 1968 byl  jmenován předsedou muzikologické komi-
se Mezinárodního hudebního festivalu v Brně. Muzikologická ko-
lokvia, na jejichž pořádání měl rozhodující podíl, se stala navzdory 
poměrům v totalitně řízeném státu, důležitým centrem setkání 
muzikologických škol Západu a Východu. Roku 1976 byl jmeno-
ván předsedou výboru Mezinárodního hudebního festivalu v Brně. 
Tuto funkci vykonával do roku 1990. Roku 1976 byl jako přední 
janáčkovský badatel jmenován v nakladatelství Supraphon předse-
dou Ediční rady souborného kritického vydání hudebního díla 
Leoše Janáčka. Zde působil až do roku 1990, kdy se stal jejím 
čestným členem. 
 U příležitosti jednoho svého životního jubilea vzpomněl s 
vděčností svých rodičů: otce Cyrila (1879-1966), rodem z Konice 
u Prostějova, který mu sebeobětováním umožnil středoškolská a 
vysokoškolská studia; matky Marie, rozené Dohaničové (1899-
1945), v mladých letech sólové pěvkyně na řecko-katolickém 
kůru v rodném Užhorodě, která ho přivedla k hudbě a od níž 
poprvé slyšel jméno Leoš Janáček. 
 Pan profesor Vysloužil řadu roků se svojí paní často pobý-
val v naší obci na chatě u rybníka Těšíka. Škoda, že jsme nijak 
nevyužili jeho rozsáhlých znalostí a neseznámili se s boha-
tým dílem významné osobnosti české kultury. 
 Z webových stránek Ústavu hudební vědy Filosofické fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně upravila redakce. 

 

ZAJÍMAVÝ NÁLEZ 
 Při výměně poškozených 
tašek na střeše staré hasičské 
zbrojnice učinil Jirka Dostál 
zajímavý nález. Za trámem 
objevil dva balíky zaprášených 
listin. Stav nálezu přibližuje 
fotografie. Po prozkoumání se 
ukázalo, že šlo o výtisky Úřed-
ního listu c. k. okresního 
hejtmanství a c. k. okresní 
školní rady ve Velkém Meziříčí, 
Říšský zákonník pro království 
a země v radě říšské zastoupe-

né a Příručku pro obecní samo-
správy. 
 Nález Říšského zákonníku  
obsahuje neúplné ročníky z let 
1878, 1897, 1898 a 1902.  Na 
fotografii je titulní list Říšského 
zákonníku  z 13.8.1878 kde je 
např. pod č. 108 uveřejněna 
Úmluva učiněná dne 25.5.1878 o 
vyměňování poukázek poštov-
ských mezi Rakousko-Uherskem 
a Francouzskem.  
 Na další fotografii je Úřed-
ní list č. 1  z  1.1.1891  se srdeč-
ným blahopřáním k novému 

roku. Píše se zde o jmenování profesora 
na české ženské vzdělavatelně učitelské 
v Brně a učitele katolického náboženství 
při chlapecké a dívčí škole měšťanské ve 
Velkém Meziříčí. Následuje vyhláška o 
tom, že se mají představení obcí 7. ledna 
dostaviti k úřední zprávě a pak je tu ještě 
Provolání týkaj ící se povodně 
v Karlových Varech, vyčíslení škod a 
výzvy k přispění a konání sbírky na jejich 
úhradu. Poslední informace se týkají 
pokynů Úrazové pojišťovny dělnické 
pro Moravu a Slezsko v Brně. 
 Nález obsahuje kompletní 
Úřední listy z let 1891 a 1902 
(vycházely každý měsíc) a neúplné 
z let 1890, 1892, 1893 a 1899. Neú-
plná Příručka pro Obecní samosprá-
vy z června roku 1910 je odborný 
měsíčník obsahující teoretickou a 
praktickou část. 
 Nabízí se otázka, kdo tyto 
listiny sem uschoval a jak to, že se 
našly až nyní? A v tak dobrém stavu? 
Jisté je, že tento cenný nález po jeho 
očištění a zpracování obohatí sbírky 
obecního muzea. A nebude od věci 
něco zajímavého z těchto listin 
otisknout pro čtenáře Borského  
zpravodaje.   P. Kříž 
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ADVENT V BORECH  
A NA CYRILOVĚ 

 Vánoční tvoření ve školní jídelně 29. 11. bylo letos připraveno přímo velkolepě. 
Koledy v podání děvčat a paní učitelky Zikmundové, krásná vánoční výzdoba, kupa vánoč-
ního cukroví, vánoční punč, dospělý i dětský, řada pracovních stolů s řadou pomocníků 
při tvoření, a krásný živý stromeček před budovou OÚ (Pavle Marku, velký dík za něj!). 
Stromeček byl navečer slavnostně rozsvícen, pan starosta všechny přítomné hezky 
pozdravil a všechny děti dostaly sladkou odměnu od andílků (za dárky opět moc děkuje-
me firmě POEX!) 
 Letošní advent jsme v Borech zahájili opravdu krásně.  
A zrovna tak se tento den vydařil i na Cyrilově.        Foto Pavel Kříž a Mária Necidová 

5.12.2016 

 Adventem vonělo i obecní muzeum. Ve světničce 
mohli návštěvníci najít řadu inspirací ve výzdobě Jany 

Vaverkové, mohli si koupit drobný dárek od šikov-
ných děvčat, medovinu a med u pana Tatíčka. 

MÁME BORSKÝ KROJ 
 Pan Mgr. Kuča ho na základě svých 
znalostí a také výzkumu v historických 
pramenech sestavil a paní švadlena Eva 
Kosmáková ho nádherně ušila. 
Kroj byl pořízen v rámci projektu MA21 a 
bude vystaven v obecním muzeu.  
Kroj je plně funkční a bude jistě krásné, 
když ho při  slavnostních příležitostech 
někdo oblékne.     Blanka Křížová 
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ADVENTNÍ KONCERT 12.12.2015 
 Stejně jako před rokem, tak i letos jsme mohli zažít nádher-
nou vánoční atmosféru, díky tradičnímu Adventnímu koncertu 
v Borech, který se letos konal 12.12. Na rozdíl od loňska museli 
letos organizátoři narychlo uspořádat ještě druhý koncert v tentýž 
den a to díky obrovskému zájmu diváků. Překvapením letos byl i 
nově vzniklý sbor nadšenců, který zpíval příchozím před kostelem 
v Horních Borech, tradiční české koledy. Ukázku lidových řemesel 
a prodejní trhy, navštívilo přes 400 lidí, kteří mohli ochutnat do-
mácí  Prosetínské trubičky – rodiny Maršálkových, zakoupit si 
výrobky pletené z papírových ruliček, z pedigu  se prodávaly zvo-
nečky, andílci a další, čerstvě ukovaná srdíčka od pana kováře 
Netrdy, domácí guláš od skvělého místního kuchaře Ondřeje 

Dostála, čepoval se 12° domácí 
světlý ležák Manner. Příchozí láka-
ly koledy a neodmyslitelná vůně 
svařeného vína. 
 Celým koncertem skvěle a 
lidsky příjemně provázel pan Mi-
chal Kment z kapely FOUR CO-
VERS, jejíž vystoupení bylo neod-
myslitelnou součástí programu, 
dále se nám představili muzikanti jako Marek Vaňkát s Ondřejem 
Chalupou a Vendulou Příhodovou, v jejich podání zazněly hity 
jako např. Stříbrná tramvaj, Andělská, a další, vystoupila kapela 
rendez-fou (Jana Gregárková a Jan Fous), na konci představení si 
spolu po 12-ti letech  opět zazpívali Michal Kment a Vendula Pří-
hodová, tentokrát duet - Každá trampota má svou mez.. 
 Pořadatelé touto cestou děkují všem dobrým lidem, díky 
kterým se i letos podařilo přispět na dobrou věc a to rozdělením 
výtěžku z koncertu mezi místní organizace, které se věnují dětem 
a zajišťují pro ně jak sportovní aktivity – např. nově vzniklý oddíl 
nejmenších hasičů, nebo tradiční fotbalový oddíl, který má 
v Borech dlouholetou tradici a je jedním z nejlepších v okrese, tak 
i spolek dobrovolníků, kteří učí malé školáky poznávání a lásku 
k přírodě. 
 Dovolte mě na závěr poděkovat všem bezvadným lidem, 
kteří se podíleli na organizaci celé akce, všem účinkujícím, za skvě-
lé vystoupení a nadšení a také za to, že se zřekli honoráře ve pro-
spěch dobré věci, ale především vám všem, kteří jste přišli, proto-
že jen díky vám byla tak úžasná atmosféra. Tak na shledanou příští 
rok.   
 Petra Příhodová,  Foto: Matěj Mertl - zaostrenovm.com.  

Odkaz na reportáž naleznete na www.bory.cz, 
 nebo www.facebook.com/Obec-Bory 

Vedoucí oddílu mladých hasičů děkují pořadatelům adventního koncertu za dar 5000,- Kč na činnost oddílu.   
Bára, Pavel a Petr 
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 VÁNOČNÍ BRNO    Jak už je to tradicí, i letos jsme se společně ve vánočním čase vypravili na vánoční trhy do Brna. Sešli 
jsme se kolem 2 hodiny před školou a šli na vlak do nedalekého Skleného. Cestu nám znepříjemnila hustá mlha. Naštěstí se nikdo 
neztratil a na vlak jsme došli všichni. Cesta vlakem utekla jako voda a my jsme se najednou ocitli v Brně.  
 Vánoční nálada, koledy, horká medovina, punč a trdelníky se linuly celým Brnem. Společně jsme si trhy prošli, pokoupili dáreč-
ky, zazvonili na zvonek přání a ochutnali trdelník. Další na našem programu byla dlouho očekávaná a dětmi (i vedoucími) oblíbená hra 
Laser game. Laser game je akční kolektivní střílečka s laserovými zbraněmi, kde se snažíte trefit vestu protihráče. Jedna hra trvá 15 
minut. Málo vám to možná přijde jen před hrou, ale je to 15 minut běhání, schovávání se, střílení a adrenalinu. Poté jsme se opět 
vypravili na vlakové nádraží a vánočně naladěni odjeli domů.    Alena Hlaváčová 

„VÁNOČNÍ SPANÍ V NOVÉM“  Další naše společ-
ná tradice je vánoční nocování. Letos to bylo o to lepší, že 

jsme už mohli 
spát v nové 
k l u b o v n ě , 
v bývalé mateř-
ské školce. Sešli jsme se v pět 
hodin. Protože nám počasí 
moc nepřálo, všechen čas jsme 
trávili uvnitř, ale to nám vůbec 
nevadilo, protože místa zde 
máme dost a dost, za což jsme 
moc rádi. Jen na chvíli jsme 
vyběhli, abychom si pustili 
prskavky a vánočně se naladili 
na příchod Ježíška. 
 Vyráběli jsme vonící 
pomeranče, ozdobné baňky ze 
sádry, hráli spoustu her, u 
kterých jsme se moc nasmáli, 
ochutnali jsme vánoční punč, 
poslouchali koledy a vánoční 
pohádky. Ježíšek za námi taky 
nakonec přišel, a tak jsme 
mohli jít už konečně spát. 
Ráno jsme se nasnídali, uklidili 
a rozcházeli se domů.  
                Lenka Křehlíková  

Borský zpravodaj 

 NAŠE NOVÁ KLUBOVNA   Když jsme se dozvěděli, že můžeme využívat prostory v bývalé 
mateřské školce, měli jsme obrovskou radost. V klubovnách na obecním úřadě jsme řešili problém 
s nedostatkem místa, možností vyběhnout do zahrady apod.  Podobné problémy už nyní nemusíme řešit. 
Klubovnu jsme si vymalo- vali, s dětmi jsme společnými silami vydrhli koberec a po od-
poledních navozili nábytek. Samozřejmě nás čeká ještě dost práce, aby to zde vypadalo 
podle našich představ, tak snad se nám to podaří v příštím roce. 

 Velice nám také pomohly finanční příspěvky, které jsme 
v poslední době vydělali nebo dostali. 
 Na divadle, které jsme pořádali společně s rodinným 
centrem, jsme vydělali 5 691 Kč. Díky těmto penězům jsme 
mohli vymalovat všechny místnosti (Bobeš + Mraveniště), kte-
ré budeme využívat. 
Dále jsme zakoupili vysavač, který jsme také částečně hradili 
z peněz, které jsme dostali na vánočním koncertě. Tímto 

bychom chtěli ještě jednou moc poděkovat!      Lenka Křehlíková 

Beseda s paní Věrou Sosnarovou  
10.12.2015  byla zážitkem zcela výjimečným! 
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OTEVŘENÍ NOVÝCH 
PROSTOR  

RC MRAVENIŠTĚ 
Když jsme si začátkem listopadu 
řekly, že otevření nových 
prostor Mraveniště spojíme 
s Mezinárodním dnem boje 
proti násilí, který připadá na 25. 
listopadu, měly jsme trochu  

pochyby, jestli vše zvládneme a rodinné centrum budeme moci 
opravdu otevřít. Bylo nutné probourat příčku mezi bývalými 
třídamí, zapravit všechny díry, vymalovat a celý vzniklý prostor 
zařídit a zútulnit. Když vezmete v potaz, že jsme na celou akci 
měli asi 2 a půl týdne a to, že většinu těchto prací dělaly maminky 
a tatínci od těch nejmenších dětí, kteří už tak nemají volného 
času nazbyt, byl to určitě důvod k obavám. Ale díky nadšení velké 
spousty lidí (za což Vám všem zúčastněným patří velké díky!) 
jsme vše zvládli a ve středu 25.11.2015 jsme mohli slavnostně 
zahájit provoz. 
 Tento den nové prostory RC navštívilo více než 60 lidí a 
museli jsme se shodnout, že jméno jsme vybrali opravdu správně. 
Hemžilo se to tam osobami a osůbkami všech možných věkových 
kategorií a opravdu to tam žilo, přesně jako v Mraveništi. 
 Děti si zatancovaly a zasoutěžily s veselou tetou Verčou, 
vyráběly svícínky naděje, malovaly si a bylo jim malováno na obli-
čej, vyřádily se v novém velkém bazénku se skluzavkou a se stov-
kami míčků, otestovaly novou interaktivní stěnu (vlastnoručně a 
s láskou vyrobenou maminkami) a prostě si toto odpoledne 
opravdu užily. Na závěr bylo pro děti přichystané drobné občer-
stvení a dětské šampaňské. 
 Následující akce byla věnována hlavně dospělým. Do Mra-
veniště přijela psycholožka paní Elen Sejrková a povykládala nám 
o rozdílech v mužské a ženské komunikaci. Téma to bylo oprav-
du zajímavé a diskutovat by se o něm dalo dlouhé hodiny. Po 
celou dobu se o přítomné dětičky vzorně staraly Alča Hlaváčová 
a Kristýnka Kotačková - děkujeme! 
 Díky členství v Síti mateřských center nám bylo nabídnuto 
zúčastnit se programu Pro ženy a v rámci tohoto programu mů-
žeme uspořádat pásmo čtyř dvouhodinových přednášek právě 
s paní Elen Sejrkovou na téma JÁ. Budeme se moci dozvědět, 
co vše nás v životě ovlivňuje, působí na naši duševní rovnováhu a 
zdraví. Jakými cestami je možné se dát v případě, kdy si "lékaři 
neví rady", nebo kdy chceme sami zjistit příčiny svých potíží a 
neléčit pouze důsledky. Cílem je ukázat možné - někdy až pře-
kvapivé - způsoby uvažování o sobě a svém zdraví. Postupně 
budou probírána tato témata: 
I. Rodinná historie - můj život jako odraz historie mé rodiny 
II. Osobní historie - můj život od narození po současnost jako 
příběh 
III. Já vs. Já - vztah sám k sobě, emoce a jejich vyjadřování, 
zdroje síly 
IV. Já vs. rodiče - vztahy s rodiči a jejich uzdravení, přijetí rodi-
čů 

V. Já vs. okolí – Já vs. partner, Já vs. děti 
 Tímto bychom Vás chtěly všechny srdečně pozvat na tyto 
besedy, které se uskuteční 14. a 28. ledna, 18. února a 3. 
března vždy od 17. hodin (konkrétní témata jednotlivých setkání 
budeme včas upřesňovat). V průběhu těchto akcí bude opět zajiš-
těno hlídání pro Vaše děti. Nezáleží na tom, jestli jste mladí nebo 
staří, muži nebo ženy, přijďte bez ohledu na to, jestli Mraveniště 
navštěvujete pravidelně, nebo vůbec, prostě PŘIJĎTE, určitě se 
dozvíte spoustu nových informací o sobě samém. 
 Mraveniště je otevřené pro všechny, proto přijďte klidně i 

Vy, babičky nebo dědečci s vnoučátky, tetičky, strýčci nebo i děti 
školního věku. Budeme rády, když tyto krásné prostory, které 
nám byly dány k dispozici, bude využívat co nejvíce lidí. 

 Dále připravujeme přednášku s pracovníky z neziskové 
organizace Mamma HELP na téma Rakovina prsu a její preven-
ce; besedu s výživovým poradcem, zimní radovánky (pokud na-
padne sníh) a spoustu dalšího. 
 A na závěr Vás opět prosíme, pokud se chcete doma zbavit 
nějakých hraček, odrážedel, apod. děti v Mraveništi je určitě uví-
tají. A pokud máte tip na nějakou zajímavou akci, kterou byste 
uvítali v Mraveništi Vy, dejte nám určitě vědět, rády Vám vyjdeme 
vstříc 
 Všem Vám přejeme klidné a radostné vánoční svátky a po 
Novém roce se s Vámi těšíme na viděnou. 
 Lucie Dostálová, Veronika Netolická, Marcela Slavíková 

 I po Novém roce jsme pro Vás připravily na každý 
týden alespoň dvě akce. Doufáme, že Vás program osloví. 
 
Pondělí 4.1. od 9:00  HERNA S VOLNÝM PROGRAMEM 
Čtvrtek 7.1. od 16:00 ZPÍVÁNKY 
Pondělí 11.1. od 9:00 TVOŘIVÁ DÍLNIČKA 
Čtvrtek 14.11. od 16:00 Beseda s Mgr. Elen Sejrkovou 
Pondělí 18.1. od 9:00 HERNA S VOLNÝM PROGRAMEM 
Čtvrtek 21.1. od 16:00 HRAVÉ ODPOLEDNE plné her a 
soutěží 
Pondělí 25.1. od 9:00 CVIČENÍ S ŘÍKANKAMI 
Čtvrtek 28.1. od 16:00 Beseda s Mgr. Elen Sejrkovou 

Foto: J. Březka 
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VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE 
 

Jako každý rok, uskuteční se i v posledním letošním týdnu tradiční turnaje. Pořádá je 
společně Základní škola Hany Benešové v Borech, Asociace školních sportovních 
klubů a oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory. 
V pondělí, 28.12.2015 - Turnaj žáků základních škol ve florbalu 
V úterý, 29.12.2015 - Turnaj studentů středních škol ve florbalu 
Ve středu, 30.12.2015 - Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu 
Všechny turnaje proběhnou v tělocvičně Základní školy Hany Benešové v Borech. 
Florbal registrace:  z.jurkova@zsbory.cz 
Zahájení turnaje v 7,30 hod, předpokládané ukončení (podle počtu zúčastněných 
družstev) mezi 12,00 -13,00 hod  
Turnaj je otevřen i pro žáky z okolních škol. 
 
Stolní tenis registrace - půl hodiny před začátkem kategorie. 
od 9,00 hod - Turnaj žen a neregistrovaných žáků 
od 11,00 hod - Turnaj neregistrovaných mužů 
od 13,00 hod - Turnaj registrovaných mužů a NOVINKA!! zároveň bude  
probíhat Turnaj čtyřher 
Občerstvení a ceny jsou zajištěny. Na Vaši účast se těší všichni pořadatelé! Za všechny Zuzana Jurková 

POZVÁNÍ NA PLESY V BORECH  
 

16.1.2016 Ples SRPDŠ - N&K Band  
 

13.2.2016 Ples TJ Družstevník  
Maraton  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. 1. 2016  
Taneční zábava  SDH 
Kulturní dům Bory 

 

30. 1. 2016 se bude v Borech opět konat Masopustní průvod.  
Zveme k hojné účasti všechny, kteří půjdou za masky i všechny další pomocníky. 
Těšíme se, že se Masopust v Borech i na Cyrilově vydaří  tak, jako v roce 2015.  

DEN ELEGANCE V ZŠ Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se konal na 
naší škole Den elegance, kterým jsme chtěli otevřít čas adventu.  Žáci 
všech tříd se  oblékli do společen-
ského oblečení. Snad každý našel ve 
svém šatníku alespoň jeden kus 
společenského oděvu. Některé 
slečny měly i plesové šaty a krásné 
účesy. A jeden gentleman ze 4. třídy 
měl celý oblek i s vestičkou! Škola 

se proměnila v přehlídkové molo, na kterém jsme mohli vidět spous-
tu modelů. Hned ráno jsme navštívili koncert skupiny Réva v tělo-
cvičně, kde jsme se již vánočně naladili. Školní jídelna se ten den změ-
nila v restauraci a  žáci 9. třídy si vyzkoušeli povolání číšníka a servír-
ky a všechny děti a učitele obsloužili. Vše proběhlo bez problémů a 
deváťáci se se svým úkolem vypořádali na jedničku. Hned by mohli jít 
pracovat do restaurace. Za příjemně strávený čas a milou obsluhu u 
svátečního oběda jim patří velké díky.     Mgr. M. Aubusová 
  

 Takových a podobných akcí se ve škole děje stále mnoho. V 
tomto čísle zpravodaje už máme tentokrát málo prostoru, ale když 
navštívíte http://www.zsbory.cz, jistě budete mile překvapeni. 
             B Křížová 


