
Číslo 6 Prosinec 2017 

Borský zpravodaj 

 

NA CO VŠECHNO SE MŮŽEME BRZY TĚŠIT: 
 

6.1.2018 Tradiční první zábava v roce, tentokrát s kapelou BEAT BAND. Všechny zve SDH ! 
 

 

 

SVÁTEČNÍ ZIMNÍ ZPĚVY  

dětského sboru z Borů  

a Ivy Bittové - housle a zpěv 

Hosté Martin Chalupa - kytara,  

Ondra Chalupa - cajon 

Ivo Viktorin - zpěv a kytara. 

Neděle 21.1.2018 kostel Sv. Martina  

v Horních Borech v 15. hod. 

 

  
 

27.1. Ples SRPDŠ se skupinou CHOWI BAND 

3.2.  MASOPUSTNÍ PRŮVOD 2018 Večer v KD hraje CHOWI BAND 

10.2. Ples TJ Družstevník         18. 2. DĚTSKÝ KARNEVAL  MOP Bobeš  

Z Adventního koncertu  Foto: Matěj Měrtl Zaostřeno VM 

Foto: Pavel Kříž 
 

HOLÝ VRCH 2018  

JUBILEJNÍ 20. ROČNÍK! 
Startujeme jako vždy:  

1.1. ve 12.30 hod.  

od Vaverkových. 
Pro nás bude výstup 1.1.2018  

ročníkem dvanáctým. 

POŘAD VÁNOČNÍCH A NOVOROČNÍCH  

BOHOSLUŽEB 
Pátek 22. 12. v 18. hod. Mše sv. Dolní Bory 

Neděle 24. 12. - 4. neděle adventní, Štědrý den Horní Bory - 

 Mše sv. v 9.45 hod. a v 16. hod. vigilie 

Pondělí  25. 12.  Horní Bory - Mše sv. v 9.45 hod.  

Úterý 26.12. Dolní Bory - Mše sv. v 9.45 hod.  

Pondělí 1.1. 2018 Horní Bory - Mše sv. v 9.45 hod.  
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   Ze zápisu 41. schůze RO konané 8.11.2017  

Přítomni: Všichni členové RO 
Lékařské ordinace. Obec obdržela dopis z Domu zdraví spol. 

s r.o. Velké Meziříčí a následně proběhla jednání mezi starostou 
obce a Domem zdraví ohledně ordinace MUDr. Doležala 

v Borech. Pro Dům zdraví jsou náklady na tento malý úvazek 
lékaře velmi velké a se změnami po 1.1.2018 nepřijatelné. Ani 
nabídka, že by se obec na úhradě nákladů ordinace podílela, toto 

rozhodnutí nezměnila. Proto od 1.1.2018 MUDr. Doležal do 

Borů už zajíždět nebude. 

Ordinace MUDr. Klimeckého zůstane zachována. A proto RO 
navrhuje a schvaluje hradit veškeré náklady na tuto ordinaci a 
MUDr. Klimeckému neúčtovat nájem a žádné další náklady. 

-  Žádost o pronájem pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Horní Bory za 
účelem zřízení ohrady pro koně. Tento pozemek je momentálně 
v řízení o pronájmu s jiným zájemcem. Tedy nelze pronajmout. 

- Platový výměr ředitele ZŠ. Novelizací nařízení vlády 564/2006 
s účinností od 1.11.2017 došlo ke změně stupnice platových 
tarifů. RO schvaluje nový platový výměr ředitele školy. 
  

Ze zápisu 42. schůze RO konané 24.11.2017  

Přítomni: J. Březka, B. Křížová, Mgr. M. Chalupa, 
Omluveni: ing. L. Dostálová, P. Viliš 

XXX podává výpověď Smlouvy o nájmu pozemku p. č. 6 v k.ú 

Dolní Bory a žádá o ukončení nájmu. Jedná se ovšem o smlouvu 
na dobu určitou. A ta ještě neskončila. RO doporučuje konzulto-
vat možnosti vypovězení smlouvy a tedy ukončení nájmu pozem-

ku s právníkem. 
 Obec obdržela 3 žádosti o práci na nově vytvořené místo 
VPP. RO schvaluje přijmout od 1.12.2017 Jiřího Dostála. 
 

     Ze zápisu ze 46. jednání ZO Bory 24.11.2017  
Přítomni: 9 členů ZO 

Omluveni: Viliš P., Ing. Dostálová L., Kujalová J., Mgr.Ing. Slaví-
ková M., 
Nepřítomni: MVDr. Marková R., Vávra P., 
Ověřovatelé zápisu: M. Polova, M. Špaček 
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. 10/2017 

7. Prodej pozemků  
8. Schválení kalkulace vodného a stočného 
9. Schválení DPČ zastupitelů 

10. Schválení žádosti o dotaci na celoroční činnost SDH 
11. Schválení smlouvy o dotaci na celoroční činnost SDH 
12. Likvidace majetku obce, ZŠ, hasičů 

13. Schválení podmínek výběrového řízení na dokončení vodo-

vodní sítě 
14. Rozpočet obce na rok 2018 
 
- Kontrola usnesení z minulého jednání ZO. Kontrola úkolů: 
Dodatkovou tabulku o parkování u autobusové zastávky Horní 

Bory - park dopravce nedodá. Obec si tam smí umístit vlastní. 
- Snížení rychlosti na příjezdu do obce od Rousměrova 

v Horních Borech, není tak snadné jak by se mohlo zdát. Změna 

dopravního značení je složitý a dlouhý proces. 
- Zábradlí u nové opěrné zdi u potoka Babačky na Benátkách.  

Krajská zpráva a údržba silnic neplánuje v tomto místě zábradlí 
umístit. K tomu, aby tam zábradlí umístila obec, souhlas nedá. 
Osadit toto místo svodidly by znamenalo zúžení vozovky, tedy 
ani toto řešení nepřichází v úvahu. 
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2017 ve výši 13 223,- 

- ZO neschvaluje prodej pozemků p. č. 338, o výměře 556 m2 a 

p. č. 339 o výměře 863 m2, v k. ú. Horní Bory, za cenu 150,-Kč/
m2 . Záměr obce č. 12/2017. 

- ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 1106/1 v  k. ú. Dolní 
Bory o celkové výměře 245 m2, za 150,-Kč/ m2. Záměr obce č. 

11/2017. 
- ZO neschvaluje prodej pozemku p. č. 6 o výměře 333 m2 v k.ú. 
Dolní Bory. Nabízená cenu 30,- Kč/ m2 je nízká.  

- Schválení kalkulace vodného a stočného. Tento bod nemohl být 

zatím projednán, protože ještě nejsou připraveny všechny pod-

klady firmou Provod. 
- Schválení DPČ (dohoda o pracovní činnosti) zastupitelů. Podle 
nového zákona o střetu zájmů je nutné Dohody o pracovní čin-

nosti uzavřené mezi obcí a členy ZO schvalovat ZO.  ZO schva-
luje uzavření DPČ s Milane Špačkem (péče o suchý poldr) a 
Mgr.Ing. Marcelou Slavíkovou (administrace projektu). 

 -Schválení žádosti a smlouvy o dotaci na celoroční činnost SDH 
pro rok 2017. 
- Schválení smlouvy o dotaci na celoroční činnost SDH. 
- ZO schvaluje likvidaci nepotřebného či poškozeného majetku 
dle předložených seznamů. S tím, že použitelný majetek bude 

nabídnut k prodeji. 
- ZO schvaluje podmínky výběrového řízení na dokončení vodo-

vodní sítě. (Jedná se dobudování vodovodu k již vybudovaným 

domům na Sádkách.) 
- Rozpočet obce na rok 2018.  Návrh rozpočtu byl včas zaslán 
členům ZO. Starosta členy ZO seznámil s jednotlivými položka-

mi, zejména investičními. ZO bere na vědomí návrh rozpočtu 
obce na rok 2018. 
- Při těžbě v obecním lese p. č. 220 v k. ú. Horní Bory došlo 
k omylu a byla vykácena i část sousedního porostu p. č. 228/1 

Následně byl tento les na jaře 2017 i nově vysázen. ZO schvaluje 
vyrovnání s vlastníkem lesa náhradou v podobě dřeva v množství 

odpovídajícímu dřeva vytěženého. Dále ZO schvaluje jednat o 
odkoupení tohoto pozemku. 
- Různé: Zahájit práce k likvidaci požární nádrže v Dolních Bo-
rech. A zrušit tuto nádrž v evidenci a mapách záchranného systé-
mu a nově do nich zaevidovat nově vybudované hydranty v obci. 
    

Ze zápisu 43. schůze RO konané 13.12.2017  
Přítomni:  Všichni členové RO.  
RO schvaluje pronájem pozemku p. č. 883/3 o výměře 3098 m2, 

k.ú. Dolní Bory. Záměr č. 14/2017. Na dobu 5 let. Za stejných 

podmínek jako dosud. 

 - RO schvaluje pronájem pozemku p. č.  15/6 o výměře 765 
m2, k. ú. Horní Bory a p. č 15/7 o výměře 654 m2, k. ú. Horní 
Bory. Záměr č. 13/2017. Na dobu 10 let za cenu v současné 

době obvyklou. 
- RO schvaluje pronájem část pozemku p. č. 1235/1  o výměře 
150 m2, k. ú. Horní Bory. Záměr č. 10/2017. Na dobu 10 let za 

cenu v současné době obvyklou. 

- RO souhlasí s vyvěšením záměru na prodloužení nájmu části 
pozemku p. č. 25/6  k. ú. Dolní Bory. . 
- RO souhlasí s vyvěšením záměru na pronájem pozemku 1106/6 
o výměře 283 m2 v k. ú. Dolní Bory. . 
- RO schvaluje vyvěšení záměru na směnu pozemků s panem 

XXX 
- RO schvaluje rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2018 a střednědobý 

výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bory 2018-2021. 

- RO nařizuje převod finančních prostředků z odpisů majetku 
z investičního fondu ZŠ a MŠ do rozpočtu zřizovatele. Výše část-

ky k převodu je 7 055,44 Kč. 
 
Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., v plném znění, o ochraně osobních údajů. 
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Kancelář OÚ koncem roku 

Otevřeno bude naposledy v úterý 19.12. 2017.  

Od 20. 12. do 29.12. 2017 dovolená.  

 

MUDr. Šubert, od 22.12. do 29.12.2017  

z  důvodu čerpání dovolené,  bude ordinovat 

pouze od 7. do 9. hod.! 

 

MUDr. Doležal  - dovolená 27.12.-29.12. za-

stupovat bude MUDr. Matznerová  

 

MUDr. Klimecký od 27.12 do 29.12 2017 

bude ordinovat dopoledne od 7,00 do 11,00 

hodin. Odpolední ordinace nebudou. 

Poradna v Radostíně n. Osl. pro kojence a malé 

děti bude v úterý 2.1.2018 od 13,00 do 15,30 

hodin. 

V Borech v úterý 2.1.2018 poradna odpadá. 

 

Svoz domovního odpadu koncem roku. 

Proběhne beze změny tedy v pátek 29. 12.2017 

 

Obecní knihovna bude otevřena v pátek 22. a 

29. 12. 17-19. hod. 

Prodejna COOP Jednota - sváteční dny:  

Sobota 23. 12. 7.-13. hod. 

Ve dnech 24. 25. a 26.12., zavřeno 

Středa 27.12. 7-13. hod. 

Čt a Pá  28. a 29.12.  7-16 hod. 

Sobota 30.12. 7-13. hod. 

Neděle 7.30 - 9.30 hod. 

Pondělí  1.1. 2018  Zavřeno. 

 

 

POPLATKY 2018 

Odpady - 500,- Kč/osoba/rok, splatnost do 

31.5.2018,  děti do 5ti let jsou od poplatku osvo-

bozené 

Pes - 120,- Kč/rok, každý další pes - 180,- Kč/

rok, splatnost do 31.3.2018, 

Hroby dle velikosti, splatnost do 31.3.2018.  

Stočné pro rok 2018. Částka v tuto chvíli není 

ještě stanovena. Bude schválena až na posledním 

jednání ZO 28.12.2017. Splatnost do 31.3.2018 

Poplatky je možno uhradit  osobně na pokladně  

v kanceláři obce, nebo převodem na účet číslo 

4200009323/6800, var. symbol = rodné číslo 

poplatníka. 
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Projekt - Zřízení odborných učeben ZŠ Bory 

Reg.č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003291 
  Obec Bory realizuje projekt Zřízení odborných učeben 

ZŠ Bory, který je financovaný z Evropského fondu pro regionální 

rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního 
programu. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavby 
vytvořit v podkroví školy 3 nové odborné učebny včetně zázemí, 

dovybavit zastaralou odbornou učebnu fyzika/chemie, zabezpečit 
bezbariérový přístup po celé škole a zlepšit vnitřní konektivitu 

školy. 
 Budou vytvořeny 3 odborné učebny pro jazyky, přírodopis a 
zeměpis včetně zázemí. Jazyková třída s počítačovými pracovišti 
a audiovizuálním vybavením umožní využití moderní techniky a 

SW pro efektivní výuku jazyků zejména s důrazem na konverzaci 
a přístup ke světovým vzdělávacím serverům a možnost on-line 
komunikace i do zahraničí. Kapacita třídy bude 20 žáků. Odbor-

ná učebna přírodopisu bude multimediální s přístupem na inter-
net, bude obsahovat vedle přeskupitelných lavic 4 týmová praco-

viště, bude mít laboratorní charakter umožňující práci s přírodni-
nami a bude vybavena umyvadly. Kapacita třídy bude 24 žáků. 

Zeměpisná učebna bude rovněž multimediální s přístupem na 
internet, možností on-line projekce a závěsným systémem pro 
mapy. Mobilní přestavitelné lavice umožní práci ve skupinách 

žáků. Kapacita třídy bude 24 žáků. 

 Zázemím pro učebny v podkroví budou kabinety a sociální 

zařízení na stejném podlaží: kabinet jazykový, kabinet přírodo-
vědný, kabinet zeměpisný, WC pro žáky a učitele a bezbariérové 
WC. Stavebně budou učebny se zázemím umístěny v nově vybu-

dovaném podkrovním prostoru na 3.NP. 
 Dále bude dovybavena učebna fyziky/chemie pořízením no-
vých pomůcek a přístrojů pro elektrotechniku s kapacitou 30 

žáků. Bude dosaženo úplného bezbariérového přístupu do školy. 
Bude postaven výtah uvnitř budovy a pevná plošina od hlavního 
vchodu.                Marcela Slavíková 

Oprava hasičské zbrojnice Cyrilov 
Státní zemědělský a intervenční fond Regionální odbor 

Brno 
 V rámci projektu č. 129 663 Údržba a obnova 
významných zemědělských historických dominant 
jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic získala 

Obec Bory podporu na opravu hasičské zbrojnice 
v místní části Cyrilov 
 Celkové náklady projektu budou 219 999 Kč 
z toho dotace bude činit 155 999  Kč (70%) spolu-

účast obce 66 000 Kč. 
 V rámci tohoto projektu budou vyměněna okna, 
provedeno odvlhčení zdiva a opravena fasáda. 

   Blanka Křížová 

 Tříkrálovou sbírku pořá-
dá každoročně Charita Čes-
ká republika. Skupinky koled-
níků, doprovodné akce i 
distribuci pokladniček orga-
nizují jednotlivé místní Chari-
ty, často ve spolupráci s 
farnostmi, školami či různými 
mládežnickými organizacemi. 
Úspěch celé sbírky závisí na 

aktivitě tisíců lidí ve všech 
koutech republiky, často i v 
obcích o několika desítkách 

obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a 
jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji 
uspořádali už posedmnácté.         Charita ČR.  

http://www.charita.cz/
http://www.charita.cz/
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MY TŘÍDÍME NEJLÉPE...  

      KRAJ VYSOČINA 2017 
 V roce 2015 byla obec Bory (kategorie obcí 
velikosti 501-2000 obyvatel, kterých je v kraji 
celkem 133) na 88. místě, v roce 2016 na 34. a 
v roce 2017 na místě 16. ! Což je, jak jistě 

uznáte posun parádní. Budeme-li takto pokra-
čovat, k prvním místům nám chybí jen tak 

dva, tři roky… 

 Pro tuto soutěž se započítává období: 4. čtvrtletí 2016 až 3. 
čtvrtletí 2017. 
 Když se podíváte na přiloženou tabulku, tak si řeknete, že 

jste asi neodevzdali tolik papíru. Zde patří veliké poděkování ZŠ! 

Zrovna tak množství kovu. Ve 3. čtvrtletí je započítán železný 

šrot odevzdaný SDH (mimo jiné je v tom i kov z jarního sběru 
po obci). 

Na celkové hodnocení roku je brzy, počkáme si na ukončený 
rok 2017, ale o tu radost z umístění v soutěži jsme se s vámi 

chtěli rozdělit, je to zásluha všech obyvatel. Nebo tedy skoro 
všech. Až se v plné míře přidají i ti váhaví, budeme obsazovat 
první příčky, které jsou spojené i s pěknou finanční odměnou. 

 V třídění odpadu se zlepšujeme, o tom není pochyb, ale od-

padu v popelnicích je stále příliš mnoho. Zde máme rezervy 

opravdu veliké. Prosím, zajímejte se, kam který odpad patří, 
zamýšlejte se nad tím, co do popelnice vkládáte.  
  Blanka Křížová s využitím podkladů od EKO-KOM 

 Vážená paní Křížová, 

 úvodem bych Vám ráda jménem Portimo,o.p.s. 

poděkovala za Váši přízeň a podporu v projektu 

"Sbírej- toner.cz". Díky sběru a následné renova-

ci  prázdných tonerů, do kterého jste se zapojili i vy, 

se nám podařilo získat částku 7 285 Kč.  

 Tento výtěžek bude beze zbytku využit 

na dofiancování námi poskytovaných sociálních služeb 

a programů. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!   

 Za vedení i tým pracovníků 

Portimo, o.p.s. Nové Město na 

Moravě.  

   Ivana Laštovičková 
 

 U nás v Borech je krabice  
na tonery v prvním patře bu-
dovy OÚ, vedle dveří do Obec-
ní knihovny.  Blanka Křížová 

2015 - 88 

2016 - 34 

2017 - 16 ! 

Množství sběru jednotlivých komodit v daném území v daném čase (kg/obyvatele a daný kvartál)  

- skutečně sebrané množství v kg/počet obyvatel  Bory  



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 

Stránka 5 Číslo 6 

Možná vás zarazí, vyhazování sklenici i s víčkem. Ale ve sklárnách mají magnety, které po nadrcení skla kovový odpad odeberou. Vždyť  
např. i na lahvích zůstává většinou malý kroužek od uzávěru.  Použitý olej, přecezený a v PET lahvi můžete odevzdat u Křížů DB  41. 

Slovo hejtmana Kraje Vysočina 
 Máme za sebou rok plný turbulencí. Především 
proběhly parlamentní volby, ty zamíchaly politickou 
scénou. Nově zvolený parlament přináší novou situa-

ci, množství stran a jejich různorodé postoje a pro-

gramy znamenají obtížné možnosti sestavení vlády. Více než 
polovina nováčků nemusí znamenat jen jakousi čistotu. Nezkuše-
ní poslanci jsou i manipulovatelnější a závislejší na svých stra-
nách. Významné věci, které mohou mít i negativní dopady, začí-
nají mnohdy plíživě a nenápadně – události nás dovedly do nejis-

té doby. Už začátek povolebních vyjednávání to naznačil.  
 Rok 2018 je dalším volebně významným rokem, čekají nás 
prezidentské a komunální volby. Přímá volba prezidenta změnila 

šance kandidátů, kteří nejsou tak hlasití a průbojní. Je potřeba 

důsledně uvážit, co nám jednotliví kandidáti v prezidentské 
funkci mohou skutečně nabídnout. Obávám se, aby se předvo-

lební kampaň nezvrhla v pouhé osočování protivníků a vzájem-
né házení špíny. Respekt k jiným osobnostem a jejich názorům 

by měl být podstatnější než hledání jejich skutečných 
i vymyšlených průšvihů. Bohužel to bývá jinak. Jako voliči ale 

máme možnost preferovat slušnost a nepodléhat lákavým popu-
listickým heslům. Je to na nás. Ještě připomenu – nejít k volbám 
znamená souhlasit s kýmkoliv a čímkoliv. 

 V podzimních komunálních volbách nejde tolik o pozice jed-
notlivých kandidátů a stran jako v centrální politice. Jednotlivci i 

strany si „nejdou po krku“ a jsou více schopni dohodnout se 
v zájmu svých voličů. A ti své kandidáty přece jen častěji přímo 

znají, vědí i o jejich konkrétní práci. Volí osobnosti bez ohledu 
na stranickou příslušnost. 
 Osobně bych chtěl ještě poděkovat voličům z Vysočiny za to, 

že mi už podruhé dali svou důvěru a zvolili mě i díky preferenč-
ním hlasům jejich zástupcem v Poslanecké sněmovně. Velmi si 
toho vážím a budu se snažit je nezklamat. 
          Jiří Běhounek    hejtman Kraje Vysočina 

 

Krásný rok 2018  

s novým kalendářem přejeme všem  

občanům! 
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4. ADVENTNÍ KONCERT V BORECH 
 Zásadní změnou 
koncertu pro letoš-
ní rok bylo, že jej 

nyní pořádala jiná 
skupina lidí, přede-
vším rodinní pří-
slušníci a kamarádi 

členů skupiny Four 
Covers (FC), ačko-
liv někteří stálí 
pomocníci zůstali. 
Pomyslné veslo v 
pořádání nám pře-

dal pan Mirek Příhoda, který s myšlenkou adventního koncertu 
přišel a tři roky se na jeho pořádání aktivně podílel. 
 Program letošních 2 koncertů byl kromě dvou vstupů skupiny 
FC záměrně naplánován velmi kontrastně. Klasický spirituál před-

stavila téměř už legendární skupina Geneze hrající v našem regio-

nu 27 let. Druhými hosty se stala skupina AmaTer hrající vlastní 

skladby od folku, přes rock až po rap. Příjemným provázáním 
mezi jednotlivými vstupy skupin byl duet Michala a Venduly 
Kmentových s doprovodem Ondřeje Chalupy a společná píseň 

Věry Novotné (Geneze) se skupinou FC. Závěr patřil už tradičně 
všem účinkujícím a společným dvěma koledám, které si zazpívali i 
diváci.  

 Celý večer provázela pohodová 

atmosféra, což potvrdili jak účinkující 
tak i návštěvníci. Před KD probíhal jako 
v letech předchozích vánoční jarmark a 
ukázky lidových řemesel a prodejem 
drobných vánočních dárků z keramiky, 
pedigu, výrobků dětí z místní ZŠ, svíček, 

cukroví a dalších. Samostatnou část 
tvořila ukázka domácích zvířat s domi-
nující oslicí Emilkou.  

 Díky obecnému povědomí o této 
akci, velkému zájmu veřejnosti a ve 
spojení se stálými i novými sponzory, se podařilo získat větší 
finanční obnos - 30 000,- Kč, který bude, stejně jako před dvěma 
lety, spravedlivě rozdělen místním organizacím pracujícím s dět-
mi. Tedy: TJ Družstevník Bory, MOP Bobeš a SDH Bory Mladí 
hasiči. 
 Závěrem bychom chtěli poděkovat všem účinkujícím, pomoc-
níkům, návštěvníkům a sponzorům za jejich podporu. Děvčatům 
za výzdobu, Matěji Měrtlovi za fotodokumentaci, Tomáši Rozma-

rinovi za zvuk, Zdeňku Chloubovi za světelnou scénu, Marianu 
Valovi za stavbu stánků, manželům Rychlým za organizaci, Kujalo-
vým, Polovým za velkou pomoc a vůbec všem, na které jsme 
nevědomky zapomněli.  
 Jen nás mrzí, že není technicky ani organizačně možné uspořá-
dat koncert tak, aby bylo vyhověno všem, kdo o něj projevili 

zájem. Děkujeme za pochopení.        Členové FC    Foto: P. Kříž 

 Návštěva Obecního muzea se 

stala již tradiční součástí předvánoč-
ní vycházky. Jana Vaverková se opět 
postarala o krásnou vánoční podo-

bu muzea a taky o něco dobrého 
pro návštěvníky. Např. výborný 
punč. 

 Děkujeme všem, kteří si na 
Obecní muzeum vzpomenou, když 

něco vyhazují, nebo někde nalez-
nou. K zajímavým novinkám tak u nás patří:  
- velmi staré a kuriózní dálkové ovládání k TV. (Díky O. Cahovi)  

- Pak cenné plechové krabičky, na obrázku vlevo (Nalezené v 

kontejneru na objemný odpad.) Prosím, nemáte doma podob-
ných věcí víc?  
- Rakousko uherské mince s hodnotou 10 krejcarůz roku 1870. 

Nalezená na školním pozemku. Slavnostně ji přinesl Vojtík Pipek, 
Tomáš, Nela a Zuzka.  
 V úterý 12. 12. pak muzeum navštívily všechny děti z MŠ. 

To byla návštěva! To bylo prohlížení, vyptávání a zkoušení. Na-
čisto živé muzeum máme! 

 A mimochodem, Obecní muzeum v Borech bylo slav-
nostně otevřeno 9. 12. 2007 tedy letos je tomu už 10 let! 
           Blanka Křížová 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMEČKŮ, 

NOVÉ BETLÉMY A KRABICE OD BOT 

V sobotu 2.12. odpoledne se v kulturním domě sešlo spousta 
dětí s rodiči a prarodiči, aby společně prožili odpoledne a potom 
společně symbolicky rozsvítili 
vánoční stromy v Horních i Dol-

ních Borech. 

 Děti se hned zapojily do spo-
lečného tvoření. Namalovaly 

krásné vánoční ozdoby, a vystří-
haly sněhové vločky, a ozdobily 
tak velký vánoční strom v sále 
KD. A také si vytvořily další 
zvířátka do Betlémů. 

 K pohodě odpoledne a dě-
tem k tanci přispěla vánoční 
hudba a hry pro děti. V š i c h n i 

jsme si pochutnali na prvním 

vánočním cukroví, které pro připravily naše šikovné hospodyň-
ky. A také na vánočním punči. Dětském i „dospělém". 
 V letošním roce jsme se poprvé připojili k charitativní akci 

„Krabice od bot". Dárků pro chudé děti se nám za odpoledne 

sešlo 66. A v týdnu ještě 3 přibyly. Na konečných 69! Někdo 

přišel s jedním krásně zabaleným 

dárkem, někdo s plnou náručí, či 
přepravkou. Někdo zapojil celou 

přízeň, někdo spolupracovníky a 

kolegy. Velký dík patří 

vám všem! 
 Dárky byly předány na sběrné 

místo v Jihlavě a část si odvezli 
do Azylového domu ve Žďáře 

nad Sáz. pro konkrétní děti. 
 Další letošní novinkou jsou nové Betlémy 
v parcích u kostelů v Horních i v Dolních Bo-
rech. Zde je třeba poděkovat všem, kteří mají 
zásluhu na tom, že se tak povedly. Zejména 

Alešovi Vávrovi, který věnoval jejich výrobě 
kupu času a s pečlivostí sobě vlastní vše vyrobil. 
Rodině Večeřových za finanční podporu. DášI 

Haškové a Janě Zikmundové za krásně namalo-

vané obličeje všech postav. Janě Kujalové, Marušce Krejčové a 
Marušce Karáskové za oblečení postav. Františkovi Zikmundovi 
za pohotové nasvícení. Dáši Haškové za velkou pomoc při zajiš-

tění celé akce a vyrobené ovečky. A děvčata: Za koledy!    

        Blanka Křížová 

OBECNÍ MUZEUM VÁNOČNÍ 
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  SE SEDMIČKOU NA 

KONCI... 
1947 
 Dne 9. února začal Ladislav Barák psát 
Pamětní knihu obce Horní Bory. 
1977 

 Byla dokončena přístavba základní školy nákladem 1 296 tis. 
Kčs, hodnota stavby byla 1 865 tis. Kčs. Bylo přitom odpracová-

no 45 814 brigádnických hodin z toho 15 467 brigádnických 

hodin zdarma. Při stavbě pomáhalo jednotné zemědělské druž-
stvo, kamenolom v Krásněvsi a místní kamenolom. Byla m. j. 
vyhloubena požární nádrž v Dolních Borech a kanalizace před 

kravínem v Horních Borech. Školu navštěvovalo 202 žáků. Na-
sbírali 464 kg šípků do sběrny Jednota, 2 182 kg odpadových 

surovin, 59 kg léčivých rostlin a 47 kg pomerančové kůry. Při 
brigádách nasbírali 160 tun brambor a při zalesňování odpraco-

vali 370 hodin, Do starobního důchodu odešel ředitel školy Jan 
Pivnička a nastoupil Josef Šebek. Obec měla 724 obyvatel, naro-
dilo se 16 dětí a zemřelo 7 občanů. Bylo postaveno 8 rodinných 

domků. Sbor pro občanské záležitosti připravil tematický zájezd 
do Strážnice a okolí, setkání absolventů školy z r. 1937, návštěvu 
35 turistů z Voroněžské oblasti Sovětského svazu a zlatou svat-
bu Julie a Jindřicha Fňukalových. V místní lidové knihovně přibylo 

233 knih a tedy měla 1663 knih. Místní kino promítlo 79 před-
stavení, které navštívilo 4396 diváků. Český svaz žen uspořádal 
zájezd do Prahy a Lidic. Myslivecké sdružení ulovilo 64 bažantů, 
229 zajíců, 9 prasat a 44 šelem, pro Interlov odchytilo 15 bažan-

tů, Český ovocnářský a zahrádkářský svaz obdržel čestné uznání 
za vzornou organizační činnost a pěstitelské úspěchy. V jednot-
ném zemědělském družstvu bylo zaměstnáno 170 družstevníků, 
průměrná měsíční odměna byla 1893 Kčs, hodinová odměna 
9,74 Kčs. Byly zahájeny rozsáhlé meliorační rekultivační úpravy 

potoka Babačky a přilehlých pozemků. V kamenolomu bylo ve 2 
směnném provozu zaměstnáno 33 pracovníků. Dne 3.2. byl mráz 
-22º C, 27.5. - 5º C a ještě 2.6. - 2º C a tím pomrzly květy ovoc-
ných stromů. První mráz -3º C byl už 14.9. V důsledku nepřízni-
vého počasí byla vyzvána veřejnost na pomoc k dokončení žňo-
vých prací. 
1987 
 Byla provedena rekonstrukce vedení nízkého napětí elektric-
kého proudu v Horních Borech a  rekonstrukce bytovek u ZŠ 
nákladem 1 125 tis. Kčs. Funkci předsedy občanského výboru 

Cyrilov místo Františka Vondráčka začal vykonávat Pavel Březka. 
Na zvelebení obce občané odpracovali 16 800 brigádnických 

hodin, z toho 9 815 zdarma. Bylo to zejména na opravě fasády 
ZŠ, osvětlení kostela v Horních Borech, stavbě sportovních ka-
bin a tenisového hřiště, opravách v mateřské škole a školním 

skleníku. V Cyrilově byla provedena rekonstrukce místního roz-
hlasu a vedení nízkého napětí elektrického proudu. Narodilo se 
16 dětí, zemřelo 6 obyvatel, v obci žilo celkem 720 obyvatel. 

Postaveny byly 4 rodinné domky. Sbor pro občanské záležitosti 
m. j. připravil zlatou svatbu Marie a Jaroslava Komínkových a 
setkání šedesátníků. 32 členný soubor ochotníků sehrál 5 x diva-

delní představení Lucerna. Český svaz žen uspořádal 2 denní 
zájezd do Německé demokratické republiky. Čtenáři obecní 

knihovny si vypůjčili 3942 knih a časopisů, knihovna měla 3947 
knih. Školu navštěvovalo 156 žáků, po zařazení žáků z Vídně v 
novém školním roce se počet zvýšil na 204 žáků. Žáci nasbírali 2 

987 kg odpadových surovin, 76 kg léčivých bylin a 328 kg šípků, 
při pomoci zemědělskému družstvu odpracovali 607 hodin. Vy-
braní žáci sehráli divadelní představení „Čertův švagr“. Místní 

pošta ve svém obvodu měsíčně vyplácela kolem 290 důchodů v 
částce 380 tis. Kčs. Měsíční obrat činil kolem 2 mil. Kčs, bylo 

vypláceno 300 peněžních poukázek a 700 jich přijímala. Za měsíc 
odcházelo kolem 1500 zásilek a tolik také bylo přijato. Denně se 
roznášelo 635 ks novin a časopisů. V jednotném zemědělském 

družstvu bylo zaměstnáno 359 pracovníků, měsíční mzda činila 2 

800 Kčs. Přidružená výroba družstva se zabývala opravou bubnů 
pro závod Kablo. 37 družstevníků se zúčastnilo zahraniční a 61 

tuzemské rekreace. V kamenolomu pracovalo 29 zaměstnanců, z 
toho 5 žen. Byl proveden geologický průzkum za účelem rozšíře-

ní dobývacího prostoru. Kamenolom uspořádal setkání s bývalý-
mi zaměstnanci-důchodci a 2 denní zájezd do severních Čech. 
Teploty od 1/2. ledna klesaly pod -20º C a koncem ledna ležela 

sněhová pokrývka 40 cm. 1.2. bylo - 25º C. První mrazík -1º C 

už byl 1. října. V prosinci byly problémy v dopravě kvůli náledí a 

koncem roku +11º C a vánoce bez sněhu. 
1997 
 Narodilo se 7 dětí, zemřelo 5 obyvatel, v obci žilo celkem 

747 obyvatel. Postaven byl 1 rodinný domek. Byla dokončena 
plynofikace obce nákladem 7 108 tis. Kčs, modernizace telefonní 
sítě a uvedena do provozu digitální telefonní ústředna. Tím se 

značně zvýšil počet telefonních účastníků. Byl slavnostně posvě-
cen prapor a znak obce. Divadelní ochotnický soubor nastudoval 
hru „U naší hájovny“, divadelní soubor CHAOS nastudoval hru 
„Jeden a jedna jsou tři“ a Liga nekuřáků nastudovala komedii 
„Boží mlýny“. Tělovýchovná jednota uspořádala 1. ročník zimní-

ho turnaje v kopané. Školu navštěvovalo 192 žáků, žáci sehráli 
hru „O mluvícím ptáku, živé vodě a třech zlatých jabloních“. 

Proběhly oslavy 50. výročí otevření školy. 12.12. oslavila knihov-

na 100. výročí založení. Počet výpůjček byl 2 421, měla 90 čtená-
řů, v knihovně bylo 4 080 knih. 21. září se  konalo setkání před-
sedy Sdružení pro republiku - republikánské strany Českoslo-

venska Dr. M. Sládka s občany. Nejnižší teplota byla na Tři krále 
6.1. -19º C, velké mrazy byly až do konce února. 30.6. odpoled-
ne přišla bouřka s vydatným deštěm a kroupami, která na mnoha 
místech způsobila velké škody. Na pomoc postiženým Jakubčovi-

cím nad Odrou bylo v naší obci sebráno 33 tis. Kč. V září pěkné 
teplé počasí. První mráz až 17.10. -7º C. Po mrazech začátkem 

prosince oteplení, ale žádný sníh. Od konce března do poloviny 
dubna bylo možné pozorovat Halleyovu kometu a 16.9. bylo 
úplné zatmění Měsíce. 
2007 
 V soutěži „My třídíme nejlépe“ obcí naší velikosti v rámci 
kraje obec obsadila 82. místo. Chemický rozbor vody z Doliny 
vyhovuje podmínkám pro vodovody. Byla provedena rekon-
strukce kulturního domu v Cyrilově nákladem 400 tisíc. Kč. Byla 
schválena nová organizační složka obce – obecní muzeum. Byla 

schválena smlouva o zajištění provozování pohřebiště pro obce z 

farnosti na hřbitově v Horních Borech. Schválena  přípojka plynu 

do střediska Zemas AG a.s. Byla provedena výsadba zeleně na 
návsi v Dolních Borech. V červnu vyšlo 1. číslo Borského zpra-
vodaje. V soutěží Vesnice roku obdržela obecní knihovna Di-

plom za vzorné vedení knihovny. Byly vydány 3 pohlednice Borů 
a Cyrilova. Byla plynofikována kotelna obecního úřadu. Narodilo 
se 6 dětí, zemřelo 5 obyvatel, počet obyvatel v obci je 784. Ko-

nalo se setkání rodáků z let 1923—37. Do školy chodilo 169 

žáků. Školu navštívila 26.3. ministryně školství Dana Kuchtová. 
Ve škole se 4.-6.10. uskutečnil nadregionální seminář Mobilizační 
metody pro rozvoj venkovských obcí. 7.12. se uskutečnila oslava 
60. výročí otevření nové školy. Petr Holánek byl nominován za 
výsledky v běhu na 1500 m do žákovského reprezentačního 

družstva ČR pro utkání se Slovenskem. Byly zahájeny práce na 
stavbě školního a obecního hřiště. Turnaj zimních přípravek ve 

fotbale vyhrála přípravka Borů. Obecní knihovna se stala Knihov-

nou roku 2007. V Tříkrálové sbírce bylo vybráno 23 tis. Kč. 
Konal se 4. ročník turnaje ve volejbale o putovní pohár starosty 

obce. 19.5. se v tělocvičně konal mezinárodní turnaj v kolové. 
Konal se další ročník soutěže Cyrilovská šlapka. Prodejna COOP 
Jednota byla rekonstruována. 30.12. se konal turnaj ve stolním 
tenise neregistrovaných hráčů. V noci z 18. na 19. ledna v repub-
lice řádil orkán Kyrill, v obci nezpůsobil na majetku občanů žád-
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né škody. Zima s mrazem -18º C začala až 23.1., napadl sníh 25 
cm, ale do konce ledna roztál. Další sníh napadl až koncem úno-
ra, ale brzy roztál. Březen byl teplý bez sněhu. Koncem května je 

až +28 C. 16.7. teploty vystoupily až na +34 C, ale bylo sucho. 

Déšť přišel až začátkem září. 20.9. – 3º C. Svatý Martin přijel na 
bílém koni, postupně napadlo až 15 cm sněhu. 21.12. až – 13º C,  
         Z obecních kronik připravil P. Kříž 

  

Ve školní kronice čteme:  
 Dne 8. prosince 1897 založena důst. P. Jos. Kolencem, farářem 
zdejším a učiteli p. R. Divíškem a K. Kořínkem „knihovna pro lid“. 

Důst. P. farář daroval do knihovny této 80 knih, nadučitel R. Divíšek 
20 knih a učitel K. Kořínek 16 knih, knihovna čítá tudíž 120 svazků. 
Lid knihy dosti pilně čítá a dej Bůh, by úmysl jejž zakladatelé měli 

„ušlechtiti a vzdělati lid“, hojného ovoce přinesl. Knihy půjčují se jed-
nou týdně v neděli, a za půjčení 1 svazku platí se 1 koruna. Knihovnu 

na starost vzal si p. učitel K. Kořínek. 
 
A pak šly roky a 

knihovna, tedy brzy už 

knihovny 2, se stěho-

valy na různá místa a 
vedla je řada knihovní-
ků. A zdaleka ne 
všechno se nám poda-
řilo vypátrat. Po panu 
učiteli Kořínkovi to 

byli např. Fr. Prudek 
(od 1921), Fr. Vrbka 
(1927),  

O knihovně v Dolních 

Borech zápis o jejím 
založení nemáme. 
Prvním, zatím zjiště-
ným knihovníkem byl 
pan Antonín Novotný 
(od 1938), dále Anto-
nín Šula – stolař (od 
1945), knihovna tehdy 

představovala jednu 
ozdobně vyřezávanou 
skříňku. 

V Horních Borech to byla jedna velká skříň s asi 200 knihami a 

vedl ji O. Prudek. Umístěna byla v požární zbrojnici, později od 
roku 1947 ve škole, ta se pak změnila ve školu mateřskou a 
knihovna tu byla dál. 

DB v roce 1951 převzal knihovnu pan Jindřich Fňukal, umístěna 
byla v Obecním domku (dnes naproti čekárně), kde byla i kance-
lář MNV. Později, asi 1952 byla přestěhována na Hájkovo, když 
byli vystěhováni Němcovi a potom do nového kulturního domu. 

Zde byly v patře dvě místnosti: knihovna a kancelář MNV. 
HB 1952  knihovna byla umístěna v místnosti u Štípáků (pozdějši 
ordinace lékaře). V letech 1957-59 vedl knihovnu pan Bedřich 

Fňukal. V  době vykazovala knihovna 69 čtenářů 441 knih a 408 

výpůjček. 

Od roku 1959 byla knihovna i na Cyrilově. Vedl ji pan František 
Ondráček a později Josef Březka. V roce 1962 tam byla pořízena 
nová skříň a rozhodnuto, že na nákup knih bude věnována částka 

odpovídající 1 Kč na obyvatele... 
HB 1960 knihovna je umístěna v KD v šatně vedle jeviště. Kni-
hovník Václav Ochrana. Knihovna vykázala 15 čtenářů, 463 knih a 

95 výpůjček 
Od r. 1963 vedl knihovnu Jan Pivnička – ředitel ZDŠ. Knihovna 
měla 386 knih, 15 čtenářů a 216 výpůjček. 
DB 1962 pan Fňukal předal knihovnu paní Nadě Inochovské. Ta 
potom paní uč. Králové.  

Ale už v roce 1964 byla knihovnicí v obou knihovnách paní Šou-

kalová. V té době už začala jednání o sloučení knihoven do 
knihovny jedné. Což se podařilo až za 10 let. 

1965 – 1968 knihovnice J. Vídeňská, učitelka MŠ. Knihovna měla 
19 čtenářů, 506 knih a 115 výpůjček. 
Od roku 1969 knihovna fungovala různě, většinou špatně. O tom 

svědčí několik zoufalých dopisů metodiček z Okresní knihovny, 
které byly zaslány na MNV. 
1972 sloučení obcí. Knížky z knihoven z obou místních částí (z 

Cyrilova až v roce 1976) byly uloženy na MNV a knihovna nefun-

govala.  
A pak v roce 1973 přišel do Borů mladý hajný Pavel Kříž. Proto-

že rád četl, ptal se po knihovně. Na MNV mu řekli: „Knihovna? 
Leda byste si ji vzal na starost!“ Tak v září 1974 započala nová 

historie knihovny v Borech. Jednou, po letech se tehdejší předse-
da MNV pan Křehlík přiznal,  že si taky říkali: „Nepřehnali jsme 
to? Vždyť toho hajného vůbec neznáme.“ 
Okresní knihovnou byl prověřen stav knižního fondu (280 knih 

bylo vyřazeno) a provedena nová evidence, nové obalení, vytvo-
ření výpůjčního protokolu… Nová knihovna měla 797 knih a 81 
brožur. Umístěna byla v bývalé kanceláři MNV v HB vedle pošty 
a vybavena novými regály a stolem. Půjčovní doba byla 1 hodinu 
týdně a do konce roku měla 66 čtenářů, kteří si vypůjčili 568 
knih a přibylo 119 nových knih. 
1975 - půjčovní doba prodloužena na 2 hodiny, začalo pořádání 

besed a přednášek.  97 čtenářů. 

1977 – půjčovní doba 3 hodiny týdně, doplnění knižního fondu o 

18 titulů časopisů, 121 čtenářů, 2732 výpůjček, knižní fond 1663 
knih. Beseda s Jaromírem Tomečkem. Zakoupen gramofon. 
1978 – 22 titulů časopisů, besedy a zájezdy, 127 čtenářů, 4624 
výpůjček. MNV schválilo Blanku Křížovou jako aktivistku knihov-
ny. 
1979 – stěhování do nových, větších, dobře vybavených prostor. 
2 místnosti v přízemí obecní bytovky. 154 čtenářů si vypůjčilo 
4512 knih a časopisů. Rozšíření práce s dětmi. Nesmělé začátky 
Čtenářského kroužku. 
A teď už jen heslovitě…. 

1982 – stěhování do budovy OÚ! Zcela zásadní. Knihovna má 
celkem 2551 knih, 153 čtenářů, 4520 výpůjček, 21 akcí pro veřej-
nost… Knihovna získala Čestné uznání ministra kultury ČR. 
1984 – období častých odborných návštěv, knihovníci z Třebíče, 
a z Břeclavi. Setkání knihovníků našeho okresu. Reportáž 
v Televizních novinách. 

1986 - nejvyšší počet čtenářů v historii 201! Besedy, zájezdy, 

návštěvy knihovníků… 
Tyto roky probíhalo v knihovně nejvíc akcí a nejvíc se četlo.  

Pak přišel rok 1989 a národ se vrhl na spoustu jiných věcí, politi-

ka, podnikání a na čtení už nebylo tolik času. A to ještě vůbec 
není řeč o internetu a mobilech! 

V těch letech se činnost knihovny ustálila na určité úrovni +- do 
100 čtenářů a něco přes 2000 výpůjček. Zájem o knihovnu byl 

trvalý a knihovna dobře vybavená. Čtenářský kroužek fungoval 
v té době naplno.   
 Ano čtenářský kroužek, pro řadu z nás, zásadní kus života. 

Jeho činnost se od roku 1979 rozrostla na činnost opravdu celo-
roční. Brzy jsme se začali zapojovat do soutěží Klubu čtenářů 
nakladatelství Albatros.  Bylo to vždy téma na celý rok. Všechna 
tehdy zpracovaná alba máme v knihovně uložena a je to krásná 
sbírka. Genealogie, Heraldika, Děti a hudba, Děti a výtvarné 
umění, 10 nej v našem okolí, Jaroslav Foglar, Od knih k zajímavé 
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práci, Ochrana přírody…  Na konci školního roku vždy jeli zá-
stupci kroužku na 3 dny do Prahy na sjezd. To byla událost na-
prosto úžasná. Setkání s řadou dětských spisovatelů a ilustráto-

rů, setkání s dětmi z dalších knihoven. V rámci kroužku jsme 
začali pořádat tábory a víkendové akce, karneval.. 
 „Osudným“  se kroužku stal rok, ve kterém jsme zpracová-

vali téma ochrany přírody. Protože v této oblasti se nám moc 
zalíbilo! Postupně jsme začali spolupracovat s ČSOP a činnost se 
hodně nasměrovala k tomu tématu. Kroužek se ale stále scházel 

v knihovně a vše se prolínalo a doplňovalo. Potom kroužek zís-

kal svoji první klubovnu a dnes má novou, prostornou v bývalé 

MŠ. Je úžasné, že jeho činnost pokračuje a že se stále „rodí“ noví 
vedoucí a vše tak nádherně pokračuje. 
Dnes v životě soukromém i „úředním“ setkávám s řadou býva-

lých členů kroužku a je to stále ta radost jako dřív. A spolupráce 
skvělá. 
 Jsou ale i členové, které tu moc nepotkáváme, protože jsou 

daleko. Dvě z dlouholetých (a zásadních) členek kroužku jsem 
proto oslovila a jejich zajímavé vyprávění si nyní můžete  přečíst. 
 

  

 

 Když mě Blanka Křížová požádala, abych pro vánoční číslo 
zpravodaje napsala něco o svém životě a práci v Německu, moc 
se mi do toho nechtělo. „Co tam budu psát?“ říkala jsem si. 
Když se někam přestěhujete (a nemusí to podle mě být jen do 

zahraničí), jste ze začátku posedlí srovnáváním – to je jiné, to je 
lepší, to je horší... Ale po čase tato mánie opadne. Zvyknete si 
na sousedy a kolegy, zvyknete si na to, jak vypadají ulice, jak lidi 

mluví i na to, co jíte. A teď si 
to představte – dostanete za 

úkol napsat něco poutavého o 
své každodennosti. Co byste 
napsali?  

Ale slíbila jsem to, takže jde 
se na to! Během umývání 

podlahy v sobotní podvečer 
mi vykrystalizovala v hlavě dvě 
témata, na která se chci zamě-
řit: cizinci a výuka češtiny.  
 Takže cizinci: Bydlím teď 
s rodinou v Meersburku. Je to 
malé, asi pětitisícové městeč-

ko na břehu Bodamského 
jezera, v jihozápadním cípu 

Německa. Na protějším bře-
hu jezera se rozkládá švýcar-
ský venkov a za ním na obzo-

ru Alpy. Přímou čarou přes 
jezero je to odtud zhruba pět 

kilometrů do Kostnice, 

kde léta Páně 1415 upálili 
mistra Jana Husa. Přestě-
hovali jsme se sem před 

rokem a čtvrt z Berlína. A 
začalo zase to srovnává-
ní... Jeho součástí byla 

lehká panika – proboha, 
tady nejsou žádní cizinci! 

Jsem tady snad jediná 
mezi samými Němci?? Ale 

záhy se ukázalo, že to byl 

planý poplach. Ano, tak 
jako všude v (bývalém 

západním) Německu tady cizinci jsou. Jen vás to netrkne tak 
rychle do očí jako v určitých čtvrtích velkoměst, kde jsou ob-

chody s ruskými, italskými a nevím jakými potravinami, kde jsou 
arabští holiči (kteří opravdu holí), kde v kostele jsou během 

nedělního dopoledne dvě mše v němčině a odpoledne tři další – 
v polštině, vietnamštině a angličtině (pro komunitu křesťanů 

z centrální Afriky) a kde si můžete zajít na sobotní tržnici, kde 
na vás turečtí prodavači pokřikují nabídky a jsou zklamaní, že 

nesmlouváte. Tak tohle v Meersburku opravdu nemáme. Ale 
ejhle - jediná cizinka tu opravdu nejsem. I v provinčním Meer-
sburku se najde obvyklá směsice: Lidé z jiných koutů Evropské 
unie, kteří sem přišli za prací – na příklad paní učitelka 
v družině, která je původem ze Slovenska. Za prací se sem stě-

hují lidé i z mno-
hem odlehlejších 
krajů. V okolí je 
hodně firem, které 

potřebují inženýry 
a informatiky. Ti 
přicházejí z Indie a 

Pákistánu, z Číny, 
z Jižní Ameriky... 

Náš pan soused je 
z Galapág, oženil se sem. Znám tu taky jednu rodinu ze Sýrie a 
jednu z Iránu. Tyto dvě země patří do úzkého seznamu států, 

jejichž občané mají reálnou šanci získat v Evropské unii azyl – 
tedy ochranu před válkou a politickým pronásledováním. Všech-

ny tyto cizince jsem musela postupně objevovat. Dost mi v tom 
pomáhá to, že si přivydělávám výukou němčiny. Při této práci 
poznáte lidi z různých konců světa a většinou časem poznáte – 
alespoň zhruba – i jejich životní osudy.   
 Pozoruju, že stránka se mi pěkně plní. Najednou mě napadá, 
o čem všem by se dalo psát, dostávám se do ráže... Ale zůstaň-
me u původního plánu! Takže – výuka češtiny. To je moje hlavní 

práce a vlastně i důvod, proč tu žijeme. Učím kurzy českého 
jazyka na univerzitě v Kostnici. Možná se ptáte, jestli na ně ně-

kdo chodí. Hned vám odpovím – je to hrstka lidí, aktuálně kurzy 
navštěvuje celkem dvacet studentů. Je vždycky zajímavé postup-
ně zjišťovat, proč se tak rozhodli. Vždyť čeština je tak malá – 

učíte-li se anglicky, španělsky, čínsky nebo rusky, domluvíte se 
v tolika zemích a s tolika lidmi! Ale česky? A navíc ty hrozné 
koncovky. Sedm pádů – to si snad děláte srandu, to je jako lati-

na! A k tomu tolik vzorů a výjimek! A ten nepochopitelný slo-
vosled. A ta přehršel souhlásek – cože, naše kurzy jsou ve čtvr-
tek? A můžete mi říct, jak to mám asi vyslovit?? A k tomu háčky 

a čárky – jste národem šílenců! Ano, a přesto to přese všechno 
se najdou lidé, kteří se do toho pustí. Buď jsou to slavisté, tedy 
studenti (většinou studentky) ruštiny a dalších slovanských jazy-

ků a literatur. Nebo studenti, kteří někoho v Česku znají – na 
příklad tady byli na studijním pobytu a mají tu teď kamarády. 

Nebo jsou z rodiny s českými kořeny – to je případ Američanky 
Kristen, jejíž předci se přestěhovali do USA ze středního Slo-
venska v roce 1916 (a slovenština v univerzitní nabídce jazyků 

bohužel není). Někoho prostě nadchlo něco z české kultury, 
často je to Václav Havel a jeho politické myšlení. Nebo jde o 

studenty z Bavorska nebo Saska, kteří Česko znají, protože je to 
blízko, a kteří jsou ochotní zajímat se i o „východní Evropu“. 

Tím, že na češtinu chodí studentů jen pár, vzniká na kurzech 
nevyhnutelně rodinná atmosféra. Nepřestává mě fascinovat, jaké 

osobnosti se ze studentů po čase vyloupnou, a jsem posedlá 
tím, kopírovat a schovávat si texty, které napíší.  

 A teď se obávám, že jsem toho napsala ažaž. Přece jen ta 
každodennost - když se nad ní člověk zamyslí - není až tak neza-

jímavá (alespoň pro člověka samotného). Ale jsem přesvědčená, 
že každý z nás má o čem vyprávět. Jen si na to sednout...   
 Takže, Blanko, jsem moc zvědavá, kdo dostane za úkol oživit 
příští vánoční číslo!       Jana Marková 

Emil a Josef.  V pozadí Meersburg 

 Dominantou Meersburku je 

středověký hrad, lákadlo pro 

turisty.  

Z přístavu v Meersburku můžete 

trajektem přejet do Kostnice.  
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Liebe Leserin, lieber Leser J 

 Efektivně využít všechen volný čas – o to se jedná. I teď. 
Povědět vám o mé cestě a už osmiletém pobytu ve Švýcarsku. 

Andělka si dává svoji pravidelnou odpolední siestu a já můžu 

začít povídat. Kdo je Andělka a jakou roli v mém životě hraje, se 
dozvíš, milá čtenářko a milý čtenáři, když budeš číst až do kon-

ce. 

 Jak to všechno začalo? Otázka by měla spíš znít: Jak to všech-
no pokračovalo? Jak pokračoval můj život za hranicemi České 

země a co mě k tomu vedlo? Náhoda? To ani náhodou! 
 Myslím, že za každou změnou v životě stojí osobní rozhod-
nutí. Člověk ale neví, jestli toto rozhodnutí bude správné 
nebo špatné. Z mého pohledu a s odstupem času byla 
moje rozhodnutí správná, i když možná některá neuváže-

ná. Každé rozhodnutí mě ale posiluje a posouvá dál. 

 „Mami, tati, přihlásila jsem se na tříměsíční zahraniční 
pobyt v Německu!‟ S radostí jsem oznamovala rodičům, 

co se ten den ve škole dělo. Už nevím, který to byl den, 

ale vím, že to bylo ve 3. ročníku na Hotelové škole ve 
Velkém Meziříčí a já chvíli před dosáhnutím plnoletosti. 

„Tak na to zapomeň!‟ Rodiče moji radost zprvu nesdíleli.  

Mně to ale nějak netrápilo a pomalu jsem se těšila na léto 

strávené především pracovně v horském hotelu 
v Berchtesgadenu na jihovýchodě Bavorska. 
 Tří měsíce od půlky června do půlky září uběhly jako 

voda. V němčině jsem se zdokonalila už jenom proto, že 
jsem v restauraci obsluhovala hosty při snídaních a veče-
řích a také proto, že moji spolužáci a spolužačky a další 
mladí lidé z Čech a Slovenska se mnou nepracovali, to byla 
v tomto ohledu velká výhoda.  

 V roce 2003 jsem započala studium na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích. V rámci studijního programu Sokrates 

Erasmus se mi naskytla možnost studovat jeden semestr 
v zahraničí. A proto, že jsem studovala češtinu a němčinu, má 

cesta vedla opět do Německa, tentokrát do Pasova. Z jednoho 
semestru byly najednou dva a já se mohla v jazykovém centru 
pasovské univerzity zdokonalit nejen v němčině, ale i 
v angličtině, španělštině a přičichnout k základům francouzštiny. 
 Co se týče pobytů v zahraničí a jejich organizování, tak 
v tomto směru už jsem byla samostatná a nedělalo mi to problé-
my. Nechtěla jsem ale, aby mně rodiče moje „výlety“ financovali. 

Kontaktovala jsem bývalou spolužačku z Hotelovky, o které 

jsem věděla, že už nějaký čas žije a pracuje v jihozápadní části 
Německa – Baden-Württemberg. Doteď jí můžu být vděčná za 

to, že jsem přes několik jejích známých dostala místo servírky 
v hotelu Maien. Na jednu stranu to nebyla procházka růžovou 
zahradou, pracovala jsem šest dní v týdnu prakticky od rána do 
večera, ale když měl člověk jeden den, a nebo mezi směnami 
chvíli volno, mohl vyjít do přírody. Do tamních hlubokých lesů, 

jít kolem potůčků a minivodopádů a vidět typické dřevěné stav-
by, jaké jsou k vidění jen v Černém lese (Schwarzwald). Nebo si 
zajet na nákupy do nejteplejšího města Německa, Freiburgu.  

 Zažít Vánoce a Silvestr pracovně a daleko od rodiny a sama? 
– Ano. To bylo v zimě 2008/09 a pro mě nová zkušenost slavit 
Vánoce jinak než jsem byla zvyklá. A pak se to stalo. Na tomto 

místě zrychlím popis událostí... 

 ... první klíčové setkání – přítel Němec – léto 2009 opět 
v hotelu Maien v Todtmoosu – přítel ale ve Švýcarsku, tudíž 

výlety do Bernu – hledání práce v Bernu a okolí – přijímací po-

hovor po telefonu - zimní sezóna: práce v horském hotelu Eiger 
v Grindelwaldu a zároveň snowboardování – jaro přináší stěho-

vání do jednoho z nejdražších měst světa, Curychu a práce 

v hotelu Seefeld – v létě wakeboard, v zimě snowboard - 2. 
klíčové setkání – autor učebnic němčiny pro dospělé, pan Ernst 

Maurer – začátek devítiměsíčního studia, půlroční praxe u azylo-

vé organizace Curych, různá školení a postupně změna práce – 
2013 rozchod – 3. klíčové setkání 2015 – životní partner... 

 Uff, to jsme si dali cestu švýcarským rychlíkem, který zvládne 
zhruba 130 km za 56 minut, tedy například z Curychu do Bernu. 

 
 Tak co tam teď vlastně 
děláš? Je častá otázka známých 

a příbuzných při návštěvě 

Česka. To, co momentálně 
dělám, mě náramně baví! Nej-

víc ze všeho být máma roční 

kurdnaté usměvavé Andělky. 
Je neuvěřitelné a krásné pozo-

rovat, jak rychle 
se učí. Vyrůstá 

t r o j j a z y č n ě . 
Tatínek, půvo-

dem z Kolumbie 
s ní mluví špa-

nělsky, já česky 
a dohromady většinou španělsky a německy. Teď mě napadá 
docela vtipná vsuvka: Co jsme? Jsme dva přistěhovalci v zemi, ve 
které si ani jeden nemůže například objednat v restauraci 
v mateřském jazyce. .. 
 Pracovně jsem se zabydlela v jednom vzdělávacím centru pro 
dospělé přistěhovalce. Ve zkratce: učím němčinu, organizuji 

oficiální zkoušky z němčiny a integrační kurzy pro uprchlíky atd. 

Práce je to velice rozmanitá a neskutečně obohacující. Každý 
den se setkávám s lidmi, kteří jen s batůžkem na zádech byli 

nuceni opustit rodnou zemi a snaží se „přežít‟ v zemi jiné. Každý 
den si uvědomuji, jaké štěstí mě potkalo. Jsem ráda za dětství a 
mládí v Čechách a za možnost studovat a mít všechen komfort 
kolem. Bez toho všeho a bez vás, drazí rodiče, bych nebyla tam, 
kde dnes jsem. Děkuji. Můj život se stal krásnou naučnou 

stezkou. Stromy, které ji obklopují, jsou lidé, se kterými se se-
tkávám a rozcestí představují rozhodnutí, která musím nebo chci 
udělat. Příští rozhodnutí – Vánoce s celou rodinou v Čechách. 

Správné nebo špatné rozhodnutí? Odpověz si sám/sama! 
 Závěrem zjišťuji, že jsem ti, milá čtenářko a milý čtenáři, 
vůbec nepopsala přírodní krásy Švýcarska – jezera, Alpy, horské 

stezky, faunu a floru. Zkrátka, musíš se přesvědčit na vlastní oči, 

ono se to totiž slovy popsat nedá.  Komm in die Schweiz! 
    Iveta Vaverková Curych, 15. prosince 2017 

 A jak se tak v průběhu let kroužek osamostatnil a od knihov-
ny z větší části odpoutal, založili jsme si v roce 2006 nový. 
S názvem Klub dobré pohody. Krásná doba, setkávání, zájezdy, 
besedy. Vyprávění seniorů. Radost. 
 Ale nejspíš i tím, že už nemám tolik času, který knihovně 
věnuji a také že řada pravidelných návštěvníků zestárla a mnozí 
odešli už napořád, činnost KDP je teď menší. 

 A jak si stojí knihovna dnes? Zásadní byl rok 2007, kdy 
knihovna získala významné ocenění  v rámci ČR.  Byl to krásný 
impulz pro další práci a my jsme za něj velmi vděční. Časy se ale 
mění. Po době, kdy jsme v knihovně propagovali všechny nové 
technologie, ukazuje se, že už to není třeba. Ani internet 
v knihovně už nikdo moc nepotřebuje. O co je ale stále velký 
zájem, jsou nové knihy. Hodně si jich vypůjčujeme v souborech 

Andělka a Iveta 
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 Na podzim se v rámci školních sportovních turnajů konají 
soutěže ve florbalu, které pořádá AŠSK. Těchto turnajů se pravi-

delně účastní i žáci naší školy. 3.11.2017  se konal okrskový 
turnaj ve florbalu žákyň 8. a 9. tříd ve Velkém Meziříčí. 
8.11.2017 se uskutečnil okrskový turnaj ve florbalu žáků 6. a 

7. tříd ve Velkém Meziříčí. V základní skupině jsme měli 4 další 
školy. ZŠ Školní VM jsme porazili 1:0. Náš šťastný gól vstřelil 
Saša Nedoma. S Gymnáziem VM jsme prohráli 3:1. Náš gól vsítil 

Ondra Klimeš. ZŠ Měřín jsme zase se štěstím porazili 1:0. Tento-
krát se trefil Peťa Jašek. A se ZŠ Křižanov jsme remizovali 1:1. 

Gól do branky soupeře vstřelil Tomáš Trnka. Tím jsme se stali 

vítězi skupiny a postoupili do okresního kola, které se uskutečni-
lo zase ve Velkém Meziříčí 24.11.2017. Dalšími členy našeho 
úspěšného týmu byli kromě již zmiňovaných: Vojta Mahel, Ondra 

Zezula, David Hammer, Tom Zeisel, Adam Vítek, Michal Mahel, 
David Kaštan, Filip Beneš a brankař Ondra Stupka. 

 Na okresním turnaji jsme hráli proti vítězům žďárského, vel-
komeziříčského, bystřického a novoměstského okrsku.  Zajíma-

vé bylo, že všechny naše zápasy skončily skórem 5. Nejlepší zá-

pas jsme sehráli s družstvem TGM Bystřice n. Pernštejnem. Jen 
škoda, že nás ten den opustilo naše střelecké štěstí! Dva góly za 
3 zápasy je opravdu málo. 
 Přesto je postup z okrsku do okresu velkým úspě-
chem a tajně doufáme, že se nám ho třeba příští rok 
podaří zopakovat. 

16.11.2017 - se uskutečnil okrskový turnaj ve florbalu žáků 8. 

a 9. tříd opět ve Velkém Meziříčí. 
 Další 2 turnaje pořádá ČEPS a uskutečnil se  21.11.2117 
v Bystřici nad Pernštejnem pro chlapce 4. a 5. tříd. A děvčata 
stejné věkové kategorie měla svůj turnaj 8.12.2017 v Měříně. 
 Naše děvčata obsadila 3., bohužel nepostupové, místo.      
            Mgr. Zuzana Jurková 

  

VÁNOČNÍ BRNO - MOP BOBEŠ 
 Stalo se už tradicí, že v předvánočním čase vyrážíme navštívit Vánoční trhy a 
Laser game do Brna. Cestovali jsme vlakem a cesta nám rychle utekla.  
 Nejdříve jsme šli na Náměstí Svobody, kde jsme si udělali „občerstvovací stanici“. 
Nakoupili jsme trdelníky a posilnili se bramboráky. Dále naše kroky vedly na Zelný 
trh, kde jsme si prohlédli další stánky a betlém. Pak už následovala Laser game. Roz-

dělili jsme se do dvou týmů, oblékli vesty a vzali do rukou zbraně a hra mohla začít. 
Vzhledem k tomu, že nás jelo jen málo, zahráli jsme si všichni dvě hry. Čekání na 

vlak jsme si zkrátili ve Vaňkovce. Ve čtyři hodiny jsme nasedli na zpáteční vlak a jeli 

domů. Myslím, že jsme si to všichni krásně užili.      Kristina Kotačková 
  

Děkujeme moc pořadatelům letošního adventního koncertu  
za finanční dar, který jsme na činnost MOP dostali!   

Podzimní  florbalové  turnaje na naší základní škole 

z knihovny Josefa Matěje Sychry ze Žďáru nad Sázavou, ale i náš 

vlastní fond hodně aktualizujeme. Proto jsme moc rádi, že obec 
na příští rok navýšila částku na nákup knih.   

 Nově funguje už druhým rokem i knihovna na Cyrilově! 

 Je pravda, že děti čtou dnes málo, přesto se nestává, že by 

knihovna zela prázdnotou a tomu jsme moc rádi. 
           Blanka Křížová 

Mikuláš se svojí družinou.  Děkujeme! 

  

 I na Cyrilově bylo v neděli 

3.12. rozsvěcení stromečku. Po 

vyrábění vánočních dekorací byl 

společně krásně nazdoben stro-
mek u kapličky A osvětlený je  
novým, solárním řetězem!  
   Foto P. Kříž 
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 Rok se s rokem sešel a opět jsme se dočkali 

volejbalového turnaje. Tentokráte to bylo v sobo-
tu 2. prosince 2017. O pěkná umístění soutěžilo 

celkem 6 družstev. Moc náš těší, že volejbal láká 
stále více nadšenců.  
 Byla to krásně sportovně prožitá sobota. Pro 
sportovce i pro diváky! Kdo se přišel podívat, 

mohl sledovat pokrok těch, kteří chodí pravidelně 
hrát. 
 A jak to všechno dopadlo? 
1. místo - Tygříci - M. Fňukal (k), J. Fňukal, J. Laci-
na, M. Pol, K. Lacinová, P. Charvátová 
2. místo - Stará garda - L. Hlaváč (k), M. Ochrana, 
P. Jakubec, M. Letmajer, T. Jurková, A. Hlaváčová 

3. místo - Sportovci - M. Ochrana (k), V. Chalupa, 
L. Trojánek, L. Trojánek ml., A. Hlaváčová, K. 
Kotačková  

4. místo - Mimoňové - R. Slavík (k), P. Jakubec ml., 
O. Hlaváč, J. Fňukal, J. Kavalcová, J. Fňukalová  
5. místo - Zikmundovi - O. Zikmund (K), F. Zik-
mund, F. Zikmund ml., L. Zikmundová, L. Zikmun-
dová ml., A. Váša 
6. místo - Hasiči - P. Láznička (k), A. Vávra, F. 
Karásek, J. Ochrana, P. Vávra, L. Weinhὅferová, L. 
Sýkorová 

Poděkování patří všem, kteří si přišli v sobotu 

zahrát. Je pěkné sledovat, jak se volejbal v Borech 
dědí z generace na generaci, jak se děti učí od 
svých rodičů. Obdiv patří hlavně těm starším, 

které mnohdy po volejbalu bolí celé tělo, z lavičky 
sotva vstávají, ale do hry dají vše. Velký dík Zuzce 
Jurkové a Radku Slavíkovi, kteří celý turnaj rozho-

dovali. 
Naštěstí se nikdo nezranil, a tak jsme celý turnaj 
večer spokojeně dohráli. Díky našim dlouhodo-
bým sponzorům jsme mohli všechny sportovce 
bohatě obdarovat. 
Turnaj sponzorsky podpořili: 
Auto M+V Velké Meziříčí, Axians redtoo s.r.o., 
Horácké autodružstvo Velké Meziříčí, Josef Fňu-
kal, Pavel Láznička, Radek Holoubek, Uchytil s.r.o. 

Brno, Vezeko s.r.o. Velké Meziříčí. 
Těšíme se na další ročník. Volejbalu zdar!  
    Text a foto Jarka Jakubcová 

5. ročník Mikulášského volejbalového turnaje v Borech. 

 

VÁNOČNÍ SPORTOVNÍ  TURNAJE 2017 
Jako každý rok, uskuteční se i v posledním letošním týdnu tradiční turnaje.  

V pátek, 29.12.2017 - TURNAJ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE FLORBALU, pořá-

dá ZŠ Hany Benešové Bory. Prezentace: 7,00 - 7,30 hod    

Registrace (florbal) - www adresa: 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. 

 

V sobotu, 30.12.2017 - SILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU, pořádá 

oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory a Základní škola Hany Benešové Bory.  

Všechny turnaje proběhnou v tělocvičně Základní školy Hany Benešové v Borech. 

Registrace (stolní tenis) 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  

Občerstvení a ceny jsou zajištěny. Přijďte si o Vánocích zasportovat. Na Vaši účast se těší 

všichni pořadatelé!                                     Za pořadatele Zuzana Jurková a Vladimír Krejčí  

mailto:z.jurkova@zsbory.cz

