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Pohádkový 
kopeček 

Původně snad malý kame-
nolom se postupně měnil  ve 
skládku odpadů a zarůstal 
křovím. Tradičně se tu pálila 
čarodějnice. Foto 1.5.2007.

Proč se kopeček jmenuje Pohádkový?
Noc s Andersenem je akce knihoven na podporu dětského 
čtenářství.  Děti během ní nocují v knihovně k datu naro-
zení pohádkáře Hanse Christiana Andersena.  2. duben je 
od roku 1967 vyhlášen  Mezinárodním dnem dětské knihy.  
Součástí programu Noci s Andersenem je sázení stromů 
Pohádkovníků Andersenových (latinsky Fabularius Ande-
rsen) v okolí knihovny. U nás v Borech Pohádkovníky mají 
vlastní kopeček!

Projekt Obce Bory z programu 
Infrastruktura cestovního ruchu 
v roce 2021

Naštěstí se našli lidé, kteří nebyli lhostejní a nepo-
řádek uklidili. Vše začalo odvozem kovového šrotu a 
dalšího „harampádí“. Pokračovalo se úpravami teré-
nu za pomocí bagru. Foto 25.6.2008.

Kamenolom daroval zeminu, našel se i dárce ornice.  
Foto 5.10.2009.

Dílo se podařilo díky těm, kteří ochotně a zdarma při-
ložili ruku k dílu.  Následovala stavba zídky zpevňují-
cí svah nejvyšší části kopečku a schodů. Přibyla také 
dřevěná lavička. Foto 25.6.2008

Prostor kopečku doplnily tři obrovské kameny. 
Foto 9.10.2009. 

Průběžně s úpravami terénu byly vysazeny i první 
stromy Pohádkovníky: darovaný buk červený a jinan 
dvoulaločný (Ginkgo biloba). Ty zde rostou už dva. 
Pro návštěvníky a pro zvířátka k občerstvení je tu vy-
sazena mirabelka nancyská. Foto 28.10.2008

Stálou součástí 
péče o kopeček 
a přístupovou ces-
tu je kosení a úklid 
trávy a pletí zídky 
a okolí stromků. 
Foto z 28.9.2009 
a 28.8.2011.

Na jaře 2010 se podařilo pro kopeček využít projekt 
v rámci akce „Příroda na Vysočině“. Připravila ho ZO 
ČSOP Bory a do práce se zapojily i děti z MOP Bobeš. 
Dotace činila 5 tis. Kč. Foto 21.5.2010.

Celkový pohled na kopeček po skončení úprav. Foto 12.4.2011. 

Na pohádkovém kopečku se konaly a konají různé akce. 
Pravidelně sem přicházejí děti z MŠ, nebo děti z příves-
nického tábora. Děti sem často zavítají také v rámci akce 
Obecní  knihovny –  Noc s Andersenem. Foto 3.4.2009.

Pouštění balonků štěstí  28.12.2009.

Po exkurzi v knihovně kopeček navštívili knihovníci z 
okresu Blansko 30.7.2010.

Pálení čarodějnic 30.4.2011.

Drakiáda 12.10. 2014.

Návštěva komise ministerstva kultury v rámci soutě-
že Knihovna roku 31.8.2016.

Pohádkový les 9.9.2019

Od jara 2021 si zde můžete také vyzkoušet svoji zručnost 
a hlavně trpělivost při Stone balancingu. 11.7.2021

Návštěvníci Pohádkového kopečku svými zážitky, postře-
hy a vzkazy už popsali 3 vrcholové knížky.

Zatím jako poslední 
byl vysazen jeřáb 
oskeruše. 
Už několikrát kvetl 
a v roce 2021 zrálo 
několik plodů. 
Foto 30.4.2018.

Kudy na kopeček? Jděte 30 m po silnici do kopce, pak doleva po cestě a doprava celkem 100 m.


