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23.4. 2017 uspořádaly členky SPOZ další VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. 

Milé děti a mílí rodiče, přejeme vám v životě jen to nejlepší,  

hodně zdraví a hodně radosti. 
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Foto S. Charvát  
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Stránka 2 Borský zpravodaj  

     Ze zápisu z 38. jednání ZO Bory 21.4.2017  

Přítomno 9 členů ZO 

Omluveni: Vávra P., Láznička P, Kujalová J., Špaček M., MVDr. 

Marková R., Ing. Dostálová L 

Osadní výbor Cyrilov: Marek K. 

Jednání: 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č.3 /2017 v celkové výši 

1 046 000,- Kč.  

- ZŠ připravuje dohody s okolními obcemi o vytvoření společné-

ho školského obvodu základní školy Bory. Navazovat bude také 

Obecně závazná vyhláška. ZO schvaluje uzavření dohod.  

- Na 19.5.2017  je připravena první část oslav 70. výročí ZŠ. 

Z tohoto důvodu vyhlašuje ředitel ZŠ ředitelské volno v ZŠ a 

také bude přerušen provoz v MŠ. 

-  ZO schvaluje zaslat přihlášku do soutěže Vesnice roku. 

      

   Ze zápisu z 34. schůze RO konané 3.5.2017  

Přítomni: 4 členové RO. Omluveni: ing. L. Dostálová 

Jednání: 

– Žádosti: RO schvaluje odpuštění platby za stočné XXX 
z důvodu nečerpání služby. 

- Žádost XXX o prominutí platby za nájem rybníku za rok 2016. 

Zpětně už ale platba odpustit nelze, proto RO tuto žádost zamí-

tá. 

- Pronájmy. Záměr obce č. 2/2017 pronájem pozemku p.č. 

1098/1 k.ú. Dolní Bory o celkové výměře 2552m2. 

- RO schvaluje pronájem tohoto pozemku na 1rok s možností 

prodloužení za cenu obvyklou. 

- Vyvěšení záměru na pronájem pozemků: - p. č.1097 k.ú Dolní 

Bory o celkové výměře 662 m2. 

- p. č. 820 k.ú. Horní Bory o celkové výměře 1604 m2. 

- část pozemku p.č. 1228 k.ú. Horní Bory o celkové výměře 

1605 m2. 

Různé: ing. Gregar předložil nový návrh na zastavovací studii na 

Sádkách. Je třeba s ním uzavřít smlouvu, aby mohl pokračovat 

v projektu na zasíťování tohoto území. 

 

   Ze zápisu z 35. schůze RO konané 18.5.2017  

Přítomni: Všichni členévé RO. Host: Ing. Gregar 

- Studie na Sádkách. Ing. Gregar vysvětlil všechny aspekty šíře 

vozovek v budoucí zástavbě. 

- RO doporučuje ještě zvážit šířku vozovky a zelených pásů tak, 

aby byla splněna předepsaná šíře mezi ploty minimálně 8 m. A 

pan Gregar ještě dodá finanční rozpočty. Dále bude projednáno 

na ZO. 

Žádosti: 

- XXX podala výpověď z nájmu bytu. RO bere na vědomí.  

- Žádost XXX o odpuštění stočného pro dům XXX. Po konzul-

taci s projektantem je jisté, že napojení tohoto domu na obecní 

kanalizaci je momentálně prakticky nemožné a z tohoto důvodu 

RO schvaluje odpuštění platby za stočné pro tento dům. 

- Na jednom z minulých jednání RO bylo odloženo rozhodnutí o 

odpuštění platby za stočné pro XXX. Protože doložila vše po-

třebné RO schvaluje odpuštění platby za stočné pro rok 2017. 

 

Ze zápisu z 39. jednání ZO Bory 26.5.2017  

Přítomno 11 členů ZO.  

Omluveni: Kotačka L., Mgr. Chalupa M., Mgr. Ing. Slavíková M., 

MVDr. Marková R., 

Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová, manželé Vyziblovi 
Jednání: 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v celkové výši 789 

000,- Kč.  

- ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2016 bez výhrad, a převe-

dení HV za rok 2016 z účtu 431 na účet 432. 

- ZO schvaluje závěrečný účet za rok 2016, včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření bez výhrad – uděluje souhlas 

s celoročním hospodařením 

- ZO schvaluje zásady tvorby a použití fondu VAK.  

- ZO projednalo a schvaluje zprávu o uplatňování územního 

plánu Bory za období 5/2009 - 4/2017. 

Rekapitulace 10P z Veřejného fóra 2016. ZO bere na vědomí 

rekapitulaci 10 nejaktuálnějších problémů, které vzešly z Veřej-

ného fóra 21.9.2016 a následně byly ověřeny anketou. 

1. Dobudovat chodníky ve zbývajících částech obce a předláždit 

uličku v Horních Borech. V letních měsících 2017 bude pokračovat 

dláždění chodníků v H.Borech. 

2. Výletiště – vybudovat. Projekt na výletiště se připravuje. Jednání 

s Lesy ČR o výměně lesa u kabin je nadějné. 

3. Stavební parcely - vybudovat . Výstavba na Sádkách – jsou od-

koupeny pozemky a připravuje se projekt zasíťování. 

4. Zajistit kvalitní dětská hřiště a jejich údržbu (MŠ, ZŠ u kabin a 

na Cyrilově). Žádost o dotaci na dětské a workoutové hřiště u kabin 

byla úspěšná a v letošním roce bude hřiště vybudováno. 

5. Zachování projektu Mezibory pro všechny občany (akce, kul-

tura, víceúčelový spolkový dům). Projekt Mezibory, se stal jedním 

z příkladů dobré praxe na konferenci Pojďme dělat město, obec. 
6. Zřídit ordinaci lékařů v suterénu budovy OÚ a zajistit dodržo-

vání ordinačních hodin.   

7. Omezit hluk a prašnost z lomu.  

8. Zhotovení příčných pruhů v komunikaci pro odvod vody při 

přívalových deštích – Cyrilov.  

9. Nabídnout rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou senio-

rům pracovníky VPP)  

10. Realizovat opatření k zadržení vody v krajině (studie opatře-

ní). Pokračuje práce na projektu suchého poldru v H. Borech 

- ZO schvaluje ing. M. Necidovou asistentkou koordinátora MA-

21v Borech 

- Projednání nové zastavovací studie Na Sádkách. Ing. Gregar 

dodal 2 návrhy. Varianta 1. šíře asfaltové vozovky 5,5 m a celko-

vá šíře mezi ploty 8,5 m. ZO neschvaluje variantu č.1. 

Varianta 2. asfaltová vozovka š. 3,5 m + 1,5 m dlažba a celková 

šíře 8 m.  ZO neschvaluje variantu č. 2. 

- MŠ bude mít v týdnech 1.7.-14.7.2017 provoz omezený na 1 

třídu a potom od 17.7. do 31.8. bude provoz přerušen.   

- ZO schválilo přijetí účelově určeného daru od firmy Colas CZ, 

a.s., částka 30 tis Kč, účel vydání sborníku – almanachu o historii 

a současnosti školy. 

- ZO neschvaluje poskytnutí příspěvku Lince bezpečí. 

- Znovuprojednání vedení optického kabelu na Cyrilově. Firma 

Netlife se přimlouvá, aby byl kabel veden středem osady Cyrilov. 

Umožňovalo by to obyvatelům Cyrilova mnohem kvalitnější 

připojení k internetu. ZO schvaluje vedení kabelu osadou, pokud 

následně firma, která bude optický kabel budovat, opraví celou 

vozovku, která bude porušena. Ing. Necidová ještě vše probere 

s obyvateli Cyrilova. 

Různé: Studna u hasičské zbrojnice je nebezpečná. Je třeba zjistit, 

zda z ní ještě někdo neodebírá vodu. Pokud ne, studna bude 

zrušena a zasypána. 

 

   Ze zápisu z 36. schůze RO konané 2.6.2017  

Přítomni: Všichni členové RO.  

Na uvolněný byt v obecní bytovce se sešlo 5 žádostí. RO schváli-

la pronajmout byt a uzavřít nájemní smlouvu s XXX. Na dobu 1 

roku s možností prodloužení. 

- Pronájmy pozemků: Záměr obce č. 3/2017 

RO schvaluje pronájem pozemku - p. č.1097 k.ú Dolní Bory o 
celkové výměře 662 m2 na 1 rok s možností prodloužení za cenu 

obvyklou. 

- RO schvaluje pronájem pozemku - část pozemku p.č. 1228 k.ú. 

Horní Bory o celkové výměře 1605 m2 XXX na dobu 10 let za 

cenu obvyklou. 

- RO schvaluje pronájem pozemku - p.č. 820 k.ú. Horní Bory o 

celkové výměře 1604 m2 XXX na dobu 10 let za cenu obvyklou.  
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- RO schvaluje uzavření smlouvy s Dial Telecom, a.s. na vybudo-

vání optického kabelu vedeného osadou Cyrilov. Do smlouvy 

byly zapracovány všechny podmínky včetně připomínek obyvatel 

Cyrilova. 

- XXX podala výpověď z prostor pronajatých k podnikání 

v budově OÚ. Výpovědní doba končí 30.6.2017. RO bere výpo-

věď na vědomí.  Paní XXX bude vyzvána k předání prostor. 

Různé: - Stížnosti na neúnosnou prašnost kamenolomu. Na po-

pud občanů z části Benátky starosta jednal s vedením kamenolo-

mu. Na vedení kamenolomu byl zaslán dopis. Během tohoto 

víkendu bude na drtičce upraveno (opraveno)  zkrápění aby bylo 

výkonnější.  Bude také zkvalitněno odsávání. 

- Žádost do programu OVV Kraje Vysočina nebude podána na 

výletiště, protože zatím není dost podkladů. Žádost bude podána 

na vybudování chodníků v Horních Borech a na výletiště bude 

příslušná částka převedena v rozpočtu obce. 

 

     Ze zápisu ze 40. jednání ZO Bory 16.6.2017  

Přítomno: 13 členů ZO 

Omluveni: Láznička P, Mgr. Eliáš F., 

Osadní výbor Cyrilov: Marek K., Novotný M. 

Hosté: Pan V. Zezula 

- Studie zástavby na Sádkách. 

Diskuze o šíři budoucích vozovek. Starosta informoval ZO, že 

finanční úspora při variantě 3,5 m není tak výrazná jak je uvádě-

no v prvním výpočtu. A že zkušenosti s podobným řešením 

v jiných obcích nejsou dobré. Nebyla schválena žádná  varianta.  

- ZO schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na období 2017-

2021. Dle zákona č. 250/2000 Sb. je nutné rozpočtový výhled 

aktualizovat vždy při přijímání úvěru apod. 
- Různé: - Pan Vlastimil Zezula z Horních Borů nabízí obci, že na 

své náklady vydláždí uličku mezi farou a svým domem. Důvodem 

je neutěšený stav této uličky a odvod vody od zdí, které uličku 

tvoří. ZO schvaluje a děkuje panu Zezulovi, že tuto situaci vyře-

ší. 
- Projekt Hřiště u kabin. Proběhla další schůzka zástupců organi-

zací a firmou, která dodává workautová hřiště. V úterý 20.6. 

proběhne další schůzka, tentokrát s dodavatelem prvků dětských 

hřišť. 
- L. Dostálová : Je nutné co nejdřív vybudovat dětem v MŠ písko-

viště a také oplocení pozemku, a zajistit tak alespoň minimální 

podmínky ke hrám.  
 

Tyto  dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se záko-

nem č. 100/2000 Sb.v platném znění o ochraně osobních údajů. 

 

ČTVRTÉ VEŘEJNÉ FÓRUM V BORECH 21.6.2017 
 V tomto čísle Zpravodaje naleznete v příloze anketní lístek. Účastníci 

Veřejného fóra sestavili těchto 15 momentálně nejdůležitějších věcí v naší 

obci. 

 Prosím, vyplněný anketní lístek odevzdejte do schránky v prodejně 

Jednota, nebo do poš-

tovní  schránky na budo-

vě OÚ.  Ještě dodám, že 

nové náměty připsané 

na lístku sice vezmeme 

na vědomí, ale už nemají 

šanci dostat se do prv-

ních 10 ti nejdůležitěj-

ších. 

 Jistě, nestačí jen pro-

blémy najít a pojmenovat. Nutné je hlavně je vyřešit. Když se podíváte na strán-

ku 2, kde je z jednání ZO 26.5.2017 rekapitulace minulých 10 P je vidět, že se 

věcí řeší.                                                                          B. Křížová 

 Vážení přátelé, 

dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaši pomoc při letošní květinové sbírce Český den proti 

rakovině!                        Prodali jste kytičky v celkové částce Kč 2.686,- 

Ještě jednou veliké díky, přispěli jste mimo jiné onkologickým pacientům na jejich činnost 

v klubech, kde se pravidelně schází! 

Přejeme Vám krásné léto, plné sluníčka na nebi i v duši, a těšíme se opět na setkání při sbírce 

v roce příštím!          Zdeněk a Milada Špačkovi  

 

Obec Bory nabízí k pronájmu prostory k podnikání. 

Jedná se o zrekonstruované a vybavené místnosti 

v suterénu budovy OÚ vhodné např. na kadeřnictví a 

podobné služby.  

Informace v kanceláři OÚ, na tel. 566 535 175,  

e-mail: obecbory@razdva.cz 

 

19.7.2017 bude v Borech kominík pan Limberg 

provádět revizi komínů. Zájemci o služby pana ko-

miníka, hlaste se paní Dvořákové v kanceláři OÚ. 

Obědy ze školní kuchyně 
Obec Bory nabízí od 1.9.2017 seniorům roznášku 

obědů ze školní jídelny.  

Cena  je  58,- Kč. 

Informace i registrace také u paní Dvořákové 

v kanceláři OÚ 

 

MUDr. Šubert bude v týdnu od 3. do 

7.7.2017  ordinovat pouze od 7:00 do 9:00 hod.  

V tyto dny se nebudou provádět žádné odběry!  

Novinkou letošního fóra byla  

tvorba pocitové mapy. 

mailto:obecbory@razdva.cz


Stránka 4 
Borský zpravodaj  

 Už 2 roky stojí (a všichni využíváme) kon-

tejner na použitý textil společnosti Textil Eko 

a.s. za budovou OÚ. Kontejner je pravidelně 

vyvážen a nejsou s ním žádné starosti, ale ouha. Nedávno se 

jedna paní setkala u kontejneru s řidičem, který právě textil 

odvážel. Tento pan řidič na dotaz kam věci veze, odpověděl, že 

do spalovny. 

 Chápu, že byla paní v šoku. A jsme všichni. Ovšem když se 

člověk zamyslí, dojde mu, že to je pěkná hloupost, protože za 

likvidaci čehokoliv se ve spalovně přece platí! 

 Že taková odpověď ovšem naprosto nahlodá důvěru 

k této firmě, je jisté.  Ale! Řekl to řidič, který vlastně s TextilEko 

neměl nic společného! 

 Jak z toho ven?  

 Dříve jsme u nás pořádali sbírky pro Diakonii Broumov. 

Ta ovšem, v době kdy se objevil požadavek na umístění stále 

přístupného kontejneru, kontejnery neměla k dispozici. Proto 

jsme oslovili firmu Textil Eco. Která má provozovnu 

v Boskovicích, tedy je i blíž než Broumov. Všechno probíhalo 

bez problémů až do této chvíle. 
 Firma nemá vlastní dopravu, na svoz využívá služeb míst-

ních dopravců. V tomto případě z Bystřice nad Pernštejnem. 

Faktem je, že řidič, který vedl takové řeči, už u firmy nepracuje. 

Byl propuštěn ještě dřív, než toto majitel zjistil. Důvodem pro-

puštění bylo porušování řady jiných věcí. Ovšem dobré jméno 

dopravní firmy stihl pokazit vskutku bleskurychle. Že „nejsou 

lidi“, víme všichni. I takto to pak může dopadnout. 

 Ale jak dál? Zase budeme dělat sbírky? Dvakrát ročně? To 

asi vyhovuje málokomu. Postavíme vedle bílého kontejneru ještě 

kontejner Diakonie Broumov, až ho bude mít? Pak budou dva 

dopravci vyvážet 2 poloprázdné kontejnery, které navíc zabírají 

zbytečně místo?                     Blanka Křížová 

 

Prosím, najděte si stránky firmy Textil Eko. Zde si přečtete 

mimo jiné, že podporují skupinu The Tap Tap, Nadaci Sova, 

Červený kříž, Lékaře bez hranic a další. 

A také: Co se děje s Vaším šatstvem, které jste odevzdali 

k dalšímu využití? 

Vaše oděvy, které jste vložili do sběrového boxu (kontejneru) 

jsou vždy svezeny do Boskovic.  Oděvy se roztřídí v podstatě do 

tří základních skupin: 

A) Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje jejich další vyu-

žívání k dalšímu nošení. Jejich „život“ bude pokračovat dál 

v původní podobě. Naleznou dalšího nositele. 

B) Do této skupiny se řadí oděvy, které již nelze využít 

k původnímu účelu (nošení). Tyto oděvy jsou zpravidla již vidi-

telně obnošené, nemoderní, mírně znečištěné, mají díry apod. 

Šatstvo v této kategorii se dále rozčlení zejména s ohledem na 

jejich materiálové 

složení. Např. 

bavlněné, vlněné, 

syntetické apod. 

Z pohledu jejich dalšího využití jde jen a 

pouze o to, z čeho byly původně vyrobe-

ny a zda je lze dále průmyslově zpracovat. 

Například rozřezáním, rozcupováním na 

cupaninu, případně příměs při výrobě 

kartonů. Práce s touto skupinou vyžaduje 

drahé technologie a je velice náročná na 

spotřebu energie. Vznikne však nový 

výrobek. 

C) Sem se zařazují oděvy, obuv, které 

jsou silně znečistěné – barvami, olejem, 

plesnivé apod. Jsou to oděvy, které neby-

lo přes veškerou snahu možno zachránit 

a zařadit do skupin A a B. Progresivní 

firmy jako je TextilEco a. s. však našly uplatnění i pro toto šat-

stvo. Šatstvo se termicky zhodnocuje. To znamená, že slouží 

jako palivo v elektrárnách. Jedno kilo má stejnou výhřevnost 

jako hnědé uhlí. Z šatstva tak vznikne světlo a teplo. 

Kategorie A i B se člení na velmi mnoho podskupin. Ty určuje 

vždy konečný odběratel těchto podskupin (kategorií) může to 
být i několik set, např. kalhoty: pánské, dámské, dětské, ty člení-

me dál na zimní, letní. Dále se dělí dle materiálu, střihu, stupně 

obnošení a podobně se roztřiďují bundy, kabáty, sukně, svetry, 

trička atd. Tento proces, který je velmi pracný, zaměstnává 

mnoho lidí. Toto musí každá seriózní sběrací firma absolvovat, 

neboť pouze díky tomuto detailnímu roztřídění lze 

z obnošeného šatstva získat finanční prostředky, které jsou 

potřeba na sběrové boxy, svozová vozidla, mzdy zaměstnanců, 

energie, třídící dílnu, balení, … 

Toto vše financuje skupina A. Bez ní by nebyl žádný sběr možný. 

Skupina B má totiž tak vysokou spotřebu práce, energie a kapi-

tálu na trhací stroje, že v nejlepším případě lze ekonomicky 

dosáhnout výdělku „0 Kč“. 

Skupina C je jasným ekonomickým mínusem neboť náklady na 

dopravu a třídění ani zdaleka nejsou vyrovnány žádným příjmem. 

Předcházet vzniku odpadů. To je naše filosofie! 

Dáváme věcem druhý život. 

Každý občan má naším prostřednictvím příležitost odevzdat 

nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Sesbí-

rané věci tak přirozeným způsobem vracíme zpátky k lidem. 

Pomáháme potřebným. 

Tímto způsobem získáváme prostředky, kterými aktivně 

podporujeme neziskové a charitativní projekty v České republi-

ce. Zapojte se i vy! 

Předcházejme společně vzniku odpadů tím nejjednodušším způ-

sobem. Odkládejte pravidelně do sběrných kontejnerů věci, 

které už nepotřebujete. 

Pamatujte ovšem na to, že DO KONTEJNERU patří 

pouze: veškeré oděvy, boty, měkké i tvrdé hračky, kabelky, 

bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení, atd. 

A rozhodně tam nepatří: mokré a plesnivé, zeminou a rop-

nými látkami znečištěné oděvy, průmyslové ústřižky látek. 

Ach jo ... 

 

Čistá Vysočina 2017 
 V pátek 23.4. se nás sešlo hodně, ale málo dospělých a tak jsme se rozdělili na 2 

party a vysbírali dva směry. K Vídni a ke Krásněvsi.  O víkendu pak paní Necidová 

posbírala směr Cyrilov a Tomáš a Vojta s tatínkem posbírali odpadky z komunikace  k 

Radenicím.  Díky moc vám všem! 

 Zbýval  Rousměrov. Tak jsem se tam vydala s pár pytli v batohu. 

 Už nikdy! Už nikdy to nebudu dělat sama! Plahočila jsem se tam po dešti v těch 

hlubokých příkopech 4 hodiny a nemohla jsem to všechno pobrat. S dětmi je to vždy 
radost a zábava, ale takto teda ne… 

 Vážení a milí řidiči, vy byste opravdu ten kelímek, plechovku, nebo láhev od 

minerálky někam k odpadkovému koši neuvezli?     B. Křížová 
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V minulém roce 

jsme „otevřeli“ 

první část naučné  

tezky Poznáváme 

Bory, a tak už 

bylo letos na co 

navazovat. Byly 

doplněny infor-

mační tabule v 

geoparčíku a 

parku u rybníků 

Dolní a Horní 

Borek a tabule (u rybníku Kutiňák) věnovaná rybníkům v obci.  

 Den Země v Borech byl opravdu svátkem přírody, neboť: 

Poprvé byla uvedena do chodu dřevěná pumpa, vyrobená tradič-

ním ručním způsobem, která bude sloužit dětem k doplňování 

vody do koryt a korýtek k vodním hrám. Přítomní návštěvníci si 

vrtání pumpy mohli také vyzkoušet u pana pumpaře Jana Michala 

z Českých Budějovic. 

 A pak byly představeny nově vybudované analematické 

sluneční hodiny. Tyto neobvyklé hodiny, jejichž vybudování za-

městnalo řadu obětavých nadšenců na celé jaro, jsou vybudovány 

na trase stezky, ale nachází se pozemku manželů Sýkorových a 

těm patří 

veliké podě-

kování, že s 

t í m t o 

„b lázn ivým" 

n á p a d e m 

souhlasili! 

 P r o -

gram Dne 

Země a také 

p e r f e k t n í 

občerstven í 

pro všechny 

návštěvníky při-

pravili zejména 

členové Mysli-

veckého spolku 

Bory. O další 

program se po-

starali mladí 

hasiči, kteří popr-

vé veřejnosti 

předvedli novou 

závodní „mašinu", 

na kterou jsou 

patřičně hrdí! 

Velký dík na tom-

to místě patří 

panu J. Šebkovi, 

který na tuto 

závodní stříkačku 

mladým hasičům 

významně finanč-

ně přispěl.  

 Svoji práci 

také předvedl pan 

šindelář Josef 

Drdlík. I když, víc 

než šindely na 

střechy, měly 

úspěch dřevěné 

meče, kterými 

vyba v i l  s nad 

všechny přítomné 

kluky. U dětí měla 

jako vždy také 

velký úspěch 

zvířata v improvi-

zo va né  m in i 

ZOO. Moc děkujeme za zapůjčení oveček, králíků, koníka a koz!  

 Poděkování patří zejména chlapům za moře hodin a 

neskutečnou trpělivost a pečlivost při stavbě hodin: Ludvík Věče-

řa, Štěpán Kříž, Luděk Večeřa, Laďa a Aleš Vávrovi, Petr Dostál a 

rodina Štěpánkova za nasbírané šišky!  

 Texty a celé zajištění výroby všech tabulí na panely naučné 

stezky: Pavel Kříž. Dřevěné stojany precizně vyrábí Aleš Vávra. 

 Údržba celé stezky a její dovybavení, natírání, sečení: Ludvík 

Večeřa a Jana Večeřová a celá rodina.  

Při Dni Země odvedli největší práci naší myslivci a bylo to skvělé! 

    Za Obec Bory a MA 21 Blanka Křížová 

 

ZA PTAČÍM ZPĚVEM 
Již podruhé jsme letos 5. a 6. května měli možnost 

být při tom, když pan ing. Necid, ornitolog, chytá a 

kroužkuje a opět vypouští ptáčky. Což je zážitek 

úplně výjimečný. Během celé doby pan Necid veli-

ce zajímavě vyprávěl a trpělivě zodpovídal všechny 

dotazy. Děkujeme moc!      

       Foto:  P. Kříž 

DEN ZEMĚ 2017 

http://www.bory.cz/cs/nauna-stezka-
http://www.bory.cz/cs/nauna-stezka-
http://www.vsezedreva.net/?p=169
http://www.vsezedreva.net/?p=169
http://www.sindel-stresni.cz/sindele-cz/4-Dreveny-sindel
http://www.sindel-stresni.cz/sindele-cz/4-Dreveny-sindel
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OSLAVY 70. VÝROČÍ  

OTEVŘENÍ NOVÉ ŠKOLY  

 V pátek a v sobotu 19. a 20. května 2017 proběhly oslavy 
70. výročí otevření nové školy v Borech. 

 První den se sešli v prostorách školy zaměstnanci a pozva-

ní hosté, sobotní program již patřil široké veřejnosti. Nejprve 

proběhla v kulturním domě akademie žáků školy. Následoval 

bohatý program ve škole. Ve vestibulu připomněl ředitel školy 

dvě osobnosti spojené s borskou školou - řídícího učitele pana 

Josefa Požára a manželku tehdejšího prezidenta Hanu Benešo-

vou. Společně s ing. Marií Zmeškalovou, vnučkou Josefa Požára, 

odhalil pamětní desku. 

 Poté se již všichni rozešli po škole, aby si prohlédli foto-

grafie absolventů, fotografie z činnosti školy,  videozáznamy z 

historie školy a obce a zajímavé dokumenty. Návštěvníci mohli 

posedět a popovídat si se známými ve školních kavárnách. Na 

školním hřišti bavil děti kašpar Kuba a dospělé Polenský Big 

Band.  

 V průběhu celého odpoledne si mohli návštěvníci zakoupit 

almanach vydaný u příležitosti oslav. Z oslav byla pořízena dvě 

DVD. První zachycuje průběh obou dnů (je krácena akademie), 

druhé je celé věnováno akademii. 

DVD v ceně 120 Kč lze objed-

nat v kanceláři školy. Zde je 

ještě také možnost zakoupení Al-

manachu. 

 Děkujeme všech sponzorům 

za podporu oslav. Jejich seznam je 

uveden v Almanachu a na webových 

stránkách školy. 

Vladimíra Stará     Foto S. Charvát 

 K významnému výročí školy byl opět vydán Almanach. 

Autoři si na něm dali opravdu záležet, a vznikla tak publikace 

bohatá po stránce obsahové, která je i krásně graficky zpracovaná. Almanach je ještě 

k dostání  v ZŠ u p. Vaverkové a také v kanceláři OÚ za 220,- Kč.      B. Křížová 

ALMANACH 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 2016-2017 
Malé ohlédnutí… 

V roce 2015 byla dokončena plánovaná 

výstavba mateřské školy a 1. září 2015 

byl zahájen provoz v nové budově. Slav-

nostní otevření se zahradní slavností 

bylo 29. 8. 2015 a další den proběhl  i 

den otevřených dveří pro veřejnost. …    

Jak ten čas letí . 

 Tento školní rok 2016 / 2017 je 

tedy už druhým rokem, kdy jsou děti 

v nové mateřské škole. 

  V tomto školním roce bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno 50 dětí. Pone-

chali jsme rozdělení dětí do tříd podle věku, v jedné třídě tedy byly děti od 2 do 4 

let věku- Motýlci, ve druhé třídě byly děti ve věku od 4 do 7 let- Včelky.  Ve třídě 

Včeliček pracovaly p. uč. Jana Zikmundová,  Mgr. Ludmila Weinhöferová a Veronika 

Lišková. V této třídě bylo zapsáno 25 dětí. Ve třídě Motýlků bylo zapsáno také 25 

dětí a pracovaly zde p. uč. Ivana Novotná a ved. uč. Marcela Plocková. Ve školce 

pracovaly i dvě asistentky pedagoga.  V dubnu 2017 se paní učitelce Weinhöferové 

narodila dcera Šárka. Ještě jednou moc blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, lásky 

a rodinné pohody. 

 Loňský zápis proběhl v květnu 2016 a hned v den zápisu byla naplněna plná 

kapacita mateřské školy. Mateřskou školu navštěvují děti z obcí : Bory/letos jsme 

měli 30 borských dětí/, Cyrilov /2 děti/, Radenice /3 děti/, Sklené n.O. /7 dětí/, Rou-

směrov /6 dětí/ a Radostín nad Oslavou/2 děti/. 

 Mateřská škola má vypracovaný svůj vzdělávací program, který se p. učitelky 

snaží obohacovat o různé aktivity.  U dětí velmi oblíbená je například návštěva diva-

delního představení Margit Vinklárkové s vílou srdíčkovou nebo Dřevěné divadlo 

pana Jana Hrubce. 

 Letos jsme se zaměřili na environmentální a částečně i na polytechnické  

vzdělávání dětí. Velmi zajímavým projektem byl výchovně vzdělávací program 

s názvem Človíček a matička planeta Země.  V tomto programu je přirovnáván 

vztah člověka k přírodě ke vztahu k mamince, protože tak nejlépe děti prožijí 

souznění a pocit sounáležitosti a také lásku a pocit bezpečí. Děti mohou cítit sami 

sebe jako součást všeho kolem nich, jako součást přírody, jednotlivých dějů, které v 

ní probíhají. Mohou na sebe pohlédnout jako na jedinečnou, nepostradatelnou sou-

část jednoho velkého organismu, planety Země. Pak se stávají zodpovědnými a 

milujícími obyvateli planety Země, kteří jsou si vědomi následků svého chování. 

Polytechnicky byl zaměřen projekt, který se nám také velmi líbil, a to zábavně – 

vzdělávací program Malá technická univerzita, který je určený dětem ve věku 3-7 

let. Tento program názorně a jednoduše děti seznamujeme se základy techniky s 

využitím stavebnice LEGO DUPLO, kterou děti znají a mají ji rády. 

 Mezi další aktivity patří různé výlety po krásném okolí Borů, oblíbeným místem našich výletů je i Vodní nádrž Mostiště. V okolí 

nádrže je krásné prostředí, všude čisto, pohoda a klid. Mezi vydařené akce ve školce počítáme návštěvu ¨Mladých hasičů¨ s panem 

Vávrou, karneval nebo rej čarodějnic. Poslední z vyvedených akcí pro rodiče byla oslava Dne dětí. Ten jsme se rozhodli oslavit společ-

ným soutěžením dětí a rodičů na školkové a školní zahradě. Připravili jsme takové soutěže, kterých se museli účastnit společnými 

silami děti i rodiče. Hráli jsme si na zahradníky, vodníky a víly, překonávali jsme překážky a skládali obrázky. Na konci cesty na nás 

čekala odměna v podobě buřtíků, o kterou se staraly lesní žínky. Největší odměnou pro nás byla ale chvála maminek a tatínků za krás-

ně připravené odpoledne, které mohli strávit se svými dětmi.  Děkujeme, moc nás to potěšilo. Děkujeme také rodičům za pomoc při 

přípravě občerstvení. 

 Po celý školní rok nás také ¨zásoboval¨ svým medem pan Kříž, kterému také patří náš velký dík. Ani jsme se nenadáli a další rok 

v nové školce je za námi. Před námi je měsíc červenec a srpen, kdy máme možnost načerpat další síly na nový školní rok. Rodičům 

přejeme krásné chvíle se svými dětmi a dětem trpělivé a milující rodiče. Po prázdninách se na Vás všechny velmi těšíme.  

         Kolektiv MŠ 

OLYMPIÁDA  MŠ Už se stalo pěknou tradicí, že žáci devátého ročníku 

připravují na konci června Olympiádu MŠ. Ta letošní proběhla 22.6.2017 za krás-

ného počasí na multifunkčním hřišti za školou. Paní učitelka Jana Zikmundová roz-

dělila předškolní děti do tří družstev, která se vystřídala na třech disciplínách - sko-

ku z místa, hodu tenisovým míčkem a běhu na 40 metrů. 

 Děti byly moc šikovné a vybojovaly si pěkné medaile a drobné ceny, které 

jim věnovala Mateřská škola v Borech a Český olympijský výbor v Praze. 

Děti byly opravdu nadšené, a když pro ně přišli odpoledne rodiče, povídaly jim o 

průběhu celého dne. Vypadá to, že z nich jednou vyrostou nadšení mladí sportovci. 

Musím také pochválit naše deváťáky, kteří se o skupinky malých sportovců na sta-

novištích moc pěkně a zodpovědně starali.   Žáci 9. ročníku a p. uč. Zuzana Jurková 
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 V roce 2012 zpracoval Ing. Ludvík Prokop do obecní kroni-

ky zápis o řídícím učiteli Josefu Požárovi, který byl otištěn v  Bor-

ském zpravodaji č. 2/2013. 

 V této souvislosti se stalo aktuální hledání odpovědi na 

otázku, jak vlastně došlo k pojmenování školy po Haně Benešové, 

protože ve školní ani obecní kronice o tom nejsou žádné bližší 

informace. 

 Když jsem si přečetl knihu Petra Zídka: Hana Benešová, 

neobyčejný příběh manželky druhého československého prezidenta, 

požádal jsem autora o pomoc. Pan Zídek mně ochotně poradil, 

abych se obrátil na archiv Kanceláře prezidenta republiky v Praze.  

 Na žádost, zdali se v něm nenachází dokumenty týkající se 

čestného názvu školy v Borech, dne 11.6.2015 odpověděl  PhDr. 

Jakub Doležal, vedoucí Archivu KPR: „Velmi rád bych Vám po-

mohl, ale bohužel Vás musím zklamat. Věc jsem ověřil v našich 

registraturních pomůckách k fondu KPR a mohu Vám potvrdit, že 

do KPR dorazila zmíněná žádost i pozdravy, které se staly součás-

tí spisu sign. P 1495/47. Tento spis byl v roce 1966 zničen ve 

skartačním řízení. V našem archivu tak zůstaly o škole pouze zá-

znamy o obsahu spisu v indexu a podacích protokolech, které 

Vám posílám v příloze. Je mi líto, ale obávám se, že to je vše, co 

pro Vás mohu v této věci udělat. Ve spise Hany Benešové je pou-

ze cca 15 spisů k případům pojmenování po Haně Benešové. Je mi 

líto, že spis Vaší školy mezi nimi není“.  

 Když se naše škola začala zabývat přípravou připomenutí 

70. výročí otevření, zkoušel jsem, jestli neexistují nějaké další  

možnosti, jak informace o čestném názvu školy získat.  

 V MZA, státním okresním archivu Žďár nad S., pracovišti 

ve Velkém Meziříčí rychle vyhověli mé žádosti z 6. 4. 2017 týkající 

se čestného názvu školy v Borech, takže jsem si mohl v badatelně 

archivu ofotografovat nalezené písemnosti. V zápisech z jednání 

místních národních výborů Horní a Dolní Bory v archivu ale 

k věci nebyly žádné informace nalezeny. Ze všech dokumentů 

jsem pořídil fotografie, které budou uloženy jako příloha obecní 

kroniky. Tak jsme se dozvěděli, nejen jak probíhalo udělení čest-

ného názvu škole, ale i o jeho zrušení. Po zpracování a přepsání 

textů fotografií byla menší část z devatenácti dochovaných archiv-

ních dokumentů otisknuta s popisem událostí v Almanachu školy. 

Do tohoto článku jsem vybral některé další dokumenty, aby se 

s touto zajímavou historií mohlo seznámit co nejvíce obyvatel 

obce. 

 

1946 - neúspěšné žádosti  

 Dne 15.7.1946 zaslal předseda Místní školní rady Horní 

Bory František Eliáš žádost o pojmenování nové školní budovy 

Okresnímu školnímu výboru ve Velkém Meziříčí s tím, aby byla 

úřední cestou předložena kanceláři pana presidenta republiky. 

Žádost byla OŠV ve V. Meziříčí postoupena Zemské školní radě 

v Brně. Ta dne 14.8.1946 OŠV ve V. Meziříčí odpověděla, že se 

žádost má vrátit místnímu národnímu výboru v Horních Borech 

s tím, aby byla posouzena a podán návrh splňující podmínky zdej-

šího výnosu ze dne  4.7.1945.  

 Dne 11.9.1946 zaslal předseda Místní školní rady Horní 

Bory F. Eliáš žádost o pojmenování obecné školy v Horních Bo-

rech OŠV V. Meziříčí. K žádosti přiložil výpisy z protokolu MŠR a 

MNV, plány školní budovy a fotografii nové školy. Dne 8.10.1946 

OŠR ve V. Meziříčí MŠR v Horních Borech oznámila, že: Nehodlá-

me předložiti a doporučiti žádost nadřízeným úřadům ani kancelá-

ři presidenta republiky, třebaže uznáváme Vaši dobrou snahu jak 

pokud se týče stavby školy, tak i okolnost, že byste rádi, aby Vaše 

nová škola nesla jméno paní Hany Benešové. Výše uvedené opat-

ření činíme ve smyslu odst. a/ a odstavce v závěru výnosu zemské 

školní rady v Brně čís. 10.030/45-II/1.   

 

1947 – souhlas s čestným názvem školy 

 Dne 1.4.1947 předseda místního národního výboru Horní  

Bory Josef Kvapil  a předseda místního národního výboru Dolní 

Bory  Stanislav Svinka zaslali Okresnímu národnímu výboru ve V. 

Meziříčí žádost o pojmenování nové školní budovy v Horních 

Borech. K žádosti byly přiloženy výpisy z protokolů usnesení  

MNV  Dolní Bory ze dne 6.1.1947 a MNV Horní Bory ze dne 

7.1.1947 o souhlasu všech přítomných s tím, aby se poprosila 

choť pana presidenta republiky, aby dovolila, aby se zdejší budova 

obecní školy jmenovala „Školou paní Hany Benešové“a fotografie 

nové školní budovy.   

 Dne 2.4.1947 Josef Kvapil, předseda MNV Horní Bory, 

zaslal ONV ve V. Meziříčí tuto žádost: „Podepsaný předkládá 

v zastoupení obcí Dolní a Horní Bory žádost na paní Hanu Bene-

šovou o dovolení, aby nová škola v obci byla pojmenována jejím 

jménem a prosí, aby tato žádost byla úředně postoupena kancelá-

ři presidenta republiky, případně na příslušná místa dle vydaných 

pokynů“. 

Příloha žádosti:  

Horní Bory 16.3.1947 
 

Vážené paní, paní Haně Benešové, choti presidenta re-

publiky v Praze 

 Naše milovaná paní presidentová, 

obec Horní a Dolní Bory prosí Vás, abyste ji poctila pro-

půjčením svého jména škole, kterou si vybudovala jako 

pomník osvobození z německého otroctví. 

 Jsme malé a chudé obce vysoko v horách Českomo-

ravské vysočiny. Kdybyste nás chtěla, paní presidentová, 

třeba jen v duchu poctít svou návštěvou, stoupala byste 

od Velkého Meziříčí stále na sever na zprohýbanou ná-

horní rovinu orámovanou vrchy a lesy. Vedeme zde tvrdý 

život a máme v něm dvě lásky: svou práci a své děti. Pro 

tyto své děti stavíme novu školu a chceme, aby po každé 

stránce byla tím, čím má po našem soudu býti škola obci 

a dětem – ozdobou a zároveň účelným útulkem oné čin-

nosti, která vytváří z dětí pracovité a dobré občany. Dali 

jsme si proto, paní presidentová, na své škole záležet.  

 Myšlenka na vybudování nové školy v nás vznikla a 

rostla v oné strašné době, kdy německá okupace hrubě 

potlačovala každý projev skutečnosti - že žijeme a chce-

me žít. Také naši lásku k vlasti vtlačila pod zem, kde však 

uzrála u nás v krásný a pyšný plod partyzánství. Byli jsme 

v podzemí snad všichni. Byli jsme vězněni a umírali jsme. 

Myslili jsme ale pořád na dobrou budoucnost, která mu-

sela přijít a kterou jsme si chtěli zhmotnit v nové škole, 

aby tak bylo nám i budoucím snad nejkrásněji připamato-

váno, že pravda vítězí. Toto naše úsilí se blíží radostné-

mu konci a bylo by vyvrcholeno, kdybyste neoslyšela, 

paní presidentová, naší vroucí prosby, aby škola se jme-

novala „školou paní Hany Benešové“. 

 V důvěřivé oddanosti za občany z Horních a Dol-

ních Borů podpisy Josef Kvapil a Stanislav Svinka s razítky 

MNV. 

 Dne 11.4.1947 ONV V. Meziříčí MNV Horní Bory upozor-

nilo, že žádost je třeba doplnit plánkem, z něhož je patrné umístě-

ní školy. Dne 15.4.1947 Josef Kvapil, předseda MNV Horní Bory 

zaslal ONV V. Meziříčí žádaný situační plánek a prosí o laskavé 

doporučení.  

 Dne 22.4.1947 ONV ve V. Meziříčí zaslalo Zemskému ná-

rodnímu výboru v Brně žádost o pojmenování nové školy jménem 

choti presidenta republiky: „Žádost doporučuje se na základě 

usnesení rady ONV ze dne 22.4.1947 ku kladnému vyřízení, jeli-

kož jde o význačnou školní budovu, jednu z nejlepších ve zdejším 

okrese, která, jak je také ze žádosti patrné, byla vystavěna přes 

zákaz v době okupace“.  

 Dne 11.8.1947 Zemská školní rada v Brně  sdělila Okresní-

mu školnímu výboru ve V. Meziříčí: „Ministerstvo školství a osvě-

ty udělilo výnosem ze dne 30.6.1947, že kancelář presidenta re-

O ČESTNÉM NÁZVU ŠKOLY V BORECH 
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publiky dala svým dekretem ze dne 19.6.1947 souhlas k tomu, 

aby obecná škola v Horních Borech nesla čestný titul  - Obecná 

škola paní Hany Benešové. Uvědomte o tom správu školy a míst-

ní úřad školní s tím, že podle odst. 3 výnosu ministerstva školství 

a osvěty ze dne  12.6.1946 možno čestného názvu používati jed-

nak k označení školní budovy, jednak ve vnitřním styku školy. 

Navenek v označení školy, na úředních tiskopisech a razítkách 

budiž používáno pouze názvu podle § 6 škol. a vyučovacího řádu“.  

 

 

1952 - zjišťování škol s čestným názvem  

 Dne 3.12.1952 Krajský národní výbor, referát pro školství, 

osvětu a těl. výchovu v Jihlavě zaslal ONV ve  V. Meziříčí, referá-

tu pro školství, osvětu a těl. výchovu žádost, aby jim oznámili do 

10. 12. 1952 podle stavu k 1. listopadu 1952 školy v okrese, které 

mají čestný název.  Dne 11.12.1952 ONV V. Meziříčí KNV 

v Jihlavě zaslal seznam škol s čestným názvem, kde je uvedena 

pouze: „Národní škola Horní Bory - Obecná škola paní Hany 

Benešové - Býv. MŠO z 30.6.1947 č. A- 56.500/47-II/5“. 

 

1953 - zrušení čestného názvu školy  

 Dne 20.8.1953 KNV v Jihlavě zaslal ONV V. Meziříčí: 

„Některé školy měly povoleny užívání čestného názvu školy. Na 

základě školského zákona č. 31 ze dne 24.IV.1953 a směrnic 

k němu vydaných má KNV navrhnout další užívání čestných názvů 

škol. Žádáme Vás proto, abyste na základě usnesení rad ONV 

nebo MNV předložili návrh, které ze škol podle nové organizace 

mají míti dále čestný název, jaký a stručné odůvodnění názvu“.  

 Dne 20. 8. 1953 KNV v Jihlavě napsal Místnímu národnímu 

výboru Horní Bory: „Podle školského zákona č. 31 a směrnic 

k němu vydaných ruší se všechny čestné názvy škol a školních 

budov. O udělení nebo ponechání čestného názvu školy ve Vaší 

obci jste nepožádali a upozorňujeme Vás proto, že dosavadní 

název školy musí být ze školní budovy odstraněn do počátku 

škol. roku“.   

 Dne 1.9.1953 ONV V. Meziříčí napsal KNV Jihlava: „Čestné 

názvy škol - negativní zpráva. I když máme školy, které všestran-

ně vyhovují pokud se týká budovy a zařízení, nepracují dosud tak, 

abychom je mohli navrhnout k udělení čestného názvu“.  

 Dne 1.9.1953 ONV V. Meziříčí napsalo Ředitelství osmileté 

střední školy Horní Bory: „Žádám o sdělení, zda byl se školní 

budovy odstraněn býv. čestný název do 1.9.1953. Tento úkol 

uložil KNV v Jihlavě MNV v Horních Borech, poněvadž mu není 

známo, že budova je v katastru Dolních Borů. Sdělte případně i 

názor veřejnosti na provedení příkazu“.  

 Dne 4.9.1953 ředitelství školy odpovědělo ONV V. Meziří-

čí: „K dotazu sděluji, že čestný název byl do 1.9.1953 se školy 

odstraněn. Veřejnost přijala odstranění bez povšimnutí“. 

 

1990 - obnovení čestného názvu školy 

 Na základě žádosti ředitelství školy Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR obnovilo roku 1990 škole čestný ná-

zev ZÁKLADNÍ ŠKOLA HANY BENEŠOVÉ.  

 Protože ve škole se žádost o obnovení čestného názvu 

nedochovala, dotázal jsem se  6.4.2017  na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy. Ing. Miroslava Mayerová mě sdělila, že 

dokumenty z roku 1990 již byly z jejich archivu předány do Ná-

rodního archivu v Praze s tím, že pokud není známo číslo jednací 

daného spisu, lze jej těžko dohledat. 

 A z Národního archivu ČR mě PhDr. Alena Nosková od-

pověděla, že v archivním fondu Ministerstva školství ČSR (1967 - 

1992) k udělení čestného názvu "Základní škola Hany Benešové" 

nebyl bohužel nalezen žádný dokument.  

 Toto pátrání završila odpověď na dotaz  z MZA, státního 

okresního archivu Žďár nad S, pracoviště Velké Meziříčí, že ani 

oni v této věci nemají žádné dokumenty.  

 Proto je velmi cenná vzpomínka Jasny Novotné, ředitelky 

školy v letech 1989-2002 uveřejněná v Almanachu školy, která 

chybějící dokument žádosti nahrazuje. 

 

2005 - umístění čestného názvu školy 

 Po dokončení přístavby v roce 2005 byla škola na průčelí 

znovu označena čestným názvem.  Na besedě o Haně Benešové, 

uspořádané v rámci oslav 70. výročí otevření školy, spisovatel 

Petr Zídek řekl, že pokud ví, tak jsme jediná škola u nás, která je 

dnes po ní pojmenovaná.  

 Tento článek byl zahájen připomínkou zápisu v obecní 

kronice o panu učiteli Požárovi. V rámci oslav 70. výročí otevření 

školy se podařilo připomenout jeho zásluhy umístěním pamětní 

desky ve vestibulu školy. Pan Požár a paní Benešová měli velmi 

rozdílné životní osudy. V jednom však jsou stejní. Byly to výrazné 

osobnosti, aktivní občané našeho státu a kvalitní lidé. Ani po 

sedmdesáti letech na tomto hodnocení není třeba nic měnit.   

 Děkuji všem vyjmenovaným v článku za poskytnutí všech, 

pro nás tak důležitých informací.   Pavel Kříž 

Pamětní deska byla pořízena v rámci projektu MA 21.  

Vyrobil ji pan Josef Svoboda - atelier GRAVIS. Mgr. František Eliáš a pan Petr Zikmund při odhalování  

pamětní desky 19.6.2017. 



Stránka 10 Borský zpravodaj  

 V minulém čísle zpravodaje jsem uveřejnila článek 

s žádostí o pomoc pro novoměstskou nemocnici. Slibovala jsem 

si od toho, že se najdou lidé, co doma objeví zbytky látek, které 

už nevyužijí, a my z nich ušijeme pár zavinovaček. Ale to, co 

následovalo, mě opravdu velmi mile překvapilo. Nejen že se 

našla spousta lidí, kteří přinesli materiál, ale našla se i další 

spousta lidí, co přispěli finančně. Byli to lidé všech věkových 

skupin od maminek na mateřské až po babičky a dědečky 

v důchodu. Celkem jsme nashromáždili neskutečných  9.700,- 

korun, za kterou jsem díky ochotě jednoho e-shopu mohla na-

koupit látky s velkou slevou. Místo obvyklých 100,- za metr jsem 

platila asi 70,-. Podařilo se mně pořídit tedy asi 140 metrů nád-

herných pláten s dětskými motivy a minimálně dalších 20 metrů 

krásných látek jsme dostali od vás. Byla to opravdu velká spous-

ta materiálu, proto jsem se s panem primářem a vrchní sestrou 

dětského oddělení v nemocnici v Novém Městě na Moravě do-

hodli, že ušijeme nejen zavinovačky pro novorozeňata, jak byl 

původní plán, ale i povlečení pro celé dětské oddělení. 

 Sešly jsme se v pátek 21. dubna a daly se do práce. Stříha-

ly, šily a kompletovaly jsme opět do pozdních nočních hodin. Ale 

materiálu bylo tolik, že nebylo v naší moci to za jeden večer 

stihnout. Proto jsme se sešly o týden později znovu a zase šily a 

šily, až se nám podařilo celou tu obrovskou hromadu látek zdo-

lat. První večer přišlo 13 švadlenek s vlastními šicími stroji a 

dalších asi 25 dobrovolnic, které stříhaly, kompletovaly a také 

občerstvovaly švadlenky. O týden později přišlo rekordních 17 

švadlenek a šily s takovým nasazením, že výsledkem bylo naši-

tých 58 polodupaček a 45 zavinovaček pro novorozenecké od-

dělení a dalších 40 kusů malého povlečení, 15 kusů povlečení na 

velkou postel a k tomu ještě 16 náhradních povlaků na polštáře 

pro dětské lůžkové oddělení. Byly toho 4 napěchované velké 

krabice. Obou akcí se zúčastnili nejen švadlenky z Borů, ale opět 

pomáhaly i šikulky z širokého okolí. Šila s námi i paní doktorka a 

také manželka pana doktorka z dětského oddělení 

z novoměstské nemocnice. 

 Oříškem ale nakonec bylo předání. Pan primář si přál, aby 

proběhlo oficiálně v nemocnici za přítomnosti všech sloužících 

doktorů a sestřiček a fotografa. Ale se švadlenkami jsme se 

shodly, že to takto nechceme. Od první chvíle jsme tuto akci 

dělaly bez úmyslu zviditelnit se a také si myslíme, že lékaři mají 

na práci důležitější věci, než děkovat za dary. Proto jsem po 

domluvě s vrchní sestrou naložila všechny krabice do auta a 

odvezla je do nemocnice jedno sobotní dopoledne. Sestřička, 

která je přebírala, byla tolik překvapená, že nemohla skoro ani 

mluvit. Pan primář mi pak telefonoval a chtěl, abych všem zú-

častněným jeho jménem moc poděkovala a říkal, že by byl rád, 

kdyby se k němu všichni dobrovolníci, co se na této akci jakkoliv 

podíleli, vždy hlásili. 

 O týden později mně posílala fotku kamarádka, které se 

narodilo v novoměstské nemocnici miminko, a na fotce bylo 

zabalené v zavinovačce od nás. A na druhé fotce mělo i naše 
polodupačky :-)) 

 Tímto bych VÁM VŠEM i já chtěla moc poděkovat za na-

sazení a píli s jakými jste přispěli k dobré věci a pokud už budete 

muset strávit nějaký čas na dětském oddělení, snad Vám tento 

pobyt zpříjemní třeba námi ušité povlečení s hasičskými auty 

nebo pohádkou o princezně a drakovi. Lucie Dostálová 

DOBRÁ VĚC SE  PODAŘILA 
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Ve školním roce 2016/2017 zachránili žáci ZŠ 

H. Benešové  159 stromů  
 Ptáte se, jak je to možné? Je to proto, že ve 

čtyřech sběrových týdnech odevzdali celkem 9342 

kg papíru, což je na žáka 63,7 kg. Je to o 2 tuny 

více, než vloni. Pokud se ve statistikách uvádí, že na 
1 tunu papíru se spotřebuje 17 stromů, pak 

jsme letos zachránili téměř 159 stromů, což už je 

pěkný les! 

 Nejlepší třídou se stala 6. třída, která ode-

vzdala neuvěřitelných 2285 kg, což je téměř 143 

kg na 1 žáka. 

Na 2. místě skončila 4. tř., která 

odevzdala 1 540 kg. Na 1 žáka to 

je téměř 96,3 kg.   

A 3. místo patří 1. třídě s 1 

435,5  kg, což je 84,4 kg na žáka. 

Na 4. místě skončila 2. třída s 

1236,9 kg, což je 77,3 kg na žáka. 

 Kromě starého papíru ve 

škole ještě sbíráme hliník, kterého jsme letos odevzdali 53 kg, 

čímž jsme přispěli k recyklaci této suroviny. 

   Koordinátor EVVO Mgr. Zuzana Jurková 

     Mladí hasiči z Borů sklízí první pohárové úspěchy.  

     Gratulujeme! 

 Kácení májky 2017. Tentokrát se konalo v pátek. A byl to dobrý nápad. K tanci hrála kapela pana Cho-

vana, počasí se vydařilo, bylo připraveno bohaté občerstvení a napečené moučníky. 

 Díky všem pořadatelům, pod vedením Pavla Vávry, za moc hezký večer!     Foto B. Křížová 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 12.6.2017 
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 Ve čtvrtek 15.6.2017 se na základní škole 

Hany Benešové v Borech uskutečnil již 25. ročník 

tradiční sportovní soutěže „Železný mužíček“. 

Letošní počasí bylo velice slunečné a tak si mohlo 

198 dětí z pěti základních škol změřit své síly. 

Letos k nám přijeli žáci z těchto škol: z Křižanova, 

z Mostišť, z Ostrova nad Osl., Radostína nad Osl. 

a soutěže se samozřejmě zúčastnili i naši žáci. 

 A v jakých disciplínách děti soutěžily? Jsou 

to již tradičně běh na 60 metrů / 50 metrů (první 

až třetí třída), hod kriketovým míčkem (žáci a 

žákyně VIII. a IX. ročníku letos házeli granátem), 

skok daleký a šplh. Všichni žáci mají na každou 

disciplínu dva soutěžní pokusy a ten lepší se bodu-

je. Výsledky se vyhodnocují v kategorii jednotlivců 

a v kategorii družstev. V každém družstvu jsou tři 

chlapci a dvě dívky. 

 Děkujeme všem sponzorům, kterými letos 

byly tyto firmy z Velkého Meziříčí: Alpa a.s., Ho-

rácké autodružstvo, Optika Němec, POEX a 

Vezeko. Medaile pro děti vyrobili 

ve firmě Laser Zikmund s.r.o. 

Poháry pro nejlepší družstva 

věnovala AŠSK – Asociace škol-

ních sportovních klubů, jejímiž 

jsme členy a Český olympijský 

výbor věnoval dětem z 1. - 5. 

ročníku pastelky s olympijským 

motivem. Díky nim jsme mohli 
dětem při vyhlášení předat pěkné 

ceny a družstvům poháry. Děkuji 

také naší zdravotnici a bývalé 

žákyni Petře Karáskové, že se 

starala o sportovce. Velké podě-

kování patří i všem učitelům, 

kteří objektivně a obětavě hod-

notili výkony všech závodníků a 

pomocníkům z řad žáků, kteří 

zajišťovali technické zázemí zá-

vodu. 

 Všichni se už těšíme na 

příští dvacátý šestý ročník! 

  Mgr. Zuzana Jurková  

 Podrobné výsledkové ta-

bulky naleznete na stránkách ZŠ.

Železný mužíček po pětadvacáté 

Přírodovědná  soutěž  

 ZLATÝ LIST 
 M á m e 

ve škole 

zvídavé a 

šikovné děti 
a také šikov-

né a obětavé 

učitele. Proto 

jsme pro ně 

m o h l i 

2 5 . 4 . 2 0 1 7 

u s p o ř á d a t 

místní kolo ZLATÉHO LISTU. Kdo čtete 

Borský zpravodaj pravidelně, tak víte, že je to 

přírodovědná soutěž a ČSOP ji organizuje už 45 

let!! Dříve pořádalo místní kolo SEV Ostrůvek 

Velké Meziříčí. 

 Letos změři-

lo své síly celkem 

89 dětí ve 

dvou katego-

riích: mladší 4. 

- 6. ročník a 

starší 7. - 8. 

ročník. Místní-

ho kola se 

kromě žáků 

naší školy 

zúčastnilo i 

družstvo ze 

ZŠ a MŠ Lhotky. Na stanovištích, kterými prochá-

zeli, museli prokazovat svoje znalosti stromů a 

keřů (Pavel Kříž – MO ČSOP), minerálů a hornin 

(Věra Musilová), života ve vodě (Lenka Kučero-

vá), z myslivosti (Dagmar Křížová), z botaniky 

(Libuše Olivová), a odpadového hospodářství 

(Marta Aubusová). Ti, kteří zrovna nebyli na sou-

těžní stezce, tak vyráběli v dílnách s paní učitel-

kou Ludmilou Zikmundovou hmyzí domečky. A 
jak to dopadlo? 

 První dvě družstva z mladší 

kategorie Orlové a Řehťáci a vítězné 

družstvo ze starší kategorie Móňomu-

ti si změřila své síly v krajském kole, 

které se letos uskutečnilo v Čeřínku u 

Jihlavy 11. a 12.5.2017, kde kromě 

soutěžní stezky děti obhajují svou 

celoroční práci pro přírodu.   
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