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 Farní kostel v Horních Borech už delší dobu trápila vlhkost zdí. Pro-
to v jarních měsících letošního roku proběhla velká oprava, která by 
tento problém měla vyřešit. 

Bylo provedeno: - odsekání zdiva 
ze soklů v celém obvodu kostela 
- otlučení omítek do výšky 180 
cm 
- vybudován nový odvodňovací 
kanál a drenáž 
- opraveno odvodnění od okapů 
- provedeny sanační omítky 
- barevný nátěr do výšky 180 cm 
 Celkové náklady činily 450 tis. 
Kč, Obec Bory přispěla částkou 
90 tis., dotace od Ministerstva 
kultury činila 214 tis., zbytek, tedy 146 tis. bylo hrazeno farností, z darů a sbírek. Práce pro-
vedla firma AKZ Stavby spol. s.r.o. Richard Zvolský z Ořechova u Brna 
 Velký dík patří vám všem, kteří jste pomohli finančně a vám, kteří jste také přiložili ruku 
k dílu např. při opravě odvodnění.      P.Lukasz Szendzielorz a B. Křížová 

 V průběhu měsíce července budou v rámci projektu “Pojďme se učit v naší Komunitní škole“ zahájeny tyto e-learningové kur-
zy:“ Základní bohatství venkova“- půda a voda- význam a ohrožení,“ Vzduch, který dýcháme“- ochrana ovzduší, smog, lokální tope-
niště a možnosti vytápění. 
 Na měsíc září připravujeme poslední kurz hrazený z tohoto projektu, a to kurz „Práce s informacemi“. Cílem tohoto kurzu je 
přiblížit možnosti prevence proti nejrůznějším druhům a typům manipulace prostřednictvím uvážlivé práce s informacemi a schop-
ností kritického myšlení. Výuka v tomto kurzu by měla účastníkům pomoci odhalovat manipulativní jednání pomocí teoretických 
poznatků, ale i pomocí praktické výuky (nácvik  technik, jak odhalit manipulaci, jak se bránit- na praktických příkladech). 
 Tyto kurzy jsou plně hrazeny z projektu (reg. číslo cz.1.07/3.1.00/37.0093), který získal finanční prostředky v rámci operačního 
programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem. 
 Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 605 130 467 nebo na E-mailové adrese: miroslavaellisova@seznam.cz 

NABÍDKA AKTUÁLNÍCH  
KURZŮ KOMUNITNÍ ŠKOLY 

V BORECH 

KOSTEL SV. MARTINA V NOVÉM 

Z NAŠÍ OBECNÍ  KNIHOVNY 
 
  
UŽ JSEM ČTENÁŘ - KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA,  
je projekt, do kterého se naše knihovna opět zapojila. Naši prvňáčci s paní 
učitelkou pilně chodili během školního roku do knihovny a tak mohla 26.6. 
nastat slavnostní chvíle! Pasování na čtenáře. Prvňáčci dostali od pana krále 
Abecedníka druhého a od Písmenkové víly knížku, Osvědčení o svých čte-
nářských schopnostech a čtenářský průkaz do knihovny. 
 

ILUSTRÁTOR ADOLF DUDEK  

 Pan Adof Dudek, který má "na svém kontě“ 
již na 120 knih, není jen výborný ilustrátor, ale 
také velký šoumen. Ve svém programu MALO-
VÁNÍ PRO DĚTI 21.6.2013 pobavil a rozesmál 
všechny naše děti z prvního stupně ZŠ. A nejen 
děti... 
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 V letošním roce 
probíhá v obci Bory 
záchranný archeologický 
výzkum prováděný spo-
lečností Pueblo - arche-
ologická společnost, o. 
p. s., který je vyvolaný 
rozsáhlou stavební akcí, 
výstavbou obecní kanali-
zace.  
 Samotný výzkum se 
skládá z intenzivního 
dohledu, který probíhá 
po dobu trvání stavby, 

kde pověřený odborník dokumentuje objevené archeologické 
situace. Následně mohou archeologové ze systému pravidelných 
sond získat při odkrytí stratifikovaných 1.) situací potřebný dato-
vatelný materiál (což jsou v nejčetnější míře zlomky keramiky). 
Pro sondy v Borech byly vytipovány budoucí místa šachet kanali-
začního systému nacházejícího se v intravilánu 2.). původních loka-

cí středověkých vsí Dolní a 
Horní Bory. Obě vsi jsou 
z historických zpráv doloženy 
už z poloviny 14. století. Ar-
cheologickým výzkumem tak 
byly získány poměrně ucelené 
linie archeologicky dokumen-
tovaných bodů, které prochází 

jádrem historických obcí.  
 Dosavadní výsledky našeho výzkumu v Horních Borech při-
nesly doklady o využívání zkoumané plochy jako veřejného pro-
storu již od středověku, což dokládá odkrytí hned několika úrov-
ní lokální štětové dlažby složené z vyskládaného lomového kame-
ne. Na úrovni podloží bylo zachyceno několik zahloubených ob-

jektů, snad reliktů po 
lehčích konstrukcích 
datovaných na základě 
zlomků keramických 
materiálů do 15. stole-
tí.  K významným 
objevům lze přiřadit i 
nález mince (zřejmě 
pražského groše, min-
ce je momentálně 
konzervována). 
 V části obce Dolní Bory mohl výzkum 
navázat na historicky první archeologický 
výzkum z roku 2011 provedený při re-
konstrukci mostu přes potok Babačka, 
kde bylo odhaleno kulturní souvrství ob-
sahující archeologické nálezy ze 14. – 15. 
století. Do tohoto období spadá i ojedině-
lý nález zlomku tzv. Loštického  poháru 3. )

z vodoteče Babačky nalezeného náhodně 
M. Vokáčem. V letošním roce byly pro-
zkoumány 3 sondy, ze kterých pochází 
široké spektrum nálezů předběžně dato-
vaných od 15. stol. do 20. století.   
 Výše uvedený text představuje první, 
předběžné, vyhodnocení výsledků archeo-
logického výzkumu, který doposud probíhá, a to jak v terénu, tak 
v laboratoři, kde je zpracovávána terénní dokumentace a získané 
archeologické nálezy. Závěrem však již dnes můžeme konstato-
vat, že poznatky získané záchranným archeologickým výzkumem 
jsou z hlediska historie obce Bory poměrně zásadní, především 
díky doplnění mozaiky historických zpráv o konkrétní hmotný 
archeologický pramen.   
         Mgr. Pavel Hušták  
          
1. -Stratifikované archeologické situace - jsou tvořeny sledem 
jednotlivých vrstev. 
2. - Intravilán je souhrnné označení pro zastavěné plochy obcí, 
někdy se jím rozumí část území obce (resp. jejího katastrálního 
území), která je z větší části zastavěna. 
3. - Loštický pohár- se vyráběl se v Lošticích od konce 14. zhru-
ba do poloviny 16. století. V době své největší proslulosti, v 15. 
století byly známy po celé střední Evropě, což dokazuje vyobra-
zení jednoho z nich na obraze Zahrada pozemských rozkoší od 
Hieronyma Bosche. 

ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V OBCI BORY 

Ukázka Loštického  
poháru 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADY U ZŠ   30.5.2013 
 Letošní deštivé jaro nepřálo ani této akci, ale jak je vidět z fotografií, slavnostní otevření zahrady, z které mají všichni 
radost, se vydařilo! Po dvou letech starostí, příprav a brigád je dílo připraveno pro návštěvníky.     BK 
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 23. – 27. května se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku poznávací-
ho zájezdu do Paříže a Londýna. Ve čtvrtek ve dvě hodiny odpo-
ledne jsme se sešli u školy, naložili kufry, rozloučili se s rodiči a 
poté se vydali na cestu. Po cestě jsme ještě vyzvedli žáky 
z Měřína a z Peček. Jakmile jsme byli všichni, vyrazili jsme přes 
Německo do Francie. Ráno jsme dorazili do Paříže a šli se podí-
vat na Eiffelovu věž. Zatím jenom z povzdálí, abychom si udělali 
krásné fotky. Po té jsme vyrazili po památkách Paříže. Viděli 
jsme Invalidovnu, most Alexandra III., most zamilovaných (plný 
zámků), Louvre, Vítězný oblouk, katedrálu Notre-Dame.  Zde 
jsme všichni šlápli na přesný střed Paříže, abychom se sem mohli 
zase jednou vrátit. Odpoledne jsme se projeli po řece Seině 
zpět k Eiffelovce a vyrazil dvěma výtahy až do nejvyššího patra. 
Bohužel nám nepřálo moc počasí, ale přesto že jsme byli zmrzlí 
a mokří, jsme si pohled na celou Paříž užili. Ve večerních hodi-
nách jsme se jeli ubytovat do hotelu F1 a ráno vyrazili směr 
Anglie. Bohužel jsme měli trochu smůlu, protože se v sobotu 
v Londýně hrálo finále Ligy mistrů (oba týmy z Německa), vyra-
zilo celé Německo taky do Anglie. A tak jsme museli čekat ce-

lých 5 hodin na místo do Eurotunelu. Po přejezdu do Anglie 
jsme navštívili přímořské město Brighton, kde někteří spolužáci 
viděli poprvé moře. Počasí nám začalo přát a tak jsme si to od-
poledne opravdu užili. Prohlédli jsme si podmořské muzeum, 
prošli jsme se po dlouhém molu s krásným výhledem na moře, 
nakoupili jsme suvenýry a po té plni očekávání jsme odjeli na 
další noc do anglických rodin. Všichni v rodinách dostali výbor-
nou večeři. Naše skupina například měla špagety. Někdo 
v rodinách pilně konverzoval a zjišťoval, jak mu jde angličtina 
v praxi. Některé rodiny se ale konverzaci vyhýbaly. 
 V neděli ráno nás probudilo krásné slunečné počasí, které 
nám vydrželo celý den při prohlídce Londýna. Londýnský parla-
ment, slavná věž Big Ben, Buckinghamský palác, kostel, kde měli 
svatbu princ William s Kate, výměnu stráží a další a další památ-
ky. Jako poslední jsme samozřejmě nemohli vynechat návštěvu 

London Eye, na kterou jsme museli vystát dlouhou frontu, ale 
čekání se rozhodně vyplatilo. Jakmile jsme byly úplně nahoře, 
otevřel se nám krásný výhled na celý Londýn. To už byl pomalu 
večer a my jsme nastoupili do autobusu a hurá domů. Všichni 
jsme byli unavení, ale plni zážitků a doufáme, že se do těchto 
měst ještě alespoň jednou podíváme. 
                 Eliška Rozmarínová, žákyně 8. třídy a L. Zikmundová 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY DEVÁ ŤÁKŮ 
 Již pátým rokem se žáci 9. ročníku zúčastnili 
školního projektu „Malé školní maturity“, kde si 
mohli vyzkoušet, co skoro všechny čeká za 4 
roky při maturitních zkouškách. Již od dubna 
psali žáci písemné práce z matematiky a českého 
jazyka a to z učiva od první třídy až po třídu 
devátou. Dále si každý vybral z libovolného 
předmětu jedno téma, které zpracoval formou 
plakátu. 
 Pak nastal den D a 10. a 11. června žáci 
obhajovali svoje znalosti před komisí. Jednu 
otázku z matematiky, která obsahovala dva pří-
klady, z českého jazyka - jazykový rozbor a lite-
ratura a obhajoba tématu. Všichni žáci nakonec 

závěrečné zkoušky zvládli úspěšně. 
 26. června se setkali na slavnostním rozloučení na obecním 
úřadě, které jim připravil SPOZ Bory. Zde jim do života popřál 
všechno dobré pan starosta Josef Březka, pan ředitel František 
Eliáš jim připravil krásnou a veselou prezentaci z fotek od první 
třídy až po devátou třídu, i s jejich úspěchy. Rozloučila se s nimi i 
třídní paní učitelka Ludmila Zikmundová. Na závěr obdrželi žáci 
vysvědčení s výsledky závěrečných zkoušek a zvoneček 

s obrázkem školy, 
s kterým si mohli oprav-
du  naposledy zazvonit. 
 Tak ať se jim daří a 
splní se jim co nejvíce 
přání. 
  L. Zikmundová 

BYLI JSME V PA ŘÍŽI A LONDÝN Ě 

            NOVĚ NA WEBU OBCE 
 

V
 s

ek
ci

 z
 h

is
to

ri
e,

 js
o

u 
k 

na
hl

éd
-

nu
tí 

O
B

E
C

N
Í 

K
R

O
N

IK
Y

 z
 le

t 
19

72
 -

 2
00

7 
a 

Pa
m

ět
ní

 k
ni

ha
  

La
di

sl
av

a 
B

ar
ák

a 


