
pletní rekonstrukce elektro-
instalace včetně nového 
osvětlení, zatepleny byly i 
výlohy. Prodejna je vybavena 
novými regály, chladícím a 
mrazícím zařízením, pokladní-
mi boxy a novým obslužným 
úsekem.  
Vzhledem k náročnosti sta-
vebních úprav trvalo uzavření 
prodejny tři týdny od 17.9. 
do 8.10.2007. Po tuto dobu 
byl pro občany zajištěn ná-
hradní prodej. Zvětšením 
prodejny došlo k navýšení 
množství zboží a také k rozší-
ření o nový sortiment. Celá 
akce si vyžádala finanční část-
ku cca 1 milion Kč. Zůstává 
ještě dokončit fasádu a úpra-
vu chodníku před prodej-
nou.“ 

 Naše prodejna COOP 
Spotřebního družstva Jed-
nota Velké Meziříčí se po 
třech týdnech rekonstruk-
ce  "vyloupla" do krásy.  
 A je to paráda, protože 
fungující prodejna v obci je věc 
velmi důležitá! 
 Z obecní kroniky: „V 
roce 1970 bylo uvedeno do pro-
vozu nákupní středisko Jednota 
se samoobsluhou a samostatnou 
prodejnou masa.“    

O právě dokončené 
rekonstrukci nám napsal pan 

ing. Jaroslav Pavlíček, náměs-
tek skupiny provozně tech-
nické, SD Jednota V. M.  

„Prodejní prostory 
byly rozšířeny na úkor skla-
dových ploch  o 100 m2, 
čímž se prodejní plocha 
zvětšila z původních 128 m2 
na současných 228 m2. Sta-
vební úprava byla poměrně 
náročná, jelikož bylo zasaho-
váno do nosné zdi, která 
byla vybourána a nahrazena  
ocelovými průvlaky s pilíři, 
které bylo nutno z hlediska 
požárního obezdít. Dále byly 
vybourány příčky mezi skla-
dy a v původní prodejně byl 
zateplen a osazen nový 
sádrokartonový strop. Rov-
něž byla provedena kom-

PRODEJNA  V  NOVÉM 

Neděle 11.11.2007 – kostel sv. Martina   
mše svatá v 8.00. a v 10.00 hod. 

Vo posvícení všecko to 
voní 
tak jako v apatyce, 
tu voní jitrnice,  
tu zase koláče z pece, 
ten, kdo by nešel na  
posvícení, 

ten by byl blázen 
přece! 
To je vám švanda,  
šumařů banda, 
všecko se kolem točí, 
rychtář i panské kočí!   
  

 (z Vysočiny) 
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 Naši milí čtenáři, asi si 
říkáte: „Ach jo. Zase ta 
knihovna!“  Když ono se nám 

to letos tak nějak 
sešlo. Vše začalo tím, 
že naše obec získala 
diplom za vzorné 
vedení knihovny v 
soutěži Vesnice roku 
kraje Vysočina.  Tím 
jsme se nominovali 
do republikového 
kola Knihovna roku 
2007. Proto k nám v 
září přijela minister-
ská komise. 

 4. října se zástupci 12ti 
knihoven z 12ti krajů ČR 
sešli v sídle Národní knihov-
ny v pražském Klementinu, 
kde pro nás byl připraven 
celodenní program, včetně 
rautu! My jsme jeli s Pavlem, 
panem starostou a panem 

Smejkalem, který už roky 
svojí kamerou zaznamenává 
vše co se v Borech a kolem 
nich děje. A když už nás bylo 
tolik, a tak významná udá-
lost, dovolili jsme si luxus 
osobního auta s řidičem, 
panem Prokopem. 
 Nejdřív nás čekala mi-
mořádná prohlídka expozice 
Codex gigas - Ďáblovy bible. 
Je to největší kniha na světě, 
která na počátku 13. století 
vznikla v klášteře benedikti-
nů v Podlažicích. Od dob 
Rudolfa II., kdy se stala váleč-
nou kořistí, je však tato 
vzácná kniha ve Švédsku. 
 Potom se všichni účast-
níci této velké události sešli 
v Zrcadlové kapli Klementi-
na. Prvním bodem slavnost-
ního programu bylo předání 
certifikátu o zápisu dvou 
vzácných tisků Národní 
knihovny do seznamu 
UNESCO Paměť světa. Ná-
sledovalo vyhodnocení kate-
gorie B - významný počin v 
poskytování veřejných kni-
hovnických a informačních 
služeb. Cenu získala Knihov-
na města Hradce Králové za 
projekt Šablona webu pro 
malé knihovny. 
 A do třetice přichází 
kategorie A - základní 
knihovna. Zástupci jednotli-
vých knihoven a obcí dostá-
vají diplom, dárky, kytku. Už  
bylo vyvoláno 11 knihoven! 
My nic! Asi jsme tu omy-
lem.... nebo na nás zapomně-
li?..... 
 No a pak to přišlo, 
ještě ve chvíli, kdy paní Zlata 
Houšková začala: „Obecní 
knihovna...„ jsem nevěřila, že 
dořekne „Bory„. Ale ona to 
vyslovila! A my jsme šli do-
předu! Gratulace, dárky, 
nádherná kytka, šerpa, šek 
na 70 tisíc Kč pro knihovnu! 
- cvakaly fotoaparáty, kame-
ry, další gratulace... Ještě že 
nemusím mluvit do mikrofo-
nu! Pavel i pan starosta to 
zvládají skvěle. Co říkala v té 
chvíli paní Houšková, se do-

zvídáme až potom od pana 
Smejkala. Hlásí se odborné 
časopisy, Televizní noviny, 
pan generální ředitel Národ-
ní knihovny (NK) s rozhovo-
rem do rádia Leonardo. Ná-
sledující raut je krásně při-
pravený. Zobli jsme si, ale 
jsme tak roztěkaní a stále 
nám někdo gratuluje.... Moc 
milé bylo přání od členek 
komise, které prý ani nevěři-
ly, že se jim naše umístění 
tak dokonale podařilo utajit. 
Knihovníci vítězných kniho-
ven minulých ročníků byli 
přímo perfektní! 
 No a pak jsme dostali 
krásné bydlení v podkroví 
Klementina, protože zítra 
máme ten rozhlas. Nemáme 
s sebou vůbec nic. (Zubní 
kartáčky jsme si koupili). On 
tedy pan ředitel NK panu 
starostovi v týdnu před tím 
volal, že kdybychom náho-
dou vyhráli, jestli jsme 
ochotni zůstat do pátku? 
Nebrali jsme to ovšem nijak 
vážně. A že volal pouze je-
nom nám, tak to nás už vů-
bec nenapadlo! 
 Co s načatým večerem? 
V Praze? Jdeme ke Flekům. 
Tam jsme pořádně nikdy 
nebyli a důvod k oslavě kaž-
dopádně  máme. 
 A rozhovor v Českém 
rozhlase? Tak to byla zkuše-
nost veliká. Tedy pro Pavla 
nic nového, ale pro nás dva s 
panem starostou to bylo 
poprvé. Všichni ve studiu byli 
velmi milí a příjemní a tak 
jsme snad neudělali ostudu 
ani sobě ani panu řediteli 
NK, který s námi rozhovor 
vedl. A na rozdíl od nás byl 
perfektně připraven. 
 Do Prahy jsme jeli s 
pocitem, že být jednou z 12ti 
nejlepších knihoven roku 
2007 v republice, že to jsme 
fakt dobří! Ale s pocitem být 
první, s tím si nevíme rady 
ještě teď.  
  
  Blanka Křížová 
  

Jak jsme přebírali cenu... 
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11.11. - Martin Tourský se 
narodil r. 316 n.l. jako syn 
pohanského římského dů-
stojníka v římské provincii 
Horní Panonie (dnešní Ma-
ďarsko). Vzdělání získal a s 
křesťanstvím se seznámil v 
severoitalské Pavii. Ve 
svých patnácti letech byl 
proti své vůli přijat k císař-
skému jezdectvu. Legenda 
říká, že jedné chladné noci 
v Amiens viděl promrzlého 
nahého žebráka. Svatý Mar-
tin neváhal a svým mečem 
rozetnul svůj plášť na dvě 
poloviny, z nichž jednu po-
dal žebrákovi. Následující 
noci se mu zjevil Kristus, 
oděný právě do poloviny 
jeho pláště. Díky této udá-
losti je vzýván na ochranu 
proti chudobě a tato udá-
lost měla za následek, že se 
dal pokřtít. O něco později, 

když mu bylo asi dvaadvacet 
let, byl z armády propuštěn, 
cestoval po celé Itálii a Dalmá-
cii. Poté odešel do Francie, kde 
strávil většinu svého života. 
Deset let žil jako poustevník. 
Roku 372 přijal svatý Martin 
biskupský stolec v Tours. I po 
jmenování biskupem žil nadále 
jako mnich ve své chatrči po-
blíž řeky Loiry, kde později 
vzniklo opatství Marmoutier. 
Zemřel v 81 letech roku 397 
n.l. v Candes u Tours. Svatý 
Martin je patronem vojáků, 
koní, jezdců, hus a vinařů. Nej-
častěji bývá zobrazen na koni s 
půlkou pláště a žebrákem. 
Svatý Martin přijíždí na bílém 
koni. Toto prastaré pořekadlo 
značilo, že v době, kdy tento 
světec slaví svůj svátek, padal 
sníh a neodvratitelně se blížila 
královna mrazivých večerů a 
dlouhých nocí – paní zima. 

na pekáč, zkrátka ideální doba 
na posvícení. Za starých časů se 
posvícení slavilo téměř v každé 
farnosti v jinou dobu. Lidé cho-
dili na posvícení konaná v okol-
ních obcích nejen aby navštívili 
své příbuzné a přátele, nebo 
aby něco utržili prodejem růz-
ného zboží, ale také proto, že 
se jim díky této slavnosti naský-
tala možnost dobrého jídla a 
zároveň odpočinku od práce. A 
tím, jak se lidé bavili, pracovní 
morálka trpěla. Císař František 
Josef II. chtěl nějakým způso-
bem sjednotit oslavy v celé zemi 
a proto roku 1787 vydal naří-
zení, kterým lidu nařídil slavit 
posvícení v jeden čas. Termín 
stanovil na neděli po svátku 
svatého Havla. Poslušní poddaní 
přijali toto nařízení velice nadše-
ně. Od té doby slavili třetí neděli 

Podle legendy slavil první po-
svícení Šalamoun, když světil 
svůj chrám v Jeruzalémě. 
Každý rok v ten stejný den 
pak pořádal hostinu pro své 
přátele na počest vysvěcení 
chrámu. Jak již tato legenda 
naznačuje, posvícení byla 
výroční slavností, která se 
slavila v neděli před nebo po 
svátku světce, jemuž byl za-
svěcen místní kostel. 
Posvícení bývalo jedním z 
nejoblíbenějších svátků pros-
tého venkovského lidu, kte-
rým zároveň oslavovali ukon-
čení polních prací. Posvícení v 
Čechách a hody na Moravě 
se slavívaly na podzim, tedy v 
období, kdy již byl nový mák 
do buchet, zásoba čerstvé 
mouky a vajec, zralé švestky 
na povidla a vykrmené husy 

v říjnu tzv. „císařské hody, nebo také havelské posví-
cení“ a mimo nich dál i svoje místní posvícení tzv. 
„naše posvícení“.          Zdroj: www.cesketradice.cz 

Sv. Martin - život a legenda 
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Martinské rohlíčky 
 Na svátek sv. Martina se v Čechách a na 
Moravě pekly martinské rohlíky nebo podkovy, 
zvané též martiny, roháče, zahýbáky či vandrovni-
ce. Bylo to pečivo z kynutého těsta, tvarované do 
rohlíčků. Dělaly se prázdné nebo nadívané různý-
mi náplněmi. Protože sv. Martina bylo datum, kdy 
čeleď opouštěla sjednanou službu a hledala si no-
vého hospodáře, dostávala toto pečivo na od-
chodnou (proto se jim říká také vandrovnice). 
Martinské rohlíčky také dostávali koledníci, kteří 
na tento svátek chodili na martinskou koledu. 
 Ingredience: 1/2 kg polohrubé mouky, 1 
celé vejce + 1 žloutek (ale mohou být i celá dvě 
vejce), 50 g kvasnic, 2 lžičky krystalového cukru, 
sklenka mléka, 250 g tuku (Hera, máslo) a mouč-
kový cukr na obalení. Na náplň makovou: 200 g 
máku, 2/8 l mléka, 80 g moučkového cukru. 
 Postup přípravy: Uděláme si kvásek ze 
sklenky mléka 2 lžiček cukru a kvasnic. Zpracuje-
me 1/2 mouky s vejci, přidáme tuk a kvásek. Poté 
dosypáváme mouku. Necháme 15-20 min. kynout. 
Mezitím si dáme vařit mák s mlékem a cukrem. 
Těsto rozdělíme na 6 dílů a každý vyválíme do 
velikosti velkého talíře. Rozdělíme na 8 dílů. Na 
každý díl dáme lžičku vychladlého máku a svineme 
od širšího kraje. Takto zavinuté rohlíčky poklade-
me na plech vyložený pečícím papírem, potřeme 
vajíčkem a dáme do vyhřáté trouby a pečeme při 
150-170 °C. 
 Ještě horké je obalíme v moučkovém cukru. 
Lze plnit i tvarohem, povidly, či ořechovou nádiv-
kou – 200 g mletých ořechů, 1,5 dcl. mléka 150 g 
cukru, citr.kůra, skořice. 

Posvícení - původ a historie 

Co si upečeme na sv. Martina? 



 

Obec Bory ozna-
muje nájemcům hrobo-
vých míst na pohřebišti 
v Dolních Borech a 
v Horních Borech, že je-
jich nájemní smlouva kon-
čí 31.12.2007. Z tohoto 
důvodu se budou  uzavírat 
nové smlouvy na proná-
jem na roky 2008-2017. 

Žádáme současné 
nájemce, aby se dostavili 
na Obecní úřad Bory 
v období od 1.10.2007 do 
30.11.2007 v úřední dny 
tj. pondělí a středa od 
8.00 hod. do 16.00 hod., 
s výjimkou polední pře-
stávky 11.30 hod. – 12.30 
hod., k sepsání nové 
smlouvy.  

Jestliže současný 
nájemce bude chtít, aby 
smlouva byla sepsána 
s jiným nájemcem např. 
manželkou, musí přijít oba 
dva – současný i nový ná-
jemce nebo nový nájemce 

musí mít podepsaný sou-
hlas současného nájem-
ce.  

Pokud současný 
nájemce již zemřel, musí 
nový nájemce předložit 
notářský zápis, že hro-
bové zařízení zdědil. 
V případě, že v dědickém 
řízení nebylo hrobové 
zařízení předmětem dě-
dictví, je třeba, aby nový 
nájemce doložil pode-
psaný souhlas všech dě-
diců, že nájemní smlouva 
na hrobové místo bude 
uzavřena s ním a čestné 
prohlášení, že existují 
pouze dědici vyjmenova-
ní v tomto čestném pro-
hlášení. Vzor tohoto 
souhlasu a čestného pro-
hlášení je k dispozici na 
Obecním úřadě 
v Borech nebo na 
www.bory.cz.  
 K uzavření smlouvy 
je třeba, abyste si 
s sebou donesli občanský 
průkaz a jméno, příjmení 
a adresu další oprávněné 

osoby. Dále je třeba, 
abyste nahlásili údaje o 
pohřbených osobách – 
poslední pohřbená osoba 
vlevo, vpravo, popř. 
uprostřed. A to jméno, 
příjmení, datum naroze-
ní, datum úmrtí, rodné 
číslo, datum uložení do 
hrobu, záznam o nebez-
pečné nemoci – pokud 
pohřbená osoba byla 
touto nemocí nakažena a 
údaje o hrobovém zaří-
zení.  

Vzor nájemní 
smlouvy je vyvěšen ve 
vývěsní skříňce Obce 
Bory u prodejny Jednota 
a na internetu na adrese 
www.bory.cz . 

Dále upozorňu-
jeme, že je nutno do 2 
měsíců od pohřbení do 
hrobu nahlásit pronají-
mateli – Obci Bory údaje 
o pohřbeném a uzavřít 
novou nájemní smlouvu 
nejméně na 10 let. 

 Jana Jakubcová 

- televizory, rádia a ledničky a 
ostatní elektronika 
- pneumatiky 
 Žádáme občany, aby odpa-
dy dovezli ve stanovené době, 
aby nedocházelo k manipulaci 
s nebezpečnými odpady dětmi. 

 Dále Vám sdělujeme, že podle 
ust. § 38  zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech jsou výrobci a prodejci 
povinni zpětně odebírat tyto odpady 
bezplatně a bez jakýchkoliv jiných 
podmínek: (nákup nového zboží).  
- minerální oleje a oleje ze živič-
ných nerostů a přípravky obsa-
hující nejméně 70% hmotnosti 
těchto olejů 
- elektrické akumulátory 
- galvanické články a baterie 
- výbojky a zářivky 
- pneumatiky 
- chladničky používané   

Sběr nebezpečného odpadu se 
uskuteční ve čtvrtek 22.11.2007 před 
Obecním úřadem Bory od 15.50 do 
16.10 hod.  
Pro občany obce je sběr zdarma! 
 NEBEZPEČNÉ  ODPADY, které 
se budou odebírat: 
- plechovky od barev a postřiků 
- olejové filtry z automobilů 
- olověné autobaterie 
- suché baterie (monočlánky) 
- zářivky a výbojky 
- kyseliny 
- postřiky na ochranu rostlin 
- staré léky 
- staré motorové a převodové oleje 
- stará ředidla 
- staré barvy 
- plasty se škodlivinami 

v domácnosti 
 Žádáme Vás, abyste této 
možnosti využívali. Odpady 
odevzdané při sběru nebezpeč-
ných odpadů musí obec platit a 
promítá se to do poplatku za 
odpady. Budeme-li využívat 
možnosti zákona nebude muset 
obec poplatek v dalších letech 
zvyšovat nebo ho bude moci i 
snížit. 
 Upozorňujeme občany, že 
podle zákona o odpadech jsou 
povinni třídit odpady, z čehož 
vyplývá, že sklo, plasty a papír 
nesmí občané házet 
do popelnic. Pokud 
tak budou činit vy-
stavují se riziku 
postihu.  
         Jana Jakubcová  

 

Oznámení Obce Bory 

Informace pro občany 
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Dále  
oznamujeme, 

že od 
20.11.2007  
bude před 
Obecním  
úřadem  
přistaven  

velkoobjemový 
kontejner na 
odpady. 



Usnesení z jednání zastupi-
telstva obce Bory ze dne 
14.9.2007 
 Zastupitelstvo obce: 
I. bere na vědomí: 
1)  zprávu z jednání rady 11-0-0 
2) zprávu p. Eliáše F. ředitele ZŠ 
o výsledcích inspekce v ZŠ – 
nebylo zjištěno porušení práv-
ních předpisů               11-0-0 
3) zprávu p. Eliáše F. ředitele ZŠ 
o výsledcích výchovy a vzdělá-
vání za školský rok 2006-2007 
v ZŠ a MŠ Bory              11-0-0 
4) zprávu předsedkyně kontrol-
ního výboru p. Markové R. o 
provedené kontrole plnění 
usnesení ZO ze dne 9.2.2007 
dne 22.8.2007                     
                 11-0-0 
1I. schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Mar-
ková R., a p. Novotný A.                  
                        11-0-0 
2) program jednání ZO                           
11-0-0 
3) přijetí dotace z Fondu Vyso-
činy: 
– dotace na bioodpady –  
      25.000,- Kč,  
- dotace na opravu komunikace 
Cyrilov – 150.000,- Kč 11-0-0 

III. zamítá: 
1) návrh na zřízení sociálního 
fondu                         3-3-5 
IV.  ukládá: 
1) starostovi obce podat žádost 
na Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových o převe-
dení pozemku před prodejnou 
Jednota a pozemku parc. č. 93/5 
a 93/1 za prodejnou Jednota na 
Obec Bory               11-0-0 
2) starostovi dojednat 
s předsedou TJ Družstevník p. 
L. Kotačkou podmínky rozebrá-
ní kamenné podezdívky u plotu 
hřbitova v Horních Borech čle-
ny TJ Družstevník Bory 
                               11-0-0 
3) členům LNB Bory, p. 
J.Březkovi a p. A. Novotnému 
vystěhovat původní klubovnu 
LNB do nových prostor  
                               11-0-0 
4) starostovi obce zajistit  
vyřezání dřevin ve vodoteči na 
Benátkách                      11-0-0 
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, 
přítomno 11 členů 
 
Usnesení z jednání zastupi-
telstva obce Bory ze dne 

12.10.2007 
  
Zastupitelstvo obce: 
I. bere na vědomí: 
1)  zprávu z jednání rady    11-0-0 
2)  zprávu p. Křížové B. o slanost-
ním předání ceny „Knihovna roku 
2007“ v Praze                    11-0-0 
II.  schvaluje: 
1)ověřovatele zápisu –  
p. Holoubek R., a p. Pokorná B.
                           11-0-0 
2) program jednání ZO    11-0-0 
3) změny rozpočtu – příloha č. 1
                                  11-0-0 
III. ukládá: 
1) starostovi obce pozvat zástup-
ce TJ Družstevník Bory na příští 
schůzi ZO                         11-0-0 
IV. zamítá: 
1) žádost o odprodej obecního 
pozemku parc.č. 1415 v k.ú.  
Horní Bory z důvodu, že se jedná 
o cestu                   
                     11-0-0 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, pří-
tomno 11 členů 
 
Zikmundová Ludmila—
místostarostka  
 
Březka Josef - starosta 
  

Z jednání obecního zastupitelstva  
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Vzdělávání pro veřejnost 

 Komunitní škola Bory pořádá již třetím rokem kurzy pro veřejnost.  
Na základě dotazníků od občanů byla sestavena nabídka a otevřeny následující kurzy: 
 
Angličtina pro mírně pokročilé   p.uč. Brychtová po  18,30      celoročně, po 2 hod. 
Angličtina pro středně pokročilé p.uč. Brychtová   stř  16,00      celoročně, po 2 hod. 
Keramika             p.uč. Šabacká út   16,00       4 lekce po 2 hod. 
Internet a el. pošta              p.uč. Benešová čtv 16,00        5 lekcí po 2 hod. 
Cvičení pro ženy              p.uč. Syslová  po  17,00      20 lekcí po 1 hod. 
 
 Kurzy jsou určeny zájemcům od 15 let. V některých kurzech jsou ještě volná místa, v případě 
zájmu o účast  se můžete informovat ve škole na tel. čísle 566 533 177 nebo u paní Dany Ochranové.  
  
V průběhu roku plánujeme otevření tanečních kurzů a rukodělných dílen.                 Vladimíra Stará  



 Účastníci kurzu 
„Obecní koordinátoři celo-
životního vzdělávání“ mají 
úspěšně za sebou již tři 
dvoudenní semináře. První 
blok byl zaměřen na osob-
nostní rozvoj a budování 
vztahů a uskutečnil se 
v Borech v polovině září. 
Na závěr dostal každý 
účastník samostatnou pí-
semnou práci vztahující se 
k úvodnímu školení.  

 Druhý seminář probí-
hal koncem měsíce září 
v rekreačním středisku 
Zahradiště, kde se  budoucí 
koordinátoři zdokonalovali 
v klíčových kompetencích – 
zejména na práci v týmu, 
argumentaci a komunikaci. 
Dozvěděli se o možném 
využití zážitkové pedagogi-
ky při práci obecních koor-
dinátorů a zdokonalili se 
v prezentačních dovednos-
tech při hře, která upozor-
ňuje na složitý vztah mezi 
realitou a virtualitou a 

možném ovlivňování. 
 Třetí dvoudenní semi-
nář konaný 25-26. října 2007 
v rekreačním areálu Záseka 
navázal na klíčové kompeten-
ce – přičemž tentokrát bylo 
vše orientováno na odolnost 
proti stresu, motivaci a 
osobnostní typologii. Každý 
z účastníků si vytvořil vlastní 
motivační erb a mohl si vy-
zkoušet práci s vlastním stre-
sem tak, že vykročí z osobní 
zóny komfortu a bezpečí 
v podobě skoku na vysoké 
lanové překážce. 
                Marcela Blažková 

Klub dobré pohody vás zve na besedy  

Stránka 6 Borský zpravodaj 

PRVNÍ  3  SEMINÁŘE  PROJEKTU „OBECNÍ KOORDINÁTOŘI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ“ 

 

Listopad 
12.11.PO  

Pan Vlastislav Káňa: „Cesta do podzemí“ 
„Hatě u D. Borů, Moravský kras a cesty do jeskyní Evropy“. 
Všichni známe Hatě v Dolních Borech a žije u nás řada pamětníků, kteří tam 
pracovali. Pan Káňa je  speleolog, zoolog a fotograf. A právě jeho snímky z  
podzemí Hatí, byly hlavním motivem, proč udělat tuhle besedu. Moc se  
Těšíme na povídání o tom,  jak to v Hatích vypadá dnes, a taky na vzpomínky  
našich pamětníků!  
Součástí akce bude také výstava fotografií z podzemí od nás i ze zahraničí. 

26.11. PO  Paní Miroslava Machková  
Paní Machková je ředitelkou azylového domu pro ohrožené matky s dětmi ve  
Žďáre nad Sáz. Co víme o této práci? Co víme o lidech, kteří tuto pomoc potřebují? A nejen to, 
rozsah činností a zájmů paní Machkové je daleko širší.   

Prosinec 
17.12. PO  

O malířce Zdeňce Vorlové - Vlčkové 
Znáte veliký a krásný obraz v České spořitelně na náměstí ve Velkém Meziříčí? A víte, že jeho 
autorkou je Zdeňka Vorlová-Vlčková? A o této malířce, své tetě, nám přijde povědět paní Lud-
mila Havelková.  

Místo konání - zasedací místnost  
OÚ  Bory       

  Začátky vždy v 17.00 hod.  



 Ve dnech 4.-6. října 
2007 se v Borech usku-
tečnil nadregionální semi-
nář „Mobilizační metody 
pro rozvoj venkovských 
obcí“, organizovaný Ná-
rodní sítí venkovských 
komunitních škol se síd-
lem v Borech, o.s., Komu-
nitní obcí Bory a Partner-
ship – Evropskou školou 
partnerství, o.s. 
 Seminář byl podpo-
řen ze zdrojů Ministerstva 
pro místní rozvoj a Obce 
Bory.  
 Na seminář zavítalo 
31 účastníků, kterým roz-
hodně není venkovský 
rozvoj lhostejný. Seminář 
se snažil přinést zkušenos-
ti, návody a myšlenky jak 
od nás, tak ze zahraničí, 
týkající se zejména toho 
jak a čím začít se skuteč-
ým rozvojem.  
 Po přivítání účastní-
ků místostarostkou obce 
Mgr. Ludmilou Zikmundo-

vou následovala 
úvodní prezen-
tace Ing. Jana 
Fialy s názvem 
„Proč mobiliza-
ce lidí na vsích a 
co si od ní mů-
žeme slibovat“. 
Poté následovala 
společná práce 
účastníků na 
téma „Jaké jsou 
na vsích cílové 

skupiny pro mobilizaci“. 
V odpoledních hodinách 
zde představil „Metodu 
mobilizace — IRMA a její 
praktické využití“ pan Claes 
Beclin ze Švédska.  
Večer proběhla beseda 
s účastníky z kurzů Komu-
nitní školy.  
 Druhý den byl zahájen 
prezentací „Ať je váš hlas 
slyšet – Metoda občan-
ských rozhovorů“  paní 
Mariny Lindell z Finska, 
která účastníky seznámila s 
větší potřebou zapojení 
občanů. Poté se slova ujala 
RNDr. Zuzana Guthová 
CSc., která demonstrovala 
na obci Borovany jejich 
aktivizaci a dále také vytvá-
ření místní Agendy 21 
s využitím metod komunit-
ního plánování.  
 V odpoledních hodi-
nách představil projekty 
obce „Komunitní obec Bo-
ry“, „Evropský týden“ a 
„Něco za něco, aneb 

 Tak už jsme asi řádné noviny! A jak se to pozná? No, protože od tohoto čísla 
už máme redakční radu a od čísla minulého i svého tiskařského šotka. Projevil se, 
chlapík, hlavně ve jméně Lenky Kujalové, které se tímto moc omlouváme. I když on 
je v tom ale trochu nevinně. Protože, zkuste si ve wordu 2003 napsat Kujalová? 
On vám si to ten word klidně automaticky opraví na Kubalová!                Redakce 

MOBILIZAČNÍ  METODY  PRO ROZVOJ  VENKOVSKÝCH  OBCÍ 
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v Borech jsou děti občany“ 
Mgr. František Eliáš. Ing. 
Marcela Blažková následně 
prezentovala další projekt 
obce „Obecní koordinátoři 
celoživotního vzdělávání“. 
Poté následovalo setkání 
dětského týmu v rámci již 
zmíněného projektu „Něco 
za něco…“, kde mohli účast-
níci semináře „naživo“ sledo-
vat práci s žáky základní ško-
ly, kteří se zajímají o hřiště, 
které v rámci projektu vznik-
ne za budovou školy. Skupi-
nová dílna na téma: „Čím 
začít s mobilizací v obci“ 
zakončila práci druhého dne.  
Závěrečný den semináře 
dopoledne byla nachystána 

snídaně (čaj, káva, koláče) 
v budově ZŠ pro obyvatele 
obce, kteří zde mohli vyjádřit 
názor na téma „Mění se Bory 
v novém tisíciletí? – a proč“?       
       
          Marcela Blažková 
 

Tiskařský šotek 



 Možná jste si 
v posledních dnech všimli, 
že za budovou základní 
školy jezdí bagr a roste tu 
velká hromada hlíny. A 
možná si říkáte, co se tu asi 
děje? Někteří z Vás nám 
v pátek 2.11.2007 a 

v sobotu 3.11.2007 pomá-
hali sázet keře. 

Tedy vězte, že 
toto všechno je 
součástí projektu 
„Něco za něco, 
aneb v Borech 
jsou  děti obča-
ny“, o kterém 
jste  si mohli 
přečíst 
v předchozím 
čísle Borského 
zpravodaje. 
 Pro nás a 

naše děti na 
Základní škole 
Hany Benešo-
vé v Borech 
to všechno 
začalo prvním 
setkáním dne 
21.9.2007 
v tělocvičně 
základní školy, 
kde se sešli 
všichni žáci od 
druhé do de-
váté třídy a 

společně s Ing. Fialou 
z třebíčské firmy E con-

sulting navrhovali, co by si 
přáli na hřišti mít. Pak dostal 
každý z nich jeden hlas, jednu 
nálepku, a tu nalepil k návrhu, 
který by podle jeho názoru 
neměl na hřišti chybět. A jaký 
návrh si myslíte, že vyhrál? Byl 
to skate park. Abych to vysvět-

lila, děti se shodly, že by to 
byl vyasfaltovaný prostor, 
kde by se dalo jezdit na 
skateu (prkénku na koleč-
kách), kolečkových bruslích 
nebo učit malé děti jezdit 
na kole.  
 Další částí projektu 
byla návrhová soutěž pro 
všechny žáky školy. Děti se 
v hodinách výtvarné výcho-
vy proměnily v architekty a 
samy nebo se svým kamará-
dem nakreslily svůj návrh 
hřiště. Tyto návrhy pak 
ostatní obodovali podob-
ným způsobem jako při 

prvním setkání. Nejlepší 
„architekti“ byli ve čtvrtek 
1.11.2007 odměněni věcnými 
cenami. Byli to z prvního stup-
ně: 1. místo: Zuzka Drlíčková a 
Vojtěch Kropáček, 2. místo: 
Sára Šoukalová a Zdeněk Smej-
kal, 3. místo: Terezka Prokopo-
vá.  
 Druhý stupeň: 1. místo: 
Roman Nedoma, 2. místo: Len-
ka Kujalová a Jitka Kučerová, 3. 
místo: Martin Fňukal.  
Návrh s největším počtem hla-
sů, tedy návrh Romana Nedo-
my, byl odměněn věcnou cenou 
od pana Ing. Tulise 
z projekčního ateliéru firmy 
Santis Žďár nad Sázavou. Na 
základě návrhů 
hřišť a aktivity 
dětí při prvním 
setkání byl vy-
brán tým čtyři-
ceti dětí, které 
společně praco-
valy dál a jely 
3.10.2007 na 
exkurzi na pět 
multifunkčních 
hřišť. Byla to tři 

Projekt: „Něco za něco, aneb v Borech jsou děti občany“ 
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hřiště v Brně, a to 
v Kohoutovicích na ZŠ Chala-
balova, v Černovicích na ZŠ 
Kneslova a v Líšni na ZŠ Jiho-
moravské náměstí. Nenavštívi-
li jsme ale jen městské školy, 
ale podívali jsme se i u našich 
sousedů. A to na krásné nové 
hřiště u ZŠ Měřín, které nám 
ukázala paní ředitelka Věra 
Matějíčková a pan školník a na 
hřiště, které nejvíce rozměro-
vě odpovídá tomu našemu u 
ZŠ ve Velké Bíteši, které nám 
ukázal pan ředitel Dalibor 
Kolář. Bylo to velice poučné, 
protože nám jejich uživatelé 
řekli, co se na hřištích nepo-
vedlo vybudovat a čeho by-
chom se měli vyvarovat, ale 
mohli jsme si na nich zahrát i 
fotbal  a vybíjenou.  
 Pak nás čekala schůzka 
s paní architektkou Ing. Janou 
Teplou. Sešli jsme se s ní 
15.10.2007 a ona nám před-
stavila své návrhy nového mul-
tifunkčního hřiště. Společně 
s námi je potom podle našich 
splnitelných přání upravila. 
V současné době se dokonču-
je architektonický projekt, 
probíhají terénní úpravy stáva-
jícího hřiště a v pátek a 
v sobotu 2.11. a 3.11.2007 
jsme vysazovali společně 
s dětmi, jejich rodiči a prarodi-
či okrasné stromky a keře, 
napínali zakrývací fólie a roz-
hrnovali mulčovací kůru 
v předzahrádkách školy.  
Všem, kteří v tomto nevlíd-
ném listopadovém počasí přišli 
a pomohli, děkujeme. 



 Tak se nám to letos 
sešlo.  
 ZŠ slaví 60 let od 
svého založení, Obecní 
knihovna dokonce 110. a 
naše Obecní muzeum, to 
je teprve na počátku, to 
svoji historii teprve psát 
začíná. I když mnohé 
předměty v něm pamatu-
jí víc než škola, ba víc než 

knihovna. A tak vás 
všechny zveme na ví-
kend 7. - 9.12.2007. 
 V pátek na oslavy 
ve škole  a v neděli od-
poledne na velkou slávu 
muzejní…. 

VÍKEND  S  NAŠÍ  HISTORIÍ 
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Velectěnému publiku na vědomost se dává, že to tu ještě nebylo! 
Roku 2007, dne 9. prosince ve 14.00 hod. v zasedací místnosti  

obecního úřadu jste očekáváni v hojném počtu za účelem zahájení provozu našeho 
muzea.  

Po slavnostním úvodu- projevech vzácných hostů, pana starosty, hudebním vystou-
pení a občerstvení, bude možno poprvé zhlédnout naše obecní  

muzeum, 
které bude pro Vás v tomto adventním čase vánočně vyzdobeno. 
V průběhu slavnosti si  budete moci prohlédnout kroniku naší obce   

a taktéž kroniky obecní knihovny… 
Všichni jste srdečně zváni!  

S veškerou úctou Váš muzejní výbor  Obecního muzea Bory 

  Konal se 22.9.07. Na-
vštívili jsme Obecní muzeum 
v obci Švábenice -  to 
byl velký zážitek, protože 
takto zdokumentovanou 
historii obce má asi málo 
kdo. Pan Pištělka, který se o 
ně  stará, je pro obec učině-
ný poklad. 
 Poutní místo Svatý 
Hostýn - hlavní cíl naší dneš-
ní cesty, se nám ukázal v 
krásných podzimních bar-
vách. Mnozí tu byli zcela po-
prvé, jiní po létech.  
 Zvonařská dílna v Brodku u 

Přerova byla pro nás velkým pře-
kvapením, v jak prostých pod-
mínkách vznikají tak krásná díla.  

Podzimní zájezd Klubu dobré pohody   A taky velkou radostí, díky panu průvodci, který 
nám velmi poutavě vyprávěl o své práci. 
 Den jsme zakončili u skleničky. Tedy až po 
exkurzi v Palírně U Zeleného stromu v Prostějově. 
                            Blanka Křížová 

Pokud máte doma zajímavé foto, nebo jiný dokument, týkající se historie naší 
školy, budeme velmi rádi za zapůjčení. Kontakt: V.Stará, 739 181 652 

Základní škola Hany Benešové  
a Mateřská škola Bory, přísp. organizace 

 

Vás srdečně zvou na 

oslavu  60. výročí nové budovy školy  
v Borech 

 

v pátek 7. prosince 2007 
 

Program oslav:  
16.00—Akademie žáků školy ve velké tělocvičně 
17.00—18.30 Tvořivé dílny ve třídách 
19.00—Vystoupení skupiny historického šermu TAS 
V průběhu oslav bude ve vestibulu školy otevřena 
výstava „Škola dříve a dnes“. Na obou patrech školy 
budou v provozu kavárny  
   Těšíme se na shledání s Vámi.  
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Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v listopadu  2007 
 

Neprošlo jazykovou úpravou 

Ta dnešní je opět pro pamětníky. 
Předmět na snímku je jeden z pokla-
dů, který jsme dostali do našeho 
vznikajícího obecního muzea.  
Takže otázka zní: K čemu se toto 
zařízení používalo? 
Odpověď na tuto hádanku očekává-
me na bkrizova@bory.cz, nebo na 
Obecním úřadě.  
Ale jenom do 9.12.07. Protože po 
tomto dni už budou správnou od-
pověď znát všichni, kteří přijdou na 
slavnostní otevření Obecního mu-
zea…. 

Z našeho fotbalu  
A1A - II. tř. OP mužů 
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Hádanka 

Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomínky, 
prosím odevzdejte v 
kanceláři Obecního 

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

Hádanka z minulého čísla zůstala 
bez odpovědi, nebo lépe řečeno, 
bez odměny, protože správnou od-
pověď znal jen pan kronikář a pan 
starosta... Otázka zněla: K jaké pří-
ležitosti byla vydána tato pohledni-
ce, co zobrazuje? A správná odpo-
věď: Pohlednice byla vydána ve 
prospěch stavby kostelíčka na 
Cyrilově. Pohlednici vydal přibližně 
v roce 1937 stavitel pan Kučera z 
Velkého Meziříčí. Ale brzy přišla 2. 
světová válka a z plánů nezbylo nic, 
než tyhle pohlednice ve sbírkách 
pamětníků a sběratelů... 

Ze zasedání redakční rady Borského zpravodaje.  

1. Křoví 13 10 3        0 38:13 33 (15) 

2. Štěpánov 13 9 3        1 39:19 30 (9) 

3. Bystřice  13 9 2           2 36:11 29 (8) 

4. Bory  13 7 3        3 32:21 24 (0) 

5. Bobrová 13 7 2        4 30:18 23 (2) 

6. Os. Bitýška 13 5 3        5 24:25 18 (-3) 

7. Nedvědice 13 5 2        6 20:20 17 (-1) 

8. Radostín 13 5 2        6 15:20 17 (-1) 

9. Rovečné 13 5 1        7 25:27 16 (-2) 

10. Jimramov  13 2 6        5 17:28 12 (-9) 

11. Svratka 13 4 0        9 23:36 12 (-9) 

12 Ujčov 13 3 2        8 21:34 11 (-4) 

13. Jívoví 13 2 4        7 14:28 10 (-8) 

14. D. Rožínka 13 1 1      11 18:52 4 (-14) 

Rk. Tým Záp. + 0 - Skóre Body (Prav) 


