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 Troufám si říct, že třetí v řadě obnovených masopustů v Borech pod vedením Pavla Vávry se opět vydařil. Masek, pěkných a 

nápaditých se sešlo 42 + náš milý neúnavný bubeník Kája Kovář + dva šikovní harmonikáři + hasiči, kteří bedlivě hlídali bezpečnost 
průvodu a zajistili přepravu části masek na Cyrilov + pan fotograf. Další pomocnice a pomocníci zajišťovali vše v kulturním domě. 
 Děkujeme za vlídné a milé přijetí v téměř všech domech v obci. Za výborné koblížky a spoustu dalšího občerstvení i finanční 
dary. Ti, kteří večer došli na masopustní veselici s kapelou Chowi band, ti jistě nelitovali. Tančilo se až do rána. B. Křížová 

Borský zpravodaj 

MASOPUST 2017 

Foto J. Charvát 

 SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 25.3.2017 ve 14. hod.  v Kulturním domě.  K tanci a poslechu nám bude hrát opět Šafářanka z Křižanova 
 Nedostali jste pozvánku a přitom patříte 

do řad důchodců? Starobních, či invalid-
ních?  Věřte, že je to jen nějaké nedopat-
ření, že o Vás jen nevíme a toto pozvání 

je rozhodně určeno i Vám!  
 Na setkání se těší SPOZ Bory, Sklené nad Osl.,  

Radenice a Rousměrov 

Přijměte pozvání na mysliveckou taneční zábavu 18.3.2017   Se skupinou ACCORT 

Obec Bory přijme 2 pracovníky na práci VPP. Nástup 1.4.2017. Zkrácený úvazek. 

TJ Družstevník Bory zve všechny občany na  

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY 
Sobota 11.3.2017 

Sportovní kabiny u fotbalového hřiště. Začínáme ráno, a 
dobroty k ochutnávání budou připraveny po poledni. 
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Ze zápisu z 32. jednání ZO Bory 20.12.2016  

Přítomno: 13 členů ZO.  
Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Příhodová P., ing. M. Necido-

vá 
- Kontrola usnesení z minulého jednání ZO. Rozprava: Bod vrat-

ka 89 tis. z dotace na zateplení budovy. Věc řeší paní JUDr. Kut-
nerová. Bude poslána žádost na SFŽP o prominutí platby. 
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2016 ve výši. 1 536 688,

- Kč.  

- Záměr obce č. 20/2016. Prodej části pozemku p. č. 1209/1o 

výměře 115 m2 v k. ú. Horní Bory. Koupě p. č. 143/4 o výměře 
684 m2 k. ú. Horní Bory. ZO schvaluje prodej a odkup těchto 
pozemků za cenu 150 Kč/m2. 

- ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017 po jednotlivých para-
grafech. 
- Schválení odvodu odpisů ZŠ na účet obce.  Odpisy majetku za 

rok 2016 v celkové částce 7055,40 Kč Usnesení č. 9/32 ZO: ZO 
schvaluje převod odpisů majetku ZŠ na účet obce v celkové část-
ce 7055,40 Kč. 
- Stavební pozemek p.č. 86/27 informace o aukci. Protože je již 
uzavřena kupní smlouva s vítězem aukce, je možné zveřejnit 

nabídky, které se sešly. Bylo celkem 6 zájemců s nabídkami ve 
výši: 410,50Kč/m2, 420,- Kč/m2, 506,5 Kč/m2, 363,-Kč /m2, 355,50 

Kč/m2, 410,- Kč/m2. 

- ZO schvaluje dar pro Dětské středisko Březejc TJ 1000,-Kč. 
a Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sáz. 500,- Kč. 
- ZO schvaluje příspěvek pro Charitu Žďár nad Sázavou 40 000,- 

Kč. 
- ZO neschvaluje příspěvek pro Regionální muzeum horního 
Pooslaví. 
- Různé: - Informace MVDr. Markové: Proběhla průběžná veřej-

nosprávní kontrola na ZŠ. 
Informace: Správce vodojemu M. Pól končí. Novým pracovní-

kem bude Petr Dostál. 
- bylo by dobré nabídnout k prodeji nevyužitá čerpadla. Navrho-
vaná cena 1000,- Kč. Je třeba zajistit jejich vyzvednutí a nabíd-
nout k prodeji. 
- U rybníčků v Horních Borech a u cesty k Radenicím by si mohli 
hasiči pokácet dřevo na čarodějnici. Po domluvě a vyznačení. 
- B. Křížová informovala o situaci s odpadem v obci. Tříděný i 
netříděný odpad. Návrh na vyvážení TKO i v zimním období jen 
1x za 14 dnů. Je třeba zjistit kolik finančních prostředků by se 

takto ušetřilo. 

 

   Ze zápisu ze 30. schůze RO 4.1.2017  
Přítomni: Všichni členové RO. 
Hosté: Jan Zikmund 

Návrh RO, využívat rybník Horník pro kroužek mladých rybářů. 
Rybník má již delší dobu v užívání TJ Družstevník a stará se o něj 
J. Zikmund. Jarní výlov ryb by nebyl vhodný, protože hrozí 

v případě suchého jara a léta, že by potom nedotekla voda. 

Usnesení RO: Rybářský kroužek, pod vedením pana Neužila, 
může od jara rybník využívat. Podmínkou je dodržování všech 
pravidel. Výlov rybníka proběhne na podzim 2017. 
- Pronájmy. Záměr č. 21/2016, pronájem části pozemku p. č. 
1058/1 v k. ú. Dolní Bory o výměře asi 50 m2. Na uskladnění 

dříví. RO schvaluje pronájem části pozemku XXX  za cenu 1Kč /
m2/rok na dobu 2 let s možností prodloužení. Tedy od 1.1.2017 

do 31.12.2018. 

- Záměr č. 22/2016. RO schvaluje propachtování rybníku Pešák a 
uzavření dodatku ke smlouvě. Na dobu do konce roku 2027 za 

cenu 0,- Kč. 
- RO schvaluje odměnu řediteli ZŠ.  
Žádosti: RO schvaluje prodloužení nájmu bytu XXX od 
1.2.2017 do 31.1.2018 
Různé: - Projednání návrhu J. Kaštana ohledně nájmu dalších 
menších místností v KD. Bývalá promítací místnost je 

k samostatnému pronájmu vhodná (cena nájmu 300,- Kč + 

DPH), ostatní, např. přísálí a šatna účinkujících, nebo „peklo“ už 
ne, protože tyto místnosti nemají přístup k WC. 

- Cena za nájem KD na výroční schůzi SDH 800,- Kč 
- Informace starosty o firmě BOHEMIATEL, s.r.o, která připra-

vuje vybudování optického kabelu z Vídně k vysílači nad Cyrilo-
vem. Investorem stavby bude Dial Telecom a. s.. Výše  úplaty za 
služebnost (věcné břemeno) bude ještě dojednána. 

 

     Ze zápisu z 33. jednání ZO Bory 20.1.2017  

Přítomno 15 členů ZO 
Hosté: Rodiče dětí z Vídně. 
- Zpráva inventarizační komise: Fyzická a dokladová inventura k 

31.12.2016 byla zahájena 10.1.2017 a ukončena 15.1.2017.  
- ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
na inženýrské sítě s firmou Dial Telecom, a.s.. v případě splnění 

navržených změn. Vedení optického kabelu z obce Vídeň 
k vysílačům nad Cyrilovem. K předložené smlouvě ZO navrhuje: 
5 ti násobnou částku za zřízení služebnosti s firmou Dial Tele-
com, a.s. Dále návrh na  kauci 300 tis. Kč., která bude vrácena až 
v případě, že bude vše, včetně povrchů vozovek dáno do původ-

ního stavu. Další návrh: ing. Necidová navrhuje požadovat 
v horní části osady, tam kde plánované vedení přechází vozovku, 

zcela nový povrch v celé šířce. 

- ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: 
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Žďár nad Sáz. 
- Petice za změnu autobusové zastávky. Na toto jednání přišli 

rodiče dětí z Vídně. Jde o to, že autobus od Vídně zastavuje pou-
ze na zastávce v Horních Borech a Kraj odmítá dovolit zajíždění 
autobusu na novou zastávku u školy, děti musí přecházet přes 
frekventovanou vozovku. Rodiče požadují přesunutí zastávky na 

druhou stranu parku, na místní komunikaci. Petice, kterou rodiče 
zaslali na Kraj Vysočina, nebyla úspěšná. Změna jízdního řádu je 

zamítnuta.. ZO schvaluje, aby byly neprodleně zahájeny práce na 
zřízení další zastávky na místní komunikaci, aby ranní spoj od V. 
Meziříčí zastavoval za parkem, nebo jiné vhodné řešení, které 
zajistí bezpečnost dětí z Vídně. 
- ZO schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru – investiční úvěr se 
Sberbank ve výši 2 000 000,- Kč. Přijetí investičního úvěru na 
koupi stavebních parcel bylo ZO schváleno už na jednání v roce 
2016.  
- ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ze Zásad Kraje Vysočina 

na podporu MA 21 a Zdraví 2020. B Křížová seznámila ZO 

s návrhem projektu pro rok 2017, který se bude mimo jiné vě-

novat zejména výročí ZŠ, vzdělávání v oblasti UR, pokračování 
v budování naučné stezky. 
Žádosti: Domácí hospic Vysočina žádá, aby obec opět v tomto 

roce ve svém rozpočtu s částkou pro jejich organizaci počítala. 
ZO schvaluje podporu Domácího hospice opět na podzim. 
Různé: - Návrh B. Křížové využít možnosti dotace na opravu 

staré hasičky. ZO navrhuje zjistit, jaké náklady by tato oprava 

představovala. 
- Návrh P. Příhodové osadit vozovku od Cyrilova značkou ome-
zující rychlost. ZO schvaluje osadit (vyřídit osazení) vozovku od 
lomu značkou omezující rychlost. 
Dalším problémem je, že auta jezdí přetížená a neúměrně se tak 

ničí  most na hlavní silnici. 
 

Ze zápisu ze 31. schůze RO 1.2.2017  

Přítomni: Všichni členové RO 
Budova staré hasičské zbrojnice byla postavena a vysvěcena 

v roce 1907. Tedy v tomto roce slaví 110 let. V únoru je mož-
nost podat žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství. Výše do-
tace je 70%. Ing. Necidová připravila dvě varianty Položkového 
rozpočtu a připravila by i další potřebné podklady. JUDr. Kutne-
rová by připravila podání žádosti. 
RO schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu staré hasičky. 
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Bude svoláno  mimořádné jednání ZO na 13.2. 2017 

- RO schvaluje zřídit 4 místa VPP.  3 místa na zkrácený úvazek 6 
hod. a 1 místo na celý úvazek. Od 1.4.2017. 

Žádosti - XXX žádá o výměnu kuchyňské linky. Byt, který užívá 
je poslední, kde ještě linka nebyla vyměněna. RO schvaluje výmě-

nu kuchyňské linky a Petr Viliš ji vyrobí. 
RO schvaluje odpuštění stočného na rok 2017 3 žadatelům 
z důvodu nečerpání této služby. 

Různé: -  Příští řádná schůze ZO bude 24.2., tedy proti plánu 

schůzí o týden posunutá a součástí bude školení o udržitelném 

rozvoji. 
- Informace o projednávání námitky ing. Koukala ke změně č. 1 
územního plánu obce, které proběhlo na OU. 

- Výletiště: V letošním roce je podávání žádosti do POVV posuto 
až na červen, ale je nutné mít do té doby představu o umístění a 
podobě objektu. Svolat schůzku k plánovanému výletišti. Schůzka 

bude 13.2. 
    

  Ze zápisu z 34. jednání ZO Bory 13.2.2017  
Přítomni: 12 členů ZO 
Omluveni: ing. M. Necidová, Kotačka L., MVDr. Marková R.,  

Nepřítomni: Špaček M., 

Hosté: F. Zikmund SDH 
Dotace na opravu staré hasičky.  

a. ) Ing. Necidová připravila dvě varianty Položkového rozpočtu 
a připravila by i další potřebné podklady. JUDr. Kutnerová by 

připravila podání žádosti. 
b.) Pan Jan Šebek, majitel sousední budovy Hospody u studny se 
nabídl, že hasičku opraví na své náklady pro účely malého muzea 

(další podrobnosti budou upřesněny) 

ZO schvaluje variantu b.) využít nabídky pana Šebka. 

 - Návrh ZO využít možnosti dotace na opravy hasičky na Cyri-
lově. ZO schvaluje tuto možnost využít, pokud se stihne žádost 
v termínu podat 

- Výletiště. Dnešní jednání bylo svoláno také proto, že je třeba 
zahájit přípravy na vybudování výletiště. Stále jsou ovšem ještě 
nedořešené otázky kolem některých pozemků okolo rybníka 

Horník, a možnost vyjmutí části lesa. Starosta obce se s Fr. Zik-
mundem opět pokusí tuto věc řešit a bude svolána schůzka členů 
SDH a členů TJ. 
Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem  
č. 10/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů. 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA  
 Přiznání k dani z příjmů za rok 2016 jsou poplatníci povin-

ni podat nejpozději do pondělí 3. dubna 2017. Poplatníkům, jimž 

přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají 

podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou 

auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 3. července 2017. To 

platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správ-
ce daně před uplynutím neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna 2017 

včetně. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povin-

ností k daním z příjmů jsou zveřejněny na webových stránkách 

Finanční správy www.financnisprava.cz. Územní pracoviště finanč-

ního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách: 

- v termínu od 27. 3. do 31. 3. 2017 ve všech pracovních dnech 

vždy od 8.00 do 17.00 hodin 

- v pondělí 3. 4. 2017 od 8.00 do 18.00 hodin 
- o víkendových dnech pracoviště Finanční správy 

otevřena nebudou. 

Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec 

bude zveřejněno přímo na jednotlivých pracovištích. K vyplnění 

tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2016 a 

k jeho vytištění je možno využít interaktivní formuláře dostupné 
na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k 

„papírovému“ podání na pracovištích Finanční správy. Zpracování 

a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky v aplikaci EPO 

na Daňovém portálu FS dostupném  

na adrese www.daneelektronicky.cz  

POPLATKY 2017 
Stočné -1380,- Kč/osoba/rok, splatnost do 31.3.2017, 

Odpady - 500,- Kč/osoba/rok, splatnost do 31.5.2017,  

děti do 5ti let jsou od poplatku osvobozené 

Pes - 120,- Kč/rok, splatnost do 31.3.2017, 

každý další pes - 180,- Kč/rok, splatnost do 31.3.2017, 

Hroby dle velikosti, splatnost do 31.3.2017.  

Poplatky je možno uhradit  osobně na pokladně  v kanceláři 

obce, nebo převodem na účet číslo 4200009323/6800, var. 

Symbol je rodné číslo poplatníka. 

NÁJMY HROBŮ 2017 Koncem roku 2017 končí většina 

smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti 
v Horních a Dolních Borech. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít 
nové smlouvy s platností od 1.1.2018. Více informací naleznete v 
minulém Borském zpravodaji a na www.bory.cz 

PRODEJ. Obec nabízí k prodeji nepotřebný materiál: Plotovka (ozdobná cihla) - 2200 ks, Koženka modrá - 28 m, Dveře 60 cm - 2 

ks, Asfalt - 70 kg, Okno zdvojené - 1 ks, Lepenka Bipal, I. - 40 m, Polystyren tabule 20 ks, Kameninová roura - 5 ks, Roura novodur - 
1 ks, Kameninový oblouk - 2 ks, Kameninové koleno- 8 ks, Čerpadlo do studny - 3 ks. Informace v kanceláři OÚ 

ZÁKONNÁ POVINNOST VLASTNÍKA LESA 
 Obracím se na Vás s upozorněním na povinnosti vyplývají-

cí ze zákona o lesích č. 289/1995 Sb. (lesní zákon). 

 Jako vlastník lesa jste povinen vést každoročně lesní hos-

podářskou evidenci (LHE). LHE za rok 2016 předat nejpozději do 

31. března 2017 Státní správě lesů. Vedení evidence konzultujte 

s Vaším OLH. (Formulář a řadu dalších důležitých dokumentů 
naleznete na www.bory.cz. v aktualitách) 

 Dále je vlastník povinen, nachází-li se v jeho lese stromy 

napadené kůrovcem, vytěžit a zajistit odvoz z lesa popř. provést 

odkornění a spálení kůry, nebo chemické ošetření a to do 31. 

března 2017. Také je povinen zajistit likvidaci klestu a potěžebních 

zbytků. Veškeré polomy,vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj škůd-

ců vzniklé do 31. března 2017 musí být zpracovány nebo asanová-
ny do 31. května 2017, v polohách nad 600m.n.m. do 30. června 

2017. 

 Vlastník lesa je povinen řádně zales-
nit vzniklou holinu do 2 let od jejího vzniku 

a do 7 let od jejího vzniku musí být následný 

lesní porost na ní zajištěn. 

 Během tohoto roku končí platnost 

Lesních hospodářských osnov (LHO). Po-

kud se na Vašem lesním majetku nachází 
holina 10 let (což je platnost LHO) i starší. 

Je nutné holinu co nejdříve zalesnit!!! 

 Dodržováním základních povinností 

se tak vyhnete možným pokutám za porušení zákona o lesích. 

K poskytnutí veškerých informací o Vašem lese mě kontaktujte 

na: tel. 720 042 215 nebo na e-mail: martin.brezina@wotan.cz. 

Děkuji. Těším se na spolupráci s Vámi. v.z. OLH   Martin Březina 
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ZASLOUŽÍME SI VEL-

KOU POCHVALU! Kdo? My 

všichni, kteří třídění odpadů bereme 
vážně. Víme, že vytříděný odpad je 

cennou surovinou. Není nám líno zajít ke kontejnerům. A že už 
nás je nás v Borech hodně! 
Že jsem si tak jistá? Jsem. V minulých dnech proběhl v naší obci 
audit firmy Eko- kom a také jsme získali už celoroční přehled o 
nakládání odpady v naší obci za celý rok 2016. 
Jak je vidět, že výrazně lépe třídíme papír. Na tom má mimo jiné 

velikou zásluhu sběr v ZŠ. Ale i ostatních druhů odpadu bylo 
v roce 2016 vytříděno mnohem víc. Zřejmě se pozitivně proje-
vilo i navýšení počtu kontejnerů a větší počet sběrných hnízd po 

obci. V roce 2016 jsme vytřídili o 25 kg odpadů na jednoho 
občana víc. A v popelnících oproti roku 2015 ubylo 34 kg na 

každého občana! 
 Na Obecní kompostárně bylo během sezony 2016 
opět zpracováno přibližně 128 tun biologicky rozložitelného 
odpadu! Od občanů, z veřejných ploch i ze hřiště. 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2017 

Příjmy (v tis. Kč) 

skupina DRUH PŘÍJMU   

  Daňové příjmy celkem 10 604 

 
Neinv. přij.dot. ze st. rozp.

(školství,st.sp.) 
149,6 

  
Ost. neinv. přij. dotace ze st.rozp.
(přísp. UP) 

65 

  Příj. z vydobyv. prostoru a ner.(lom) 4,3 

  Pitná voda 100 

  Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 1100 

  Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 2 

  Příjmy z pronájmu kulturního domu 20 

  
Ostatní tělovýchovná činnost (příjmy 

z pronájmu) 
65 

 3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace-
ubytovna 

90 

 3612 Bytové hospodářství 234 

3613 

  
Nebytové prostory 85 

3632 Pohřebnictví 42 

3633 
Výstavba a údržba místních inženýr-
ských sítí -příjmy z pronájmu 

58 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 36 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 55 

3725 
Využití a zneškodňování komun. od-
padů 

100 

6171 Činnost místní správy 60 

6310 Obecné příjmy z finančních operací 0,5 

 Splátky úvěrů -3124,5 

 Celkem 10140,9 

skupina Výdaje (v tis. Kč)   

1039 Lesní hospodářství 25 

2212 Silnice 454,1 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19,3 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 14 

2310 Pitná voda 520 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod  564,5 

2341 Vodní díla (Horník) 20 

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 204 

6121 Školství  ZŠ, MŠ, ŠJ, družina 2332 

3310 
Kultura (KD, SPOZ, knihovna, kostel, roz-

hlas) 
300 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 150 

3419 Tělovýchovná činnost 151 

3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(ubytovna) 

219,2 

3543 Pomoc zdravotně postiženým 52,5 

3612 Bytové hospodářství 45,1 

3613 Nebytové hospodářství 161,1 

3631 Veřejné osvětlení 81 

3632 Pohřebnictví 43,2 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 550 

3635 Územní plánování 60 

3636 Územní rozvoj 91,5 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 429,2 

3720 Odpady (nebezpečné, komunální a ostatní) 908,9 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 118,1 

3900 Fond malých projektů 50 

5512 Požární ochrana 72,2 

6112 Zastupitelstvo obce 799 

6171 Činnost místní zprávy 1407,2 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55 

6399 Ostatní finanční operace 253 

  Celkem 10 140,9 

Podrobnější rozpočet naleznete na:  

http://www.bory.cz/cs/obecni-uad/rozpoet-obce 
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 Jak třídit - díl 1.  
Jak funguje v ČR systém třídění a 

recyklace odpadu? 
Češi mohou třídit odpad už do více než 
272 tisíc barevných kontejnerů. 
S naprostou samozřejmostí to dělají už 
bezmála ¾ obyvatel v ČR. Díky jejich 
odpovědnosti se tak ročně vytřídí ko-

lem půl milionu tun odpadu. V roce 
2015 lidé v obcích a městech vytřídili 
přes 565 tisíc tun papíru, skla, plastů, 
nápojových kartonů a kovů. Zdánlivě 

nepotřebným odpadům, tak díky třídění 
dali druhou šanci. V barevných kontej-
nerech, sběrných dvorech nebo výkup-
nách totiž cesta vytříděného odpadu 
nekončí, ale naopak začíná.  

 Z barevných kontejnerů vytří-
děný odpad odváží svozové firmy na 
dotřiďovací linky, kde se dotřiďují a upravují na druhotnou surovinu pro další zpracování. Pomocí dopravníků se odpad dopraví do 

třídící kabiny. Tady obsluha linky odpady dál dotřídí na různé druhy, podle materiálového složení nebo podle požadavků konečných 
zpracovatelů. Z projíždějícího pásu lidé vybírají správné druhy odpadů a shazují je do velké klece, která je umístěna pod kabinou. 
Roztříděné odpady se pak lisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům – buď jako druhotná surovina, anebo přímo 
k recyklaci. Z odpadů upravených na druhotnou surovinu se pak pomocí recyklace vyrábí buď úplně nové výrobky, většinou se ale 
přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových předmětů. To je třeba případ papíren nebo skláren, kde se sběrový papír a skleněné 

střepy přidávají k primárním surovinám. Vytříděné odpady se k nám tedy díky materiálovému využití vrací v podobě nových výrob-

ků.  Vytříděné odpady, které nelze zpracovat, projedou na dotřiďovací lince až na konec dopravního pásu a vyřazují se do oddě-
leného kontejneru – jde o tzv. výmět. Ten buď putuje na skládku, nebo do spalovny, kde se využívá k výrobě tepla a elektrické ener-

gie.  Podrobnější informace o třídění a recyklaci odpadů naleznete i na www.jaktridit.cz. Zde naleznete i odpovědi, pokud byste si 

nebyli jistí, kam patří konkrétní odpad. Zdroj EKO-KOM 

 TextilEco a.s.   Sběr použitých oděvů (bílý kontejner za budovou OÚ) v roce 2016 - 1 483 kg 
Jak jsme psali nedávno, náklady na svoz a ukládání komunálního odpadu jsou veliké. Pokud se nám ale daří snižovat objem odpadu 

v popelnicích, je možné přistoupit k zásadnímu úspornému opatření. Na jednání ZO 24. 2. bylo schváleno, že od 1.4.2017 bude svoz 
TKO (popelnic) celoročně prováděn 1x za 14 dnů. Tím bude možné za rok ušetřit až 90 tis. Kč. Samozřejmě cena za svoz nejsou 
všechny náklady, další je zejména platba za uložení TKO na skládce tj. 950 Kč (bez DPH) za tunu.  Tam je úsporu možná jedině po-

kud se nám nadále bude dařit množství TKO snižovat. Prosím, neberte toto opatření jako omezování, ale jako zodpovědný přístup. 
A je nám všem jasné, že někdo vytřídí a správně uloží každý papírek a každý ohryzek z jablka a jiný nacpe do popelnic vybouranou 

koupelnu, zimní posyp, či vypletou trávu ze zahrady. Pokud se toto bude dít, všechny tabulky jako je tato pozbývají veškerý smysl. 
 

Pár čísel - Výtěžnost tříděného sběru v kg na obyvatele a rok (zaokrouhleno) 

(Údaje za rok 2016 v Kraji Vysočina nejsou dosud k dispozici.) Je pravděpodobné, že tam také budou za rok 2016 výsledky lepší, ale 

i tak v roce 2015 jsme byli skoro ve všech ukazatelích pod průměrem Kraje Vysočina, v r. 2016 je tomu právě naopak.  B. Křížová 

 Vážení koledníci a dárci, dovolte mi, abych Vám jménem 

Oblastní charity Žďár nad Sázavou poděkovala za pomoc při or-

ganizaci Tříkrálové sbírky v roce 2017. Moje veliké díky patří 

především za to, že jste opustili teplo a pohodlí svých domovů a 

vydali se do mrazivých ulic s posláním roznášet radost a získat tak 

naší organizaci prostředky, které poslouží potřebným. Poděkování 

patří i těm, kteří otevřeli své dveře a nezůstali tak lhostejní k 

osudům druhých. Součet obsahu všech 493 kasiček, které společ-

ně se zhruba 2 000 dobrovolníky s korunkami putovaly okresem 

Žďár nad Sázavou, činí úctyhodných 3 058 807,00 Kč. Oproti 

loňskému roku je to o 229 284 Kč více. Letošní výtěžek bude 

použit na pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postiže-

ním, dále na rekondiční pobytovou akci lidí s duševním onemoc-

něním. Pomocí těchto financí bude vytvořena záchranná síť, díky 

které bude možné pomoci lidem v nouzi v okrese Žďár nad Sáza-

vou. Část výtěžku bude zaslána na mezinárodní pomoc. Děkujeme 

Vám všem, kteří jste se do letošní sbírky jakýmkoli způsobem 
zapojili a pomohli tak těm, kteří to nejvíce potřebují.  
     Ing. Jana Zelená ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou  

Josef Dostál 4 899,-  +  Marie Dostálová 5 470,- Horní Bory 
Pavel Vávra  7 144,- +  Zuzana Filipová  8 469,- Dolní Bory 

  Papír Plast Sklo Nápoj. karton Tříděný sběr celkem TKO - popelnice 

2015 11 17 9 0,51 38 307 

2016 28 22 13 0,68 63 273 

Průměr kraje 2015 18 13,50 13 0,4 45 - 

http://www.jaktridit.cz
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NOC BEZ ANDERSENA, ale za to s Monikou. 

 Takto by se dal nazvat náš první pokus o za-
pojení do 3. ročníku nově vznikající tradice Noci bez 
Andersena 
 17.2.2017 se sešli naši mladí a prožili spolu 
večer v knihovně. Z toho 3 perfektní hodiny s Mgr. 

Monikou Nevolovou. Monika pro nás měla připravený 
workshop věnovaný osobnímu rozvoji. Aktivity zamě-
řené na vyprávění příběhů („Ano a…“), na umění 

naslouchat, být tady a teď („Jdu kam ukazují. Ukazuji, kam mi řeknou“). 
 Mimo programu s Monikou jsme si vyzkoušeli nové hry v knihovně. Krycí jména a Černé historky. 

 Byl to večer velmi přínosný a milý a už dnes se těšíme na další. A příště už to bude 

jistě i s přespáním, teď bylo nutné šetřit síly na zítřejší masopustní průvod.      B. Křížová 
 Tyto dvě akce byly hrazeny z nového projektu Obce Bory v rámci MA 21 s podporou 

Zdravého Kraje Vysočina. 

 Ne každý si přečte na webových stránkách knihov-

na.bory.cz o tom, co se děje v knihovně a o zajímavostech 
pro čtenáře, i když tam bylo 892 návštěv. V rámci soutěže Ves-

nice roku byla knihovna oceněna jako nejlepší v Kraji Vysočina. 
Za odměnu 20 tis. Kč jsme pořídili nové osvětlení a koupili 

společenské hry a knihy. A po návštěvě komise celostátní sou-
těže Knihovna roku knihovníci Blanka a Pavel Křížovi   obdrželi 

v Národní knihovně  

OCENĚNÍ za trvalé 
rozšiřování nabídky 
knihovnických a infor-
mačních služeb. 94 čte-

nářů, z toho 40 do 15 

let, si minulý rok vypůj-
čilo 1415 knih a časopi-

sů. Méně zájemců využí-

vá internet. Počet ná-
vštěvníků knihovny 

stoupl na 1350. Zvýšil se 
počet kulturních a vzdě-

lávacích akcí na 28, a 

navštívilo je celkem 457. Většinu těchto akcí jsme věnovali 
dětem z mateřské školy a nižších tříd základní školy, abychom 
je seznámili s knihovnou a základy čtenářství. Čtení je stále 

důležité pro dravý rozvoj mladého člověka, ovlivňovaného 
moderními informačními technologiemi. Před knihovnou zříze-

ný wi-fi koutek je mládeží hodně využíván i mimo půjčovní do-
bu knihovny. Pro dospělé čtenáře byla nejúspěšnější beseda s 

cestovatelem Petrem Hyršem. Odebíráme tyto druhy časopisů 
– Rozmarýna, Flora na zahradě, Zahrádkář, Krásný venkov, 

Pevnost, Tajemství české minulosti, Živá historie, Čtenář. Po-

kračovali jsme v aktualizaci knihovního fondu, přibylo 132 no-
vých knih (kromě nákupu také díky darům) a vyřadili jsme 180  
poškozených, či málo půjčovaných knih. A pro ty, kteří by si  
nevybrali z našich 3240 knih jsme knihovní fond obohatili 543 

knihami z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S. Na přímou 

žádost čtenářů jsme jim zajistili 59 knih, zejména potřebných ke 
studiu. Nově půjčuje knihovna i stolní hry domů. Čtenáři si jich 

vypůjčili celkem asi 50. A v říjnu byla přesně po 40 letech obno-

vena pobočka knihovny v  Cyrilově s 200 knihami z knihovny 
M. J. Sychry ve Žďáře nad S. Možná všichni nevíte, že všechny 

služby naší knihovny jsou bezplatné. Knihovnu v 1. poschodí 
budovy obecního úřadu můžete navštívit v pondělí  od 11,30 do 

13,30 hodin nebo v pátek 17,00 - 19,00 hodin.   Pavel Kříž 

OBECNÍ KNIHOVNA V ROCE 2016 

BESEDA S PANÍ  

MICHAELOU FIŠAROVOU  
 Tuhle besedu, která byla určená pro žáky 2.-4. 
třídy jsme plánovali dlouho dopředu. A to byla velká 

výhoda. Děti si při společném čtení knihu Náš dvůr má 
tajemství, stihly z velké části přečíst. Což bylo moc 
dobře, protože mnohem lépe vnímaly celou besedu. 
Paní Fišarová a pan Reil představili také knížky Až pů-
jdeš do školy. Jsou to dvě podobné knihy pro nejmenší 
čtenáře. Jedna pro kluky a jedna pro holčičky.  
 I když se besedy zúčastnily 3 třídy najednou, 
vůbec to nevadilo. Protože beseda byla poutavá a zají-
mavá i veselá a děti bavila. B. Křížová 

 Máte rádi Mišpulína, Pinďu, Fifinku a Bobíka? Máte rádi Čtyřlístek? Kdo 

by neměl, že? 

A právě těmto hrdinům je věnována letošní NOC S ANDERSENEM. 
I my v naší obecní knihovně prožijeme noc právě s nimi. 

Tak jako v celé ČR a řadě dalších míst, se i u nás bude v knihovně nocovat  31. 

března 2017 od 18. hod. Domů se vrátíme v sobotu ráno +- v 8 hod. 
 Tato akce je jako i v jiných letech určena pro nejmenší čtenáře a přednost 
mají ti, kteří ještě v knihovně nespali. Přihlášku si prosím vyzvedněte v knihovně, 
nebo http://knihovna.bory.cz/ 

POZVÁNKA 
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 70. VÝROČÍ ZŠ HANY BENEŠOVÉ 

V letošním roce oslaví Základní škola Hany Benešové 70. výročí svého založení. K tomuto výročí pro-

běhne ve dnech 19. a 20. května oslava. Přesný program ještě neuvádíme, ale co víme jistě, je, že 

uvidíte vystoupení dětí ze ZŠ, že bude vyrobena a odhalena pamětní deska panu učiteli Požáro-

vi a vybudován panel naučné stezky Poznáváme Bory, věnovaný historii ZŠ i MŠ v Borech. V rámci 

oslav bude možné prohlédnout si budovu ZŠ, kroniky a fotografie. 

V sobotním programu pro děti vystoupí klaun Pupa. Bude opět vydán školní ALMANACH. 

28. dubna se uskuteční beseda s panem Petrem Zídkem, který napsal krásnou knihu o Haně Benešové. 

 A než se 
plně vrhneme na 
oslavy ZŠ, máme 
tu jeden dluh, 

který  nosím 
v hlavě od léta 
2015, kdy jsme 

otevírali novou 

MŠ. 
Tehdy, když jsem 

pátrala po histo-
rii MŠ v Borech a po jejich úplně prvních žácích, 

jsme překvapivě objevili úplně první paní učitel-
ku Jiřinu Šabackou (Pickovou). Od té chvíle přemýšlíme s některými jejími žáky, že ji určitě navštívíme. Konečně v pátek 24. 2. se 
výprava uskutečnila. S Pavlou Skryjovou (Kostečkovou), Pavlou Mrázkovou (Blahovou) a Milanem Dvořákem, který se navíc osvědčil 

jako skvělý a ochotný řidič, jsme se vydali do domova důchodců v Myslibořicích. Paní Jiřina Veselá, dcera paní učitelky vše domluvila a 

přijela s námi. Paní učitelce bude letos už 90. roků. Je v dobré pohodě, ale bohužel paměť už jí moc neslouží. A tak jsme si nakonec 
nejvíc zavzpomínali mezi sebou a s paní Veselou. Paní učitelka Šabacká v Borech učila do roku 1955, kdy odešla na mateřskou dovo-
lenou. Narodil se jí syn a později dcera. Potom až do odchodu do důchodu učila v mateřských školách ve Velkém Meziříčí. Když jí 
vážně onemocněl manžel, odstěhovali se společně do domova důchodců v Myslibořicích a ona tu pak už zůstala.  Děkujeme paní 
Veselé za ochotu vše domluvit a milou společnost a oběma pak hodně zdraví a pohodu do dalších let.    B. Křížová 

ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 Již potřetí k nám zavítal pan kuchař Zbyněk Diatka z 

firmy Podravka - Lagris a.s., aby nám opět ukázal nové trendy 

zdravého stravování. Společně jsme vybrali a připravili bezmasé 

polední menu. Uvařili jsme pro naše strávníky cizrno - brokoli-

covou krémovou polévku, jako hlavní chod - ragú z červené 

čočky se špagetami a sladký dezert - tvarohový bulgur s ovo-

cem. Celé menu bylo velmi chutné a energeticky vyvážené. Pan 

kuchař dětem osobně pokrmy  vydával a i ukázal, z 

jakých surovin jsme je připravili. 

 Návštěva pana kuchaře pro nás všechny byla 

velmi milá a přínosná a již teď se těšíme na další spo-

lečné vaření.    

     Olga Padalíková 

Učitelé ZŠ Hany Benešové Bory Vás zvou na                           BORSKÉ MINIŠKOLIČKY 
Máte doma budoucího prvňáčka? Přijďte se seznámit s prostředím školy.  

Vaše děti si zahrají na opravdové školáky.  

KDY? První již proběhla v úterý 28.2.2017 v 15.30 hod. Na programu byla prohlídka školy a aktivity ve 

třídě. Další bude v úterý 21.3. 

2017 v 15.30 hod.  

Na programu budou aktivity v tělocvičně (s 

sebou sportovní obuv) 

KDE? ZŠ Hany Benešové  

Paní učitelka se „svými dětmi…“ 
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 Začnu trochu ze široka. Na podzim jsem se 

v jihlavské nemocnici seznámila s paní Jitkou Fickovou, kte-

rá je jedna z „dobrotet“ v Jihlavě a ve svém volném čase se 

věnuje dobrovolnické činnosti. Když se mi koncem ledna 

zobrazil na facebooku její příspěvek k projektu „Tepláčky 

pro onkoláčky“, říkala jsem si, že jim doma určitě nějaké 

tepláčky našiju a pošlu. Jak jsem o tom ale přemýšlela víc a 

víc, zrodil se mně v hlavě nápad zkusit do této akce zapojit 

přes RC Mraveniště i ostatní maminky. To už do jejího 

začátku zbývaly pouze 3 týdny. Říkala jsem si, že pokud by 

se nám podařilo ušít třeba 30 kusů tepláčků, byla by to 

super pomoc. Nakonec jich budeme odesílat víc než 300, 

ale to už předbíhám. 

 Během těch přípravných 3 týdnů jsme se domluvili 

s panem ředitelem naší školy a Marcelou Kotačkovou, ve-

doucí prodejny Jednoty že v ZŠ, MŠ a v prodejně budou 

sběrná místa, kam mohou lidé nové tepláčky příp. materiál 

na ušití věnovat. Oslovila jsem různé e-shopy prodávající 

úplet a teplákovinu  skrz na skrz celou Českou republikou 

a také velkomeziříčské a žďárské galanterie. Vlna solidarity, 

která se kolem této akce strhla, byla nevídaná. Během ně-

kolika dnů, jak se informace šířily Facebookem i celým in-

ternetem, se mi začali ozývat firmy i jednotlivci s tím, že je 

akce nadchla a chtěli by věnovat materiál na samotnou vý-

robu. Nabídka pomoci byla různorodá od zbytků 

z domácího šití až po několikametrovou metráž. Sponzor-

ský dar věnovali také dvě žďárské galanterie (Galanterie 

Elegance - OC Convent a také Petra Nováková, která má 

galanterii na pěší zóně). Od paní, která má na Facebooku 

skupinku Tam Tami, ve které prodává právě úplety, přišlo 

nejen několik metrů látky, ale také dva 

andělíčci z korálků, které chtěla, abych 

předala tříletému Kubíkovi, patronovi 

naší borské akce, který se léčí 

s leukemií, a on aby jednoho z nich 

věnoval někomu z dalších nemocných 

dětí. Ve zprávě mi napsala, že když ona 

jednou bojovala o život, právě takové-

ho anděla dostala, boj vyhrála a od té 

doby věří, že věnovaní andílci mají takovou moc. 

 Jedno odpoledne mně také zavolala zástupkyně fir-

my Látky Mráz, že by chtěli věnovat neuvěřitelných 30 met-

rů látky. Hned jsem si spočetla, že by z takového množství 

bylo možné vyrobit asi 100 kusů tepláčků. Za dva dny mně 

od této firmy přišel email, že pan Mráz (majitel firmy) se 

rozhodl věnovat tento úplet v BIO kvalitě! Celková výše 

jejich daru měla tedy hodnotu více než 9000,- korun. V tu 

chvíli mně bylo jasné, že bude potřeba přesvědčit pro tuto 

akci širokou, borskou veřejnost, abychom to celé zvládli. 

Naštěstí nebylo žádného přesvědčování třeba. Postupně se 

k akci začali hlásit nejen moji nejbližší a přátelé, ale i kama-

rádi kamarádů, které jsem nikdy před tím neviděla. 

 Ti, kteří se nemohli zúčastnit šití tepláčků osobně, 

posílali peníze na nákup dalšího materiálu. Celkem na akci 

tito lidé přispěli 3.900,- korun. Za 3 tisíce jsem dokoupila 

gumy, náplety, náhradní jehly, křídy a další nezbytné doplň-

ky a potřeby. Za zbylých 900,- korun dokoupím po do-

mluvě s  organizátory buď další materiál na šití pro jihlavské 

dobrovolníky, nebo přímo hotové tepláčky, protože jsem 

tyto finance obdržela až v den samotného šití. 

 To se konalo v pátek 3.3. odpoledne v klubovně 

Mladých ochránců přírody v budově bývalé MŠ. (Holky, 

vedoucí MOP – tisí-

ceré díky za vstříc-

nost!) Sešlo se neu-

věřitelných 37 dob-

rovolníků nejen 

z Borů a jeho nej-

bližšího okolí, ale 

t a ké  n ap ř í k l a d 

z Bohdalova, Žďáru 

nad Sázavou, Za-

hrádky, Velké Bíteše 

a Brna. Přicházeli 

postupně, tak jak to 

komu vyšlo, ale 

všichni se okamžitě 

z a p o j o v a l i 

s obrovským nasaze-

ním do práce. Roz-

děleni do různých 

skupinek překreslo-

vali střihy, stříhali 

látky, rozměřovali 

náplety a gumy a 

takto zkompletova-

ný polotovar předá-

vali švadlenkám, 

které tepláčky šily 

na celkem čtrnáctiti 

šicích strojích. Celá 

akce trvala 11 ho-

din, končili jsme 

v půl druhé ráno 

s neuvěřitelným 

číslem – 192 ušitých 

tepláčků a legínek. Dalších 38 jich zůstalo nesešitých, ale 

kompletně připravených. O ty se hned druhý den ráno 

přihlásila další dobrovolnice,  která se nemohla pátečního 

šití zúčastnit.  Během tohoto odpoledne, večera a noci se 

nám podařilo zpracovat veškerý věnovaný a zakoupený 

materiál, tedy asi 70 metrů úpletů a teplákovin. 

 Po celou dobu se o všechny perfektně staral Pavel 

TEPLÁČKY PRO ONKOLÁČKY 
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Vávra se skupinou mladých hasiček. Dobrovolníky občer-

stvoval čajem, kávou a všemi těmi dobrotami, které se zde 

sešly. Holky pak třídily a rovnaly ušité a také věnované tep-

láčky (celkem dalších 89 kusů) podle velikostí. 

 Během večera vznikl mimoděk další projekt. Ač se 

střihačky snažily využít místo na látce na sto procent, někdy 

se prostě stalo, že musely střihnout tak, že jim odpadl větší 

prostřih. Jedna účastnice ale nelenila a navrhla, že bychom 

v takovémto setkávání mohli pokračovat a ze vzniklých 

zbytků vytvořit čepičky do porodnice pro předčasně naro-

zené děti. Také jsme se shodli, že menší zbytky látek by-

chom věnovali dětem do místní školky na další tvoření (je 

jich mimochodem celá igelitka). Využilo by se tak tedy ce-

lých 70 metrů látek. 

 Jak se postupně hromadily ho-

tové výrobky, začala se naplno ukazo-

vat kreativita střihačů. Díky velkému 

barevnému spektru nápletů a nádher-

ným vzorům látek vznikal jeden origi-

nál krásnější než druhý. Nezbývá tedy 

než si přát, aby hotové tepláčky uděla-

ly dětem radost a alespoň na chvíli jim 

prozářily jejich náročné životní období. 

 V nejbližší době budou všechny tepláčky předány 

organizátorům projektu v Jihlavě, ti je roztřídí a předají ve 

všech nemocnicích v ČR, kde je dětské onkologické oddě-

lení, přímo dětem. Tepláčky pak budou majetkem dětí 

(resp. rodičů) ne nemocnic. Děti tedy nebudou muset cho-

dit s razítkem např. „Nemocnice Motol“ na zadečku. Toto 

se lékařce právě Motolské nemocnice líbilo na tomto pro-

jektu nejvíc. Tepláčky rozvezou do všech osmi nemocnic 

další dobrovolníci a 

předání by pak mělo 

symbolicky proběh-

nout na všech místech 

ve stejný den a snad i 

ve stejnou hodinu. 

 Byl to opravdu 

mimořádný den se 

spoustou mimořád-

ných okamžiků, nejví-

ce si na celé akci ale 

cením toho, že se jí 

zúčastnili lidé všech 

věkových skupin od 

čtyřleté holčičky, přes 

školačky, svobodné 

holky, maminky až po 

babičky. S napros-

to čistým svědomím 

mohu tedy říci, že v tu 

chvíli opravdu všichni 

táhli za jeden provaz. 

Tímto bych všem chtěla 

moc poděkovat za obě-

tavost, nadšení a píli, 

které do výroby tepláč-

ků věnovali a za oprav-

du mimořádný zážitek. 

Ještě jednou VELKÉ 

DÍKY.   PS: Sejdeme se zase za měsíc při výrobě čepiček! 

    Lucie Večeřová           Foto: B. Zikmundová a B. Křížová 
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KARNEVAL 2017 

 Pořádání letošního karnevalu se načisto zkomplikovalo. 
Původní termín 5.2. musel být změněn, protože v té době řádila 

chřipková epidemie. Posunutí 
termínu znamenalo také změ-

nu v tom, že 26. 2. už nehrála 

skupina ACCORT, ale dětem 

hrála hudba reprodukovaná, o kterou se po-
starali Honzík Karásek, Ondra Hlaváč a Lukáš 

Vaněk. A dál už bylo všechno tak jak na na-

šem  bývá. Děti si zatančily, zahrály si řadu 
her a soutěží, tombola byla bohatá a krásná a 
vyhrál každý, kdo si lístky koupil. Dobrot bylo 

připraveno také dost. Pro tatínky bylo i čepo-
vané pivo, a pro všechny pak hranolky. 

 Všem pořadatelům z řad vedoucích a 

současných i dřívějších členů Mladých 

ochránců přírody patří velký dík. 
     Text a foto B. Křížová 

 Vážení rodiče a vážené děti, 

pokud máte zájem o 

oddíl mladých ochrán-
ců přírody Bobeš, 

můžete se přihlásit na 
e-mailu ive-

tjak@seznam.cz nebo 

zavolat na telefonní 
číslo 732 836 105, 

nebo osobně nás na-
vštívit. Oddíl je zamě-

řen na poznávání přírody, celkový rozvoj dítěte pomocí her v 
přírodě a v klubovně. Scházíme se každý pátek od 16 do 17.  

hod. v budově bývalé MŠ v Dolních Borech. Kroužek je určen 

pro děti od 7 let.  A co na tebe v 

kroužku čeká? 

●  Poznávání rostlin a živočichů. 
●  Hraní zajímavých a zábavných her. 

●  Výlety do přírody. 
●  Letní tábor nedaleko Tasova. 

●  Pořádání karnevalu. 

●  Zapojení do akce Čistá Vysočina a také transferu obojži-
velníků 

A hlavně! Dobrá parta a spoustu dalších zajímavostí.... 
Pokud tě naše aktivity oslovily, tak neváhej a přijď za námi. 

Cena kroužku je 150 Kč/rok. Na setkání s tebou se těší 
                          Alena Hlaváčová,   Kristina Kotačková 

           Iveta Letmajerová, Lenka Sýkorová 

O BABIČKÁCH, S BABIČKAMI A PRO BABIČKY…. 
V tomto duchu se letos nese Březen měsíc čtenářů v celé 

ČR. Pro naše čtenáře, Obecní knihovny Bory bude připraven 

Barevný Týden čtení v naší knihovně 13.3-17.3.  

(Podrobný program bude vyvěšen) 

Čtenář roku. Už v minulých letech jsme tuto 

cenu vyhlašovali, letos odměníme nejpilnější čte-

nářské babičky. 

KDYŽ MOJE BABIČKA CHODILA DO 

ŠKOLY - literární soutěž nejen pro děti. Budeme 

vděčni za každé vaše povídání. Vzpomínejte, pište, 

podělte se s námi. Impulsem k této soutěži je u 

nás zejména 70. Výročí ZŠ. 

Svoje literární dílko, prosím odevzdejte v knihovně, nebo ve škole. Můžete zasílat i e-

mailem na: bkrizova@seznam.cz 

 A ještě soutěž fotografická: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR ji nazval 

ATLAS BABIČEK.   

 

Připravujeme: DEN ZEMĚ na naučné stezce Poznáváme Bory bude 7.5.2017.  

Určitě si nechte okénko v kalendáři. Program bude stát za to!   B. Křížová 

mailto:ivetjak@seznam.cz
mailto:ivetjak@seznam.cz
mailto:bkrizova@seznam.cz
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 Vážení spoluobčané a sportovní příznivci, tak 

nám zima pomalu končí a tím také končí víkendy bez 

našeho fotbalu a tak Vás tímto chceme pozvat na první 
zápas dne 26.3.2017 v 15.00 a to hned derby mezi do-

mácími MUŽI A" a týmem z Radostína nad Oslavo. 

Přijďte podpořit domácí mančaft a také na pivo a fotba-
lovou klobásu.  Sportu zdar a Borskému fotbalu 

zvlášt´a bezva fotbalové zážitky přeje   T J 

Číslo 1 

NOMINAL  

kros půlmaraton 

se uskuteční 1. 4. 2017.  
Trať 21,1 km, kros.  

Pro předem registrované 

závodníky řízek  
v cíli zdarma. 

Trénujete? Budeme mít 
letos víc zástupců z Borů? 

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 2017 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ  

 Letošní zima byla opravdu 
úžasná! Toho sněhu, co napadlo, to 

jsme zažili naposledy před sedmi 
lety!  A tak když začalo začátkem 
ledna sněžit, neváhali jsme a v týdnu 

od 9. do 13. ledna vyrazili na lyžař-
ský výcvikový kurz. Celý týden 

( mimo čtvrtka, kdy bylo nepříznivé 

počasí )  vyráželi žáci 7., 8. a 9. roč-
níku do Nového Města na Moravě. 

Zájemci o sjezdové lyžování se učili 
ovládat svoje lyže na Harusově kop-
ci, kerý byl káždý den úžasně připra-

ven. Běžkaři se vydávali na tratě do 
okolí Nového Města na Moravě, 

Vlachovic a Tří Studní. Mohli zavítat i do Vysočina Arény a nakouknout tak do prostředí, kde naši biatlonisté sbírají cenné úspěchy. 

V pátek si pak sjezdaři vyzkoušeli závodní slalom a vítězové si odnesli pěkné medaile.  Všem lyžařům se dařilo a už od počátku kur-
zu byli všichni  velmi šikovní. Někteří stáli na lyžích úplně poprvé a na konci kurzu byste nepoznali, kdo je začátečník, a kdo zkušený 
lyžař.  
 Úžasné také bylo, že si žáci, třeba i se svými rodiči, mohli projíždět skvěle upravené běžecké trasy kolem Borů. (Za to 
patří velký dík J. Zikmundovi) A doufáme, že podobná zima bude i příští rok, abychom si to zase užili.               Učitelé TV  ZŠ 

VÝSTUP NA HOLÝ VRCH 

1.1. 2017  
Rekord je na světě!  Celkem 703 
ú č a s t n í k ů !  N a  k o p -

ci. (započítaných...) 
Z Borů nás tetokrát šlo 222 a to 
je číslo taky velmi chválihodné! 

Tedy za rok zas. 
A víc už nás snad ani 
být nemusí:-))  
Cyrilovský kulturáček 
není nafukovací. 
 Veliký dík 
cyrilovským hasičům 

za vzornou péči. A 
velký dík také všem, co se zasloužili o uvaření, převezení a vydávání polévky. Byla moc dobrá a 

bylo jí dost pro všechny.       B. Křížová,     Foto P. Kříž 

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 2017 
Dle ohlasů se náš loňský nesmělý pokus ukázal, jako smysluplný a tak se letos 

odvážně pouštíme do dalšího. 

Tedy vážené děti a vážení rodiče, přívesnický tábor bude letos opět 

v prostorách klubovny MOP v bývalé MŠ. 

Termíny: 17.7-21.7.2017 a14.8.-18.8.2017 

Cena bude opět 150,- Kč na den. (Strava, materiál na program a náklady na 

výlet.) Druhé a další dítě z jedné rodiny bude mít opět slevu. 

Program bude od 7.30 do 15.30 hod. a bude připraven s ohledem na věk 

přihlášených dětí.    Další informace a přihlášky:  

B. Křížová 608 312 224 bkrizova@seznam.cz 
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 Závěr roku 2016 patřil na 

ZŠ a MŠ H. Benešové v Borech 

sportu Stalo se již pěknou tradicí, 

že se v Borech poslední dny v roce 

sportuje. Úplně stejné to bylo i 

letos: 

28.12.2016 - proběhl Vánoční 

florbalový turnaj žáků ZŠ 

Turnaje se zúčastnila 4 družstva chlapců a dívek od 

V. do IX. třídy. Celkem to bylo 24 žáků, kteří spolu 

sehráli 16 zápasů. Máme radost, že si tyto děti 

přišly zasportovat i o vánočních prázdninách!  

Výsledky: 

1. Slavoj Vyšehrad (D. Hammer, O. Hlaváč, J. Kará-

sek, D. Požár, K. Havelka) 

2. FC Hrošíci z Bronzové stezky (D. Frejlich, V. 

Beneš, Š. Haller, A. Kotačka, O. Klimeš,  

T. Zeisel)  

3. No Name (M. Kozina, T. Trnka, D. Kaštan, D. 

Hedbávný, F. Beneš, P. Jašek) 

4. Dead Green Unicorns (J. Bajerová, E. Křížová, T. 

Březková, M. Jašková, T. Požárová,  

G. Homolová) 

Nejlepší střelec: D. Požár - 17  branek  

Veliké poděkování patří rozhodčím: panu uč. Mgr. 

Martinu Chalupovi a našemu bývalému žákovi 

Lukáši Zeiselovi. 

29.12.2016 - se uskutečnil Vánoční florbalový 

turnaj žáků středních škol 

Stejně jako loni, měli středoškoláci svůj turnaj 

samostatně. Letos se sešlo 10 družstev, což bylo o 

dvě více, jak loni. Přijeli nejen naši bývalí žáci, ale 

také hráči z Křižanova, Dolní Libochové, Krásněvsi, 

Oslavice, Velké Bíteše, Velkého Meziříčí a ze Žďá-

ru nad Sázavou. Celkem 60 hráčů. 

Výsledky: 

1. Kamarádi a Martin - (M. Zástěra, M. Zedník, J. 

Starý, J. Požár, P. Černý,  

P. Víglaský) 

2. Orel Dolní Libochová - (M. Koukola, J. Koukola, 

J. Polák, D. Lukášek,  

P. Špaček, Z. Holubář, P. Šustal) 

3. Oslavice - ( P. Prokop, Z. Jůda, M. Pospíšil, L. 

Vlach, V. Vít, T. Koudela, L. Smejkal) 

4. Slavoj Vyšehrad (P. Bajer, J. Tomšík, O. Hladík, 

M. Procházka, J. Stefanjuk, L. Karásek,  

L. Vydourek) 

Další pořadí: Mořští vlci, Drtič Krásněves, Vajgl 

Team, Grinch 420, Horní Bory A a Hobbiti. 

Nejlepším střelcem se stal hráč z družstva Dolní 

Libochové se 7 vstřelenými brankami. 

Velmi děkuji 

rozhodčímu - 

Ing. Jiřímu Štěr-

bovi ze Zábřehu 

na Moravě, 

který mi pomá-

hal s rozhodová-

ním . 

30. prosinec 

patří už tradičně stolním tenistům. Oddíl 

stolního tenisu TJ Družstevník Bory zastoupený 

zejména panem Vladimírem Krejčím a Miroslavem 

Ochranou uspořádal v tělocvičně ZŠ a MŠ Hany 

Benešové v Borech již devátý Předsilvestrovský 

turnaj ve stolním tenisu. V 9,00 hodin se začala 

hrát utkání kategorie neregistrovaných žáků a žen. 

V 11,00 hod. odstartovali svoje zápasy neregistro-

vaní muži a ve 14,00 hod. registrovaní hráči. Turna-

je se zúčastnilo celkem 42 sportovců (vloni 44) 

nejen z Borů, ale i z Vídně, Hustopečí u Brna, Ra-

dostína nad Oslavou, Blízkova, Laviček, Polničky, 

Bohdalova, Ořechova, Vlachovic, Brna a Žďáru nad 

Sázavou. Nejpočetnější byla již tradičně skupina 

neregistrovaných mužů - 21 hráčů. 

Výsledky:  

Kategorie žáků: 1. D. Frejlich (Bory), 2. A. Eliáš 

(Hustopeče u Brna), 3. O. Hlaváč (Bory) 

Kategorie žen: stejně jako loni: 1. K. Dufková 

(Bory), 2. K. Kotačková (Bory), 3. M. Šoukalová 

(Vídeň) 

Kategorie neregistrovaných mužů: 1. R. Skryja 

(Bohdalov), 2. M. Pol (Radostín n.O.),  

 3. P. Dvořák (Krásněves)  

Kategorie registrovaní muži: 1. J. Starý ml. (Bory) - 

obhájil svoje loňské vítězství!  2. M. Ambrož 

(Vídeň), 3. S. Pekárek (Vídeň)     Děkujeme všem 

pořadatelům, kteří obětavě každý rok turnaj při-

pravují, všem sponzorům, kteří nám přispěli spon-

zorskými dary. Všem sportovcům blahopřejeme a 

těšíme se na jubilejní 10. ročník Předsilvestrovské-

ho turnaje v Borech!    Mgr. Z. Jurková  

TJ DRUŽSTEVNÍK BORY zve všechny na  

       MEMORIÁL STANISLAVA OCHRANY 18.-19.3.2017 
Sobota 18.3.2016:           7:30 - 12:30 pro ročníky 2008 a mladší 

3:00 - 18:30 pro ročníky 1998 a mladší 

Přípravky (2008) info: Jaroslav Kaštan tel. 737 199 586, jardakastan@seznam.cz 

Dorost (1998) info: Petr Viliš tel. 603 530 863, petr.vilis@seznam.cz 
Rozpisy a propozice 
Aleš Krčál tel. 603 206 935 (15 - 20 hod.), 8koudy@seznam.cz   

 
Neděle 19.3.2016:           7:30 - 12:30 pro ročníky 2002 a mladší 
                                        13:00 - 18:00 pro ročníky 2004 a mladší 
Starší žáci (2002) info: Martin Pokorný tel. 732 130 227, martin.pokas@seznam.cz 
Ml. žáci (2004) info:  Jiří Dvořák tel. 739 760 719, LenoxLeeMcJack@seznam.cz 
Rozpisy a propozice 
Aleš Krčál tel. 603 206 935 (15 - 20 hod.), 8koudy@seznam.cz   

VÁNOČNÍ TURNAJE  
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