
obec Bory připravila ZO 
Českého svazu ochránců 
přírody Bory. Prezentace 
projektu s promítáním se 
zúčastní starosta obce, zá-
stupci ZO ČSOP Bory a 
firmy Protisk Velké Meziříčí. 
Účastníci tuto „ekomapu“ 
obdrží. Jinak bude možno ji 
získat na obecním úřadě.                                       

                          P. Kříž  

V podzimním Zpravo-
daji jsme Vás informovali 

o projektu Bory–příroda a 
životní prostředí. Protože 
byl úspěšně ukončen, může-
me Vás pozvat na jeho pre-
zentaci, která proběhne 
v neděli 23. března 
v 16,00 hodin v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
Výstupem projektu je obou-
stranná  papírová skládačka 
obsahující fotografie, mapu a 
stručné texty o velikosti 46 
x 68 cm.  Tento informační 
materiál poskytne jeho uži-
vateli informace o přírodě a 
životním prostředí v obci a 

okolí. Seznámí s krásami místní 
přírody i se současným stavem 
životního prostředí. Mohl by 
přispět k uvědomění si vztahu 
mezi chováním lidí v přírodě, 
nešetrným využíváním přírod-
ních zdrojů a stavem prostředí, 
kde žijí.  Takto zpracovaný ma-
teriál dosud v naší obci chyběl. 
A chybí, pokud je nám známo, 
ve většině obcí a měst u nás. 
Domníváme se, že dobře po-
slouží všem vrstvám obyvatel 
naší obce nejen pro poučení, 
ale i jako prezentace obce pro 
její návštěvníky. Projekt vznikl 
za finanční podpory kraje Vyso-
čina. Podklady a fotografie pro 

Přijďte se podívat a potěšit na výstavku: 
 

VELIKONOCE   
v  obecním muzeu  
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Muzeum bude otevřeno v neděli 
23.3. od 14. do 16. hodin.  
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Obec Bory          okres Žďár nad Sázavou 
 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 
ze dne 1.2.2008 
Zastupitelstvo obce: 
I)       bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady                                 12-0-0                                          
2) zprávu p. Kříže P. a Křížové V. o práci na projektu 
„Bory-příroda a životní prostředí“ dotovaného 
z Fondu Vysočiny. Byla ukázána navržená skládačka a 
byl upřesněn text popisů                                12-0-0                                                         
3) oznámení p. Viliše P., že vyrobí skříňku do KD na 
obecní nádobí, které bude zamčeno a bude se předá-
vat na akce                                             12-0-0                                                               
II)      schvaluje: 
1)ověřovatele zápisu – p. Holoubek R., a p. Březka P. 
                                                                    12-0-0 
2) program jednání ZO, bod 7 byl přesunut na příští 
ZO                                                              12-0-2                            
3) pronájem KD pro Komunitní školu Bory na pořá-
dání kurzů dle platného sazebníku                   11-0-1 
4) inventarizaci majetku obce za rok 2007       12-0-0                           
5) smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č.j. 
UZSVM/BZR/5357/2007-BZRM a to pozemků parc.č. 
93/6 v k.ú. Dolní Bory z vlastnictví ČR (s příslušností 
hospodařit pro ÚZSVM) do vlastnictví obce Bory, 
včetně omezujících podmínek uvedených v čl. III této 
smlouvy                                                        12-0-0  
6) poskytnutí příspěvku na nákup varhan v kostele 
Horní Bory v částce 30.000,- Kč                     12-0-0                             
7) poskytnutí příspěvku Farnímu úřadu Bory na elek-
třinu v kostele Dolní Bory ve výši zůstatku financí na 
paragrafu 3322                                             12-0-0 
8) poskytnutí příspěvku Svazu diabetiků Velké Meziří-
čí ve výši 500,- Kč                                          12-0-0                                                                                                                          
9) změnu ceny za lůžko a noc v Turistické ubytovně 
na částku 150,- Kč od 1.3.2008 i u dlouhodobých 
pronájmů                                                12-0-0  
III)  ukládá: 
1) starostovi, aby předal p. Vilišovi seznam nádobí 
v KD Bory, který je v majetku Obce Bory a p. Viliš 
zajistí předání tohoto nádobí na ples sportovců             
12-0-0                                
2) starostovi zaslat dopis p. Vilišové J., ve kterém 
bude upozorněna na nedodržování podmínek smlou-
vy o pronájmu KD (běžný úklid)                     12-0-0                                     
3) starostovi předložit přehled výdajů a příjmů na 
ubytovnu za rok 2007                                  12-0-0 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů 
Mgr. Zikmundová Ludmila            Březka Josef  
místostarosta                  starosta 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 
ze dne 22.2.2008 
Zastupitelstvo obce: 
 
I)      bere na vědomí: 
1)  zprávu ředitele ZŠ o výsledcích kontroly pro-
vedené KHS Žďár n. S. v ŠJ při MŠ. Ředitel ZŠ ne-
chá zpracovat nabídku na stavební úpravy, aby čás-
tečně vyhovovaly požadavkům hygieny      12-0-0 
2) zprávu starosty obce o možnostech půjček a 
podmínkami u různých bank                       12-0-0 
 
II)     schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Kostečka J., a p. Špaček 
M.                                                     12-0-0 
2) program jednání ZO                   12-0-0 
3) zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 
2007                                                         12-0-0                                                             
4) nového dodavatele el. energie firmu Bicorn Os-
trava pro všechna odběrná místa obce Bory12-0-0 
5) hospodářský výsledek ZŠ Bory za rok 2007 
z hlavní činnosti – přebytek 56.385,48 Kč a 
z vedlejší činnosti – přebytek 56.606,50 Kč 12-0-0                                        
6) převod přebytků ZŠ Bory z hlavní i vedlejší čin-
nosti do rezervního fondu                          12-0-0                                                                       
7) vyčlenění finanční částky 2.000,- Kč z rozpočtu 
školy na odměny žáků při olympiádách      12-0-0 
8) podání žádosti o dotaci z Fondu Vysočiny na 
projekt „Vodovod“                                    12-0-0                                                     
9) podání žádosti o dotaci z MMR na několikaden-
ní seminář                                                   9-2-1                                                       
10) podání žádosti o dotaci z MMR na 
„Urbanistickou studii – střed obce“            12-0-0                                                                           
11) znovupodání žádosti o dotaci z Grundviku – 
mezinárodní seminář, který byl již v minulém roce 
podán a nebyl schválen                              10-0-2                                    
12) pronájem místnosti č. 1 a č. 25 v budově OÚ 
Bory za cenu 440,- Kč/m2 a rok tj. 18.040,- Kč za 
rok na dobu 10 let pro MOP ČSOP  Bory   12-0-0 
13) poskytnutí příspěvku na činnost MOP ČSOP  
Bory ročně (po dobu 10 let) – 18.040,- Kč  12-0-0                       
                          
III)  ukládá: 
1) řediteli ZŠ Bory zjistit podmínky zřízení repro-
dukčního fondu                              12-0-0 
2) p. Špačkovi M. zkontrolovat místopisné názvy 
v mapě pro Zeměměřičský úřad                12-0-0                                                                       
  
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů 
     
Mgr. Zikmundová Ludmila  Březka Josef  
místostarosta   starosta 
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POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008                                                               
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Obec Bory upozorňu-
je občany, že do 31.3.2008 
musí být zaplaceny poplatky 
za psy, odpadní vody, odpady, 
hroby a nájmy. Výše poplatku 
za psa 120,- Kč, za odpadní 
vody 300,- Kč za osobu, za 
odpady 450,- Kč za osobu, za 
hroby – podle smlouvy 25,- 
Kč za 1 m2, nájmy – podle 
smlouvy. Poplatky se vybírají 
na Obecním úřadě Bory vždy 
v úřední dny tj. pondělí a stře-
da od 8.00 – 16.00 hod. 
s výjimkou polední přestávky 
11.30 – 12.30 hod. Pokud za-
platíte poplatky včas, vyhnete 
se pozdějším případným fi-
nančním postihům. 

 
 

Upozornění Městského 
úřadu Velké Meziříčí 

Městský úřad Velké 
Meziříčí, správní odbor upo-
zorňuje občany, že podle naří-
zení vlády č. 612 ze dne 
16.11.2004 IV. termín pro 
výměnu občanských prů-
kazů bez strojově čitel-
ných údajů vydaných 

v roce 1999 až 2003 je do 
31.12.2008. Výměnu musí 
provést i občan, který má 
v kolonce platnost uvedeno 
„bez omezení“ s výjimkou ob-
čanů narozených do 
31.12.1935. 

Nevyměňují se občan-
ské průkazy se strojově čitelný-
mi údaji – zelené karty. Tyto 
občanské průkazy jsou platné 
do doby uvedené na přední 
straně v kolonce platnost. 

Žádost o občanský 
průkaz je třeba podat nejdéle 
do 30.11.2008 na Městském 
úřadě Velké Meziříčí – občan-
ské průkazy – dveře č. 107. 
K výměně občanského průkazu 
je třeba předložit dosavadní 
občanský průkaz, 1x průkazová 
fotografie ze současné doby, 
popřípadě doklady v originále 
ověřující zápis údajů, pokud 
tyto údaje nejsou vyznačeny 
v dosavadním občanském prů-
kazu (úmrtní list partnera, roz-
hodnutí o rozvodu, diplom 
z vysoké školy…). 

Výměna občanských 
průkazů probíhá bezplatně. 

Beseda je připravena pro všechny důchodce 
z Borů a Cyrilova, Radenic, Skleného nad 
Oslavou, Rousměrova a Laštoviček 
 

Program setkání  
Prezence (příjezd, příchod) 13.-14.00 hod. 
14.00 Zahájení - proslovy 
15.00 Kulturní program – děti ze ZŠ pod vedením J. Zikmundové a K. Brychtové 
15.30 Občerstvení 
16.00 Hudební  program –Jarka Kameníková  
A pak už vám k dobré pohodě, k tanci i poslechu bude hrát hudba ze zámku 

Křižanov, pod vedením  Ondry Chalupy  

                     Pan Libor Smejkal opět pořídí fotografie i videozáznam. 
 

       Pořadatelé,  představitelé obcí Bory, Radenice, Rousměrov a Sklené nad Osl.  a podnik ZEMAS se těší na 

setkání s vámi! 

OZNÁMENÍ  OBCE  BORY 
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V posledních dnech jste mohli 
potkávat v obci skupiny našich 
deváťáků s videokamerou a foťá-
kem. Spolu s paní učitelkou Au-
busovou a Brychtovou se totiž 
účastní  soutěže „Video-
pohlednice naší obce“. 

Do videopohlednice zařadili 
záběry zajímavých a důležitých 
míst v obci – obecního úřadu, 
základní i mateřské školy, obou 
kostelů, čekáren, rybníku Horník 
a další. Ty pak museli okomento-
vat v angličtině. V angličtině pak 
museli vést také rozhovory s 
panem starostou a ředitelem 
školy.  

Všichni jim teď přejeme, aby 
se jim splnil sen o výhře a zájez-
du do zahraničí.          V. Stará 

POZVÁNKA  NA  SETKÁNÍ  DŮCHODCŮ 

ŽÁCI TVOŘÍ  
VIDEOPOHLEDNICI BORŮ 



 

 

Pojďme se podívat do školních lavic dnes a před 45 lety, tedy ve školním roce 1962-1963. Nebudeme srovnávat, 
kolik toho žáci umí, čemu se věnují a co je zajímá, ale podíváme se, jaká jména nosí dnes a jak se jmenovali tenkrát. 

Ve zmiňovaném školním roce vedla Marie /bylo jich 11/, na druhém místě byly společně Jany, Anny a Ludmily (vždy 
po čtyřech) a na třetím Boženy, Květy, Milady a Aleny (ty seděly v lavicích po třech).  

Z chlapeckých jmen tenkrát vítězil Vladimír a Pavel (bylo jich po šesti), na druhém místě byl František, Antonín a 
Josef (po pěti), třetí místo by obsadil Miroslav, Jiří a Jan (po čtyřech). 

Dnes je nejčastějším dívčím jménem ve škole Veronika (máme 8 nositelek tohoto jména), na druhém místě je Mi-
chaela (7) a na třetím Markéta, Kateřina a Tereza (po pěti). Následuje Kristýna a Marie (ty jsou ve škole po čtyřech).  

Z chlapců dnes vede Jan (9), pak je Lukáš (8) a na třetím místě Martin (5). Následuje Jakub, Jiří a Stanislav (po 
třech). 

Z předchozích údajů je zřejmé, že i v Borech je výběr jmen ovlivněn dobou. Z dnes vítězných dívčích jmen - Vero-
niky, Michaely, Markéty, Kateřiny, Terezy, Kristýny a Marie byly tenkrát ve škole jenom Marie. Při výběru chlapeckých 
jmen jsme dobou ovlivněni méně. Dnes vítězící Jan, Jiří a Stanislav  seděli v lavicích i před 45 lety (Stanislavů bylo do-

konce stejně), Lukáš, Martin a Jakub tenkrát ve škole nebyli.   

POZVÁN
KA  NA 

 KOLOV
OU 
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Netradiční pohled do školních lavic   

Program jarního zájezdu  
Klubu dobré pohody v Borech 

17.5.2008 

Chlumec nad Cidlinou – zámek 
Karlova koruna  
Hořice – trubičky…, pískovcové 
sochy, Masarykova věž  
samostatnosti 
Přehrada Les Království  
Josefov – pevnostní město,  
podzemí + překvapení… 
Cena: senioři, děti – 220,-  
          dospělí – 290,-  
          cizí – 320,-  
Cena zahrnuje dopravu a vstupné. 



V neděli 17. března v 18 hodin začaly 
v místním kulturním domě historicky první taneč-
ní kurzy pro dospělé v Borech. Vedou je taneční 
mistři Radka Svobodová a Petr Štěpán ze Žďáru 
nad Sázavou.  

 Myšlenka pořádat taneční kurzy vyvstala po 
návratu anketních lístků zjišťujících zájem o kurzy 
komunitní školy, a to již v loňském roce. Tehdy 
měly o kurz zájem čtyři páry. Letos se jejich počet 
zvýšil na šest, a to už byl důvod hledat taneční 
mistry a  kurzy uspořádat. Tenkrát by ještě nikdo 
neřekl, že se po otevření kurzů počet párů více 
než zčtyřnásobí a že se s 26 páry tj. 52 účastníky 
stanou  taneční kurzy nejnavštěvovanějším kur-
zem v komunitní škole.  

 
A co říkají samotní účastníci kurzů? 
 
Pohled účastnice tanečních. 
Před prvním kurzem jsem nevěděla, do čeho 

jdu, ale moc jsem se těšila, protože na střední 
škole jsem do tanečních nechodila. Začátek první-
ho kurzu byl takový, že jsme po sobě  všichni po-
kukovali a čekali, co na nás lektoři nachystali, J ale 
po prvním tanci se napětí uvolnilo. Musím říct, že 
kurz od kurzu si to víc užívám. Je to nejen tím, že 
se základní figury obohacují o různé otočky, ale 
hlavně je to výbornými učiteli a skupinou lidí, kte-
rá se na taneční kurzy přihlásila. 

Každá taneční lekce začíná nějakým tancem 
„na zahřátí“ – na první lekci to byla seznamovací 
mazurka. Pak pokračujeme  tancem, který opaku-
jeme. Když pro nás mají lektoři nějakou novinku, 
učí se kroky nejprve dámy. Pánové se posadí a 
pozorně sledují, co je čeká. Potom pánové na 
parketě dámy vystřídají a ty odpočívají. A pak už 
se pánové zadají a jde se na TO. 

Závěrem každé lekce je společný tanec pro 
„zasmání“ a naladění na příští lekci.  

Základní figury tanců, které jsme se už stihli 
naučit jsou: Blues, Mazurka, Jive, Cha-cha, Tango, 
Waltz, Valčík, Passo doble, řecký tanec a jeden 
country tanec. Postupně se v nich zdokonalujeme. 

A můžu říct snad za všechny, že taneční kurzy 
patří ke zpříjemnění každého nedělního večera. 

                              Božena Chalupová, Bory 
 
Pohled  účastníka  tanečních. 
Když mi manželka oznámila, že nás přihlásila 

do tanečních kurzů, měl jsem trochu smíšené 
pocity, co se týká organizace i pozdějšího průbě-
hu. Po prvním kurzu se ale obavy téměř rozplynu-
ly. Po druhém, kdy jsme se všichni vzájemně po-
znali a zjistili, že to bude sranda, strach zcela vy-
mizel. Kurz od kurzu se mi to jeví lepší a lepší, tak 
uvidíme, jak to bude vypadat dále.      

                                 Martin Chalupa, Bory 

Po-
hled 
manžel-
ského 
páru. 

Kurzy 
tanečních 
v Borech 
nás 
nadchly!  
Dobrá 
organiza-
ce, profe-
sionální 
vedení, legrace a hlavně bezvadná atmosféra. 
Jsme rádi, že jsme se seznámili s novými 
lidmi. Přestože jsme chodili do tanečních 
kdysi na střední škole, oprášili jsme taneční 
kroky, které jsme už zapomněli, a těšíme se 
na plesovou sezonu. Ale obáváme se, že v 
Borech bude zřejmě silná konkurence, pro-
tože nás je v kurzu hodně a opravdu jim to 
jde všem velmi dobře.  

                   Manželé Sloukovi, Radostín 
 
Pohled čtvrtý - taneční po letech. 
Co říci k tak přínosné "akci" jako je obje-

vení toho, co nás kdysi při studiích tancmistr 
naučil, ale na co léty padl prach všednosti?  

Že je to vskutku výborná akce. Nejen 
proto, že téměř vše jsme léty oba zapomněli 
- až na polku a valčík a tzv. ploužák, který 
jde tančit i jinak a kultivovaněji.  

A pak je zde nepřehlédnutelné druhé 
hledisko: že je to veskrze společenská akce, 
na kterou se celou neděli těšíme. To že uvi-
díme sympatický pár tanečních mistrů a dnes 
již známé tváře ostatních účastníků. To vše 
ještě v kouzelné atmosféře v jeden a půl 
hodinovém tanečním zápalu. 

A pak ještě jeden možná osobní - nikoli 
nepodstatný postřeh: že je možné nově ob-
jevit svoji ženu - partnerku po létech jako 
tu, která má své osobité kouzlo. Že ji sice za 
léta společného života přibyly v obličeji vrás-
ky. Přesto je to "Žena mládí" jak na jednom 
místě říká Bible. V tanečních tato krása ně-
jak vystoupila do popředí. A přijde mi, že i 
ostatní páry nás starších jakoby toto kouzlo 
nějak zakouší.            Jiří Vávra, Mostiště 
                             

To, že se taneční líbí a účastníky baví, 
dokazují nejen předchozí slova, ale také zá-
jem v kurzech pokračovat. Jestli budou kur-
zy prodlouženy o tři nebo šest lekcí, roz-
hodnou účastníci kurzů na další lekci.  
                                       V. Stará 
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První  taneční  kurzy  pro  dospělé v Borech!



 
Už delší čas existuje projekt „Celé 

Česko čte dětem,“ který si klade za cíl 
připomenout důležitost předčítání dětem 

a čtení vůbec. Koncem minulého roku 
přišli v obci Vír na nápad uspořádat Tý-
den čtení. Ten nápad se nám moc zalíbil 
a to už byl jenom krůček k Týdnu čtení v 
naší knihovně, který proběhl v týdnu od 
11. do 15.2.2008.  

Pondělí - Naše knihovna zazname-
nala velkou premiéru. Autorské čtení. 
Paní PhDr. Marie Ripperová z Muzea ve 
Velkém Meziříčí nám předčítala ze své 
knížky Povídání pro kocoura Matlafous-
ka. Je to knížka o historii města určená 
dětem. A když už je to kniha pro ko-
courka, děti si přinesly všechny své ko-

courky a kočičky, 
co mají doma. A 
taky si kocourka 
Matlafouska na-

kreslily. 
Kočičí há-
danky byly 
odměněny Kočičími jazýčky... 
Úterý- Den čtení pana staros-
ty a pana knihovníka. Pan sta-
rosta se nakonec nemohl do-
stavit, ale pan knihovník za 
vydatné pomoci Vendulky 
Křížové zvládli čtení bravurně . 
Lingvistické pohádky Petra 
Nikla měly úspěch největší. 
A všechny děti si také vyrobily 
a domů odnesly papírového 
gymnastu. 
Středa -  Čtecí den babiček z 

Klubu dobré pohody a děvčat z 
klubu „Andersenky.“ Největší 
úspěch měla četba Šárky Dufkové 
z knížky Já chci taky do školy Astrid 
Lindgrenové a také knížka Aloise 
Mikulky Dvanáct usmívajících se 
ježibab. 

A všechny děti (i maminky) si 
vyrobily vrčící kolečko a hlavičky si 
potrápily hádankami. 

Čtvrtek - Den paní profesorky 
Evy Kočí-Valové z Velkého Meziříčí. 
Paní Kočí-Valová nám přečetla dvě 
pohádky Jana Wericha. A ke každé 
si děti nakreslily obrázky. A ne leda-
jaké. Už tím, že dostaly velký a krás-
ný papír, na obry z Obří pohádky, a 
nebo papír ve tvaru obláčku k po-
hádce Orel a hovnivál. Kreslit pod 
vedením paní Kočí-Valové je krásný 
zážitek, který rozhodně stojí za to. 
Z obrázků jsme uspořádali velkou 
výstavu. 

Všechny děti si také odnesly 
Čtenářské deníčky s názvem Škola 
naruby. V tomto deníčku si děti 
budou zapisovat kdo jim kdy a jak 
dlouho četl! A je tam místo na ob-
rázky a je tam místo pro pochvaly a 

poznámky. I rodičov-
ské schůzky v knihovně 
se budou konat... Ten-
to deníček vymysleli v 
knihovně v Českém 
Těšíně a nám ho po-
skytli.  
Pátek- Je to tady, 
dnes už to nebude o 
pohádkách, dnes je 
den Lukáše Hrubého z 

Velkého Meziříčí a knihy Luboše 
Pokorného BUDÓ & NINPÓ, ze 
které četl Laďa Suk. Den japonské-
ho bojového umění! Den určený 
starším dětem a dospělým. Dozvě-
děli jsme se o historii této japonské 
školy a hlavně o její filozofii. Lukáš 
Hrubý se věnuje bojovému umění 
Bujinkan Budó Taijutsu. Na ukázku 
nám přinesl řadu tradičních zbraní 
a vysvětlil a předvedl způsob jejich 
použití. V další části večera jsme si 
promítli ukázky ze seminářů, kte-
rých se Lukáš už čtyřikrát v Japon-
sku zúčastnil. Byla to pro nás 
všechny "exkurze" do úplně jiného 
světa. A nutno dodat, že v Lukášo-
vě podání exkurze velmi milá. 

Bylo to Čtení v naší knihovně 
první. Bylo to pět milých večerů v 
knihovně a velký dík patří všem 
účinkujícím a všem dětem, rodi-
čům, babičkám a starším sourozen-
cům, kteří ty malé do knihovny 
doprovodili.  

 
Co nám Týden čtení v naší 

knihovně přinesl : 
Počet účastníků všech čtecích 

večerů:  děti - 125 
       dospělí -37 
       celkem - 162 

průměr na jeden večer  32  
Dvou čtecích večerů se zúčast-

nila najednou troje dvojčata!  
Matěj Homola se zúčastnil 

všech pěti večerů! 
Četli jsme celkem z 12ti knih. 
Namalovali jsme celkem 106 

obrázků. 
Vyrobili jsme 10 papírových 

gymnastů a 20 „vrčících“ koleček. 
                                   BK 

    V těchto dnech probíhají v naší 
knihovně Knihovnické lekce pro 1.-5. 
roč. ZŠ. Tyto besedy letos poprvé pro 
děti připravuje paní Tereza Machková, 
ze Skleného nad Oslavou.          BK 

Mámo, táto,  pojďte se mnou do knihovny.  
Aneb týden čtení v Obecní knihovně v Borech. 

Knihovnické lekce 
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MŠ Bory je sloučena se ZŠ 
Hany Benešové Bory. 

Nachází se v Dolních Borech a 
je přestavěna z bývalého kulturní-
ho domu, což je příčinou  nevyho-
vujícího prostředí a to vede neu-
stále k organizačním a stavebním 
úpravám. Proto Obec Bory plánuje 
výstavbu nové MŠ. 

Obě školní zahrady jsou vyba-
veny dřevěnými zahradními prvky 
a dvěma pískovišti. Vchod do areá-
lu byl upraven společně  
s výstavbou nové autobusové za-
stávky. 

Škola má nově instalovanou 
čističku vody z vlastního zdroje. 
Tím byl vyřešen dlouholetý pro-
blém s pitnou vodou. 

Kapacita školy, dle rejstříku 
škol,  je 50  dětí. 

Ve školním roce 2006/07 ji  
navštěvovalo 37 dětí, o které pe-
čovaly 3 pdg. pracovnice. 

Na 4 hodiny denně docházelo 
5 dětí. 

V minulém školním roce byla 
13. dětem věnována logopedická 
péče, pod vedením klinického 
logopeda s asistencí uč. MŠ pí. 
Novotné za  přítomnosti rodičů. 

 
Při své činnosti MŠ hodně spo-

lupracuje s rodiči dětí a se ZŠ. 
Jarní besídka - zaměřená ke 

Dni matek.    
Návštěva divadla Polárka 

Brno. 
Návštěva 1. třídy ZŠ celkem 

2x ve školním roce. 
Shlédnutí dopravního dopo-

ledne za přítomnosti dopravní 
policie před Obecním úřadem  
Bory. 

Pravidelné společné návštěvy 
Divadla Srdíčkové víly 
s maňásky i hereckými výkony 
paní Koumanové.  
Divadlo Šeherezáda s paní 

Petrlíkovou a  jejím  manželem. 
Výchovný koncert 

s poznáváním dechových nástrojů 
předvedli učitelé ZUŠ Žďár nad 
Sázavou.   

Návštěva Domova pro se-
niory s Jarní besídkou. 

Jedenkrát jsme v letošním 
školním roce  navštívili  Středis-
ko ekologické  výchovy Velké 
Meziříčí  Ostrůvek s podzimním 
programem k výchově dětí O 
jeřabince  Klementýnce. 
Sášek a Mášek  - to je kaž-

doroční nabídka  Domu dětí a 
mládeže ve Velkém  Meziříčí. 
Letos nás navštívili 2x a děti se 
s nimi opravdu nenudí. Zajímavý  
byl program zaměřený 
k jednotlivým ročním obdobím.  

Snažíme  se také s dětmi na-
vštěvovat kulturní pořady mimo 
mateřskou školu  v Jupiter Clu-
bu Velké Meziříčí. Letos to 
byl  zábavný pořad  brněnské 
divadelní skupiny KAMARÁ-
DI NA VÝLETĚ. 

Dalším opakovaným   vystou-
pením pro naši MŠ bylo brněnské 
představení divadla RADOST – 
Paravánek v letošním školním  
roce  s  pohádkou  O  Palečkovi. 

 
Návštěvy Hasičské  zbroj-

nice se staly již tradicí. Děti si je 
oblíbily a dozvěděly se při nich 
spoustu dalších zajímavých věcí a 
novinek  z PO, zastříkaly si 
z hasicí pistole.  

Dále následovala objednaná 
návštěva Mc Donald-sa zmrzlina 
za vymalované omalovánky, které 
dětem přímo v MŠ  rozdal klaun 
po svém zábavném  programu. 
MDD jsme oslavili na školní 

zahradě soutěžemi. Děti by-
ly  odměněny drobnými hračkami 
a  sladkostí. 

Jakmile  se začne počasí lepšit 

vyrážíme do 
krásné okolní pří-
rody, nejlépe hned 
do lesů a připravujeme pro děti 
branné hry motivované většinou 
jako cesta za pokladem. Letos měl 
název Cesta za koblížkem.  
Karneval s promenádou ma-

sek a pěveckou soutěží letos také 
nechyběl. 
Rozloučení s předškoláky 

bylo slavnostní a veselé. A protože 
počasí opravdu přálo, slavilo se  
především venku. 
Mikulášská  nadílka - pohád-

ka O čertovi a Káče – zahrály děti 
ze ZŠ, roznášení  balíčků ne-
mocným dětem . 

Návštěva ZŠ – společné kera-
mické tvoření.  
Vánoční výstava – Vídeň.  
Otevření Obecního muzea 

Bory - kulturní program dětí z MŠ. 
Vánoční tvořivé odpoledne 

s paní Smejkalovou a vystoupení 
dětí s vánočním programem. 
Zdroj: Výroční zprávy  
               Mateřské školy 

Pár řádků o naší Mateřské škole 
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Odpověď na  hádanku z minulého čísla. 
  

Traduje se, že rohlíky začal vyrábět jeden vídeňský pekař na počest vítězství nad Osmanskou říší v 
roce 1683, kdy Turci obléhali Vídeň a jejich útok byl odražen. Začal tedy vyrábět pečivo ve tvaru půlmě-
síce, což je symbol Islámu. Jedná-li se o pravdu a nebo pouze o legendu, je však dneska složité dohledat. 

Malou odměnu za správnou odpověď získává pan František Eliáš st. 



        Jistě všichni pamatují dobu, 
kdy nebyly počítače a v televizi také 
mnoho na dívání nebylo. No a to 

byla ideální doba pro nás děti, jak 
vyplnit volný čas sportem. 
    V čase zimy, když zamrzl první 
rybník, už se hemžil hokejisty růz-
ného věku. Sváděli jsme souboje 
jako by šlo o mistrovství světa. Ve 
škole se domlouvaly souboje se 
sousedními vesnicemi u nás a na 
oplátku u nich. Našim hlavním úko-
lem bylo po návratu ze školy zaho-
dit tašku s učením a mimo hokejky s 
bruslemi nezapomenout vzít prohr-
novadlo. Led jsme udržovali stále 

čistý a neváhali jsme ho zametat, 
nebo z domu nosit horkou vodu a 
s ní polévat hadr na koštěti. To 
byla naše rolba. 
    Jenže nastal čas, kdy se změnou 
dětí v kluky a kluků v muže bylo 
stále méně času na udržování pří-
rodního kluziště v dobrém stavu a 
to byl moment stěhování borské-
ho hokeje na stadiony okolních 

měst, kde byla uměle mražená a 
udržovaná kluziště. V té době nás 
jezdilo hrát hokej okolo 30-ti hráčů 
z Borů. Jedinou výzbrojí v té době 
(mimo brankaře) byly pracovní ru-
kavice a ušanky proti omrzlinám na 
uších. A doba to nebyla nikterak 
lehká. Kluziště nebyla krytá a to 

znamenalo, že při hustějším 
sněžení nebyl puk po 10-ti mi-
nutách vidět. Zkrátka bylo po 
zápase a jelo se domů. Obrat 
nastal v době, kdy Velká Bíteš a 
později i Velké Meziříčí roz-
hodly o zastřešení kluzišť. Na-
jednou zde byly plnohodnotné 
hokejové stadiony. Začal velký 
zájem o přátelská utkání mezi 
vesnicemi a také to byla doba, 
kdy si jednotliví hráči pomalu 
kupovali výzbroj z důvodu větší 
bezpečnosti a ochrany jejich 
zdraví.  
     Nedlouho po zastřešení 
zimního stadionu, před šesti 
lety v roce 2003 ve Velkém 
Meziříčí, po vzoru "Žďárské 
vesnické ligy" vznikla "Městská 
liga ledního hokeje" neregistro-
vaných hráčů. 
    To byl impuls pro podání 
přihlášky do prvního ročníku a 
od toho roku se datuje vznik 
hokejového mužstva HC BO-
RY. Prvního ročníku se účastni-
lo 16. mužstev, převáž-
ně "rybníkářů" jako my a  skon-
čili jsme na krásném druhém 
místě. Nestačili jsme pouze na 
výborně hrající mužstvo Agro-
motoru. Další ročníky již nebyly 
tak lehké. Rozpadlo se mnoho 
mužstev z okresní soutěže re-
gistrovaných hráčů. Tito volní 
hráči našli uplatnění v různých 
mužstvech a tím došlo k pod-
statnému zkvalitnění celé Měst-
ské ligy. Ve druhém ročníku 
bylo přihlášeno 18 mužstev a 
my skončili pro nás nejhorším 
umístěním na 14-tém místě. O 
rok později, při třetím ročníku 
došlo opět k navýšení o dvě 
mužstva na 20. V tomto ročníku 
jsme si trošku polepšili a skon-
čili 11-tí. Čtvrtý ročník odehrál 
stejný počet mužstev, tedy 20 a 

Pár slov o hokeji v Borech a o vzniku mužstva HC BORY 
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my skončili lépe jak v přede-
šlém ročníku a to na pěkném 
sedmém místě.  
    Letošní ročník městské ligy 
je již pátý a pro naše mužstvo 
zatím velmi úspěšný. Tento 
ročník skončil v neděli 
16.3.2008 a to byl také den, 
kdy jsme sehráli na zimním 
stadionu ve V.M. poslední a 
zároveň finálový zápas s muž-
stvem Sanbornu. Boj o první 
místo jsme ale nevyhráli. S 
mužstvem Sanbornu jsme pro-
hráli 1:2, takže jsme celkově 
skončili druzí. Všem zúčastně-
ným fanouškům děkujeme za 
úžasnou podporu a skvělé 
skandování při našem posled-
ním utkání.  
    Přesto, že se ani nám nevy-
hýbají zranění a nějaké to šití k 
hokeji patří, hrajeme hokej 
pořád s radostí a nadšením, 
jako když jsme byli ti malí kluci 
na rybníku s ušankou. Také 
nutno připomenout, že mimo 
soutěžního družstva HC BO-
RY v městské lize chodíme 
hrát často přátelská utkání, 
nebo jen tak mezi sebou. Tato 
sezona již pomalu končí, ale v 
září tohoto roku začne šestý 
ročník a ten, kdo bude mít 
zájem si s námi zahrát, zavzpo-
mínat na staré časy na rybníku, 
vypít nějaké to pivo 
(samozřejmě po hokeji a ne 
místo něj) v nově otevřené 
hospodě na stadionu je srdeč-
ně zván a očekáván.  
    Na  internetu naleznete 
výsledky městské ligy na - 
www.obchodyvm.cz, v pravém 
sloupci klikněte na odkaz 
Městská liga. 
    S pozdravem sportu zdar a 
hokeji zvlášť!    
                     Josef Fňukal  

Cyklista jede z bodu A do bodu B vzdáleného 75 km, průměrnou rychlostí 25 km v hod. Proti němu z bodu B 
ve stejnou dobu vyletí čmelák rychlostí 50 km v hod. Vždy když se potká s cyklistou, otočí se a letí zpět do 
bodu B a znova a znova. 
Otázka zní, kolik km uletí čmelák, za dobu, než cyklista dorazí do bodu B? 
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      Už popáté se v Borech sešla 
družstva volejbalových nadšenců, 
aby změřila své síly v pátém roč-
níku volejbalového turnaje „O 
pohár starosty obce Bory.“ 
      Trocha historie: V prvním 
ročníku v roce 2004 si krásný 
pohár odvezlo družstvo z Velké-
ho Meziříčí. V druhém a třetím 
ročníku v  roce 2005 a 2006 se z 
poháru radovalo domácí druž-
stvo Borů. Ve  čtvrtém ročníku 
v roce 2007 si pohár odvezlo 
družstvo Mostiště.  
       A jak to dopadlo letos? Ce-
lé sobotní dopoledne 15.3.2008 
sváděla jednotlivá  družstva boj 
ve skupinách a zápas střídal zá-

pas. O výsled-
cích se ale roz-
hodovalo až 
odpoledne. 
Největší boj 
svedlo družstvo 
volejbalistů  z 
Měřína s druž-
stvem z Mos-
tišť. Zápas to 
byl nádherný, 
dlouhé  výměny, zpracování po-
dání, přihrávka a smeč. Zkrátka 
bylo se nač  dívat. Družstva se 
přetahovala doslova o každý 
bod. V prvním setu  vyhrál Mě-
řín 25:23, druhý set vyhrálo 
Mostiště 25:18 a zkrácený  třetí 

set vyhrálo Mostiště 
15:8. Štěstí se tedy na-
konec přiklonilo k hrá-
čům z Mostiště, kteří si 
už podruhé k nemalé-
mu smutku měřínských  
i domácího družstva 
odváželi nádherný po-
hár. 
       Chtěla bych podě-
kovat organizátorům 
turnaje za jeho přípra-
vu a sponzorům za 
pěkné sponzorské dary, 
které do turnaje věno-

vali. Byly  to tyto firmy: Uchytil 
s. r. o. - Žďár nad Sázavou, Ve-
zeko s. r. o. - Velké Meziříčí, 
Horácké autodružstvo - Velké 
Meziříčí, Agados s. r. o. - Velké 
Meziříčí, Solná jeskyně Radost - 
Radostín nad Oslavou, Josef Fňu-
kal a Elektro Zikmund - Bory, 
Obec Bory.  
 
Výsledky:  
1. místo - Mostiště  
2. místo - Měřín 
3. místo - Žďárec  
4. místo - Bory (Jakubcová)  
5. místo - Chlumek   
6. místo - Bory (Fňukal)  
7. místo - Oslavice  
8. místo - Bory (Jakubec P. ml. )  
 

                                                       Zuzana Jurková 
 

Volejbalový turnaj v Borech 

     ZO ČSOP Bory v rámci projektu  „Zapojení veřejnosti do ochrany přírody v kraji Vysočina“ připravuje 
jako součást akce „Otevírání přírody na Vysočině“ návštěvu bývalého živcového dolu „Hatě“ pro veřejnost. 
Tato akce s názvem  „Hatě kdysi a dnes“ je finančně podpořena Střediskem ekologické výchovy MRAVE-
NEC  z Pelhřimova.  
   Zveme na procházku  s návštěvou lokalit na povrchu, kde se nacházely vchody do šachet, skládky vytěže-
ného materiálu, různá zařízení a stavby. Akce se  bude konat ve dvou odpoledních 12. a 13. dubna 2008 od 
16. hodin. V sobotu 12. to bude pro veřejnost a v neděli 13. bude procházka vyhrazena pouze pro bývalé 
zaměstnance „Hatí.“ Součástí akce bude vždy po návratu s vycházky beseda s promítáním snímků z „Hatí“ 
v zasedací místnosti obecního úřadu. Akce je pořádána s cílem připomenout naší veřejnosti tuto významnou 
činnost v historii obce. A prostřednictvím pamětníků lépe poznat rozsah dolování a umístění zařízení těžby a 
podobně. O podrobnostech akce budou veřejnost i pamětníci včas předem informováni plakáty, osobními 
pozvánkami a na webových stránkách obce Bory.                                                                       P. Kříž 

Pozvánka na „Hatě“ 



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

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 

 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    

 
Připravuje redakční rada:  

Josef Březka 
Alena Hlaváčová 

Pavel Kříž 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

Počet výtisků 250 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
Distribuce František  Eliáš  

 
Vyšlo v březnu 2008 

 
Neprošlo jazykovou úpravou 

Stránka 10 

HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

 Fotbalový oddíl TJ Druž-
stevník Bory uspořádal 
24.2.2008 v tělocvičně Základní 
školy Hany Benešové turnaj 
fotbalových přípravek. Konku-
rencí našim nejmenším fotbalis-
tům byly týmy z Křižanova, 
Velkého Meziříčí a Žďáru nad 
Sázavou, když pro velkou ma-
rodku nepřijela Velká Bíteš a 
díky nedostatečné komunikaci 
uvnitř oddílu se „nedali dohro-
mady“ v Radostíně nad Osla-
vou.  

Vzhledem k počtu čtyř 
účastníků byl vybrán dvoukolo-
vý turnajový systém. V základní 
části, hrané stylem každý 
s každým, mělo být určeno 
pořadí pro následující play-off, 
v němž už se hrálo o konečné 
umístění. 

Jak se ukázalo, právě herní 
systém učinil z turnaje napína-
vou podívanou. Náš tým po 
prohrách s Křižanovem 1:3, 
Velkým Meziříčím 1:5 a Žďárem 
nad Sázavou 2:6 skončil 
v tabulce základní části na po-
sledním místě, když zvítězil 
Žďár před Křižanovem a Vel. 
Meziříčím. V našem týmu, který 
byl na turnaji nejpočetnější, si 
v této fázi zahráli všichni hráči 
včetně úplných benjamínků 
s minimem herních zkušeností. 
Mechanické střídání komplet-
ních čtveřic bez ohledu na vývoj 
zápasu nahrávalo soupeřům. Šlo 
o to, aby si zahráli skutečně 
všichni. Pak již nastalo play-off a 
to, jak příznivci kolektivních 
sportů vědí, je jiná písnička. Jde 
už jen a jen o výsledek a koneč-
né umístění. 

Podle klíče turnaje nás čekal 
vítěz základní části Žďár, jehož 
nejlepší střelec Matulka měl na 
kontě 12 branek včetně všech 
šesti do naší sítě. Naše sestava 
byla zúžena na osm nejlepších 
hráčů a byla změněna strategie 
střídání tak, aby se nenarušila 
plynulost a kontinuita hry. Ob-
raz hry se zcela změnil a o vý-
sledku zápasu bylo rozhodnuto 
nečekaně brzy. Dvojice Starý-
Ochrana (ten hostoval z Brna) 
jednoduchými kombinacemi 
rozvrátila obranu soupeře a 
stanovila skóre na 3:0. Pak šli 

střídat a přesto-
že hosté nechali 
na hřišti svoji 
top sestavu, 
přidali jsme další 
dva góly díky 
Fandovi Zikmun-
dovi, našemu 
stoperovi. 
Zejména indivi-
duální akce, kdy 
zbavil míče Ma-
tulku a po průni-
ku středem hřiště nezadrži-
telně skóroval, nadchla divá-
ky, kterých v průběhu turna-
je přibývalo a jako barometr 
reagovali na lepšící se výkony 
našeho týmu. Staníka Sklená-
ře pak po úniku z levé strany 
dělila od gólu jen nastřelená 
tyč. Vítězství 5:2 katapulto-
valo naše naděje do finále 
turnaje. Tam nás čekalo Vel-
ké Meziříčí, které stejně jako 
my obrátilo výsledky 
základní části naruby 
a vrátilo Křižanovu 
porážku respektem 
budícím výsledkem 
7:3. V utkání o třetí 
místo nadělil Křiža-
nov zdeptanému Žďá-
ru 8:2! 

A pak přišlo velké 
finále. Kdo čekal str-
hující drama, byl pře-
kvapen. Utkání bylo 
kopií semifinále se Žďárem, 
s tím rozdílem, že Kuba Soj-
ka zamknul bránu a nedovolil 
soupeři skórovat ani jednou! 
Míra Ochrana s Pepou Sta-
rým rychle stanovili vedení 
na 2:0 a pak mohli ze střídač-
ky sledovat jak jejich spolu-
hráči-Standa Sklenář, Matěj 
Zedník, Michalka Kaštanová, 
Martin Zástěra, Fanda Zik-
mund či Honzík Holoubek 
kontrolují průběh zápasu, 
který jsme nakonec vyhráli 
3:0. Vzniklo tak turnajové 
pořadí zrcadlově obrácené 
tomu ze základní části: Bory, 
Velké Meziříčí, Křižanov a 
Žďár nad Sázavou. 

Součástí závěrečného 
vyhlášení bylo i udělení indi-
viduálních cen. Nejlepším 

střelcem se stal Matulka ze 
Žďáru s 15 góly a nejužiteč-
nějším hráčem pak Adéla 
Chevalierová z Velkého 
Meziříčí. Nejcennější pohár 
však zůstal v Borech! 

Vítězství našeho týmu 
není třeba přeceňovat. Přes-
to je vítězné srovnání naší 
nováčkovské přípravky 
s oddíly, které tuto katego-

rii provozují léta, nesmírně 
cenné. Napomůže sportov-
nímu sebevědomí a bude 
impulsem pro další trénin-
kovou píli. Aby se i další 
hráči, kteří se podíleli na 
tomto úspěchu-Dominik 
Michek, Terezka Prokopo-
vá, Patrik Sklenář, Martin 
Doležal a Vojtěch Dvořák 
výkonnostně přiblížili svým 
spoluhráčům. A pokud pří-
tomní diváci prožili příjemné 
nedělní dopoledne, mělo 
smysl pořádat turnaj s jehož 
přípravou a organizací mně 
významně pomohli pánové 
Jiří Kaštan, František Sma-
ženka, František Březka, 
dále pak parta borských 
nohejbalistů a pan Jiří Viliš 
mladší. Všem děkuji.   

                    Josef Starý                           

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

nebo odpovědi na  
hádanky prosím  

odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 


