
obce Bory.  
 Aby se zpravodaj 
dostal do každé 
domácnosti, ke každému 
občanovi, bude díky naší 
obci rozesílán zdarma.  
 Toto první číslo 
zpravodaje je ukázkou, jak 
by mohl vypadat. Víme, že 
některé oblasti našeho 
společného života vůbec 
nepostihl. Proto je důležité, 
aby přispěvatelů bylo co 
nejvíce. 
Zpravodaj by měl sloužit  
všem a také proto bude 
apolitický. Vycházet bude asi 
jednou za dva měsíce, nebo 
dle potřeby častěji. 
 A ještě jednu 
důležitou úlohu bude 
zpravodaj plnit. Bude nás 
reprezentovat v rámci 
regionu a kraje.  
 S vydáním prvního 
čísla, přejeme obnovenému 
Borskému zpravodaji,  aby 

 V obci jako je naše 
se stále něco děje. 
Informuje o tom místní 
rozhlas, nebo obecní 
webové stránky, něco se 
dočtete i v různých 
novinách a začínáme být 
vidět i v televizi. Máme zde 
plakátovací plochy, vývěsní 
skříňky, úřední desku, ale 
ještě nám chybí  jednoduchý 
a všem přístupný zdroj co 
nejširších informací. 
 Tím by měl být 
Borský zpravodaj. Navazuje 
na Borské zpravodaje 
vydávané s přestávkami v 
70. až 80.  letech a pak 
v druhé polovině let 
devadesátých. Proto jsme 
zachovali stejný název.  
 Dnes jsou docela 
jiné technické možnosti, co 
se týká přípravy a 

zpracování zpravodaje. V 
tom je to jednodušší. 
 Stejně jako dříve se 
ale pořádný  zpravodaj   ne- 
obejde bez pestrých a 
zajímavých informací. A k 
tomu je třeba aktivních 
občanů, kteří je budou 
připravovat. Tímto 
vyzýváme zájemce  ke 
spolupráci v rámci redakční 
rady zpravodaje. Mohli by 
to být především zástupci 
místních společenských a 
zájmových organizací. Jen s  
jejich pomocí zpravodaj 
obsáhne celé dění v naší 
obci. Nepostradatelnou 
součástí zpravodaje jsou 
také  informace z obce a 
obecního úřadu.  
 Zlepšení 
informovanosti obyvatel o 
tom, co se v obci  děje, je  
jedním z předpokladů 
úspěšného naplnění 
projektu Strategie rozvoje 

Úvodem 

HRDINOVÉ  MEZI  NÁMI 

V polovině června 
po tréninku fotbalové 
přípravky jeden 6-letý 
fotbalista sklouzl do 
rybníka a začal se topit.  
Naštěstí šli okolo  Jakub 
Sojka (3. ročník) a 
Stanislav Krejčí (5. 
ročník.).  Jakmile zjistili, co 
se děje, rozběhli se ke 
hřišti, kde trénovali starší 
kluci, pro pomoc. Jan 
Zikmund (9. ročník) a 
Lukáš Padalík okamžitě 
překonali oplocení hřiště, 
přiběhli k rybníku a 

tonoucího vytáhli na břeh.  
Všichni jmenovaní 

převzali od starosty obce 
Bory Josefa Březky 
hodinky, jako poděkování 
za jejich statečný čin a žáci 
školy dále pochvalu 
ředitele školy za 
statečnost a včasnou 
pomoc při záchraně 
lidského života. Pochvaly a 
hodinky byly předány 
v kulturním domě při 
slavnostním ukončení 
školního roku 29.6.2007. 
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Tento text může obsahovat 
150 - 200 slov. 

Jednou z výhod použití 
bulletinu jako propagačního 
materiálu je možnost využití 
obsahu z jiných reklamních 
materiálů, jako jsou novinové 
články, studie trhu a zprávy. 

I když hlavním cílem distribuce 
bulletinu je pravděpodobně 
prodej výrobku nebo 
poskytované služby, klíčem k 
vytvoření úspěšného bulletinu 
je jeho užitečnost pro čtenáře. 

Velmi dobrý způsob jak do 
bulletinu přidávat užitečný 
obsah je psaní vlastních článků 

nebo uvedení kalendáře 
nadcházejících událostí či 
zvláštních nabídek, které 
propagují nový výrobek. 

Při psaní článků je možné 
čerpat z webu, odkud se 
rovněž dají získat články k 
„vyplnění místa“. Můžete psát 
o různých tématech, mějte 
však na paměti, že články mají 
být krátké. 

Většina obsahu, který do 
bulletinu zahrnete, může být 
použita i na webovém serveru. 
Aplikace Microsoft Publisher 
nabízí jednoduchý způsob, jak 
převést bulletin na webovou 

publikaci. Takže jakmile 
dopíšete bulletin, převeďte jej 
i na webový server a odešlete 
jej. 

klipartů, ze kterých si můžete 
vybrat a importovat je do 
bulletinu. Je k dispozici i 
několik nástrojů, pomocí 
kterých můžete kreslit tvary a 
symboly. 

Vybraný obrázek umístěte 
blízko článku. Titulek obrázku 
umístěte v blízkosti obrázku. 

Tento text může obsahovat 
75 - 125 slov. 

Výběr obrázků nebo grafiky 
tvoří důležitou část tvorby 
bulletinu.  

Zamyslete se nad článkem a 
ujistěte se, že obrázek 
podporuje či ještě umocňuje 
význam, který má text 
vyjadřovat. Nepoužívejte 
obrázky nesouvisející s 
kontextem. 

Aplikace Microsoft Publisher 
obsahuje tisíce různých 

Nadpis vnitřního textu 

Nadpis vnitřního textu 

Nadpis vnitřního textu 
Je-li bulletin distribuován 
uvnitř podniku, je možné do 
něj vložit komentáře k novým 
postupům a vylepšením v 
podniku. Údaje o prodeji 
výrobků nebo výši mezd 
budou dokumentovat růst 
vašeho podniku. 

Některé bulletiny obsahují 
sloupec, který je při každém 
vydání aktualizován, jako je 
například sloupec obsahující 
rady čtenářům, recenze na 
knihy, dopis presidenta nebo 
úvodník. Můžete rovněž 

zveřejnit profil nových 
zaměstnanců, nejdůležitějších 
zákazníků nebo prodejců. 

Tento text může obsahovat 
100 - 150 slov. 

Množství námětů a materiálů, 
které se objevují v bulletinech 
je opravdu nekonečné. Do 
bulletinu můžete zahrnout 
texty, které se soustředí na 
současné technologie nebo 
inovace ve vašem oboru. 
Můžete si rovněž povšimnout 
obchodních a ekonomických 
trendů nebo pro své zákazníky 
či klienty vypracovat 
předpovědi. 

„Chcete-li 

získat 

pozornost 

čtenáře, 

umístěte sem 

zajímavou větu 

nebo citaci z 

textu 

publikace.“ 
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 Každý máme 
doma staré věci po 
babičce, po dědovi, 
zkrátka po předcích a 
také naše vlastní, když 
jsme byli malí. Někdy už 
není doma na všechno 
místo, nebo se přestavuje 
dům a je nutné  vyklidit 
půdu, ale kam dát všechny 
ty poklady?  
Muzeum je řešení! 
 Na jednom místě 
soustředit všechno to 
cenné a pěkné a zajímavé 
z minulosti. 
 Takové muzeum 
si obyvatelé obce tvoří 
hlavně pro sebe, pro svoji 
potěchu, pro své 

potomky, není to ani tak 
atrakce pro vzdálené 
návštěvníky. 
 Jistě vás napadá: 
A kam to Muzeum 
umístíme? Jo, tak to není 
jen tak. Snad bývalá 
hasička v Horních Borech. 
Ta by k tomu účelu byla 
vhodná. A hlavně i tento 
domeček je taková naše 
památka a zase by žil. 
Záclonky na oknech, 
venku lavička a kolem 
záhonky s kytkama našich 
babiček.... Doprovodné 
akce třeba v době poutí, 
oslav, setkání rodáků… 
 To jistě není 
možné hned, ale místnost 
na Obecním úřadě k 
dispozici máme již dnes! 
 Nejdůležitější je  
pro Muzeum se 
rozhodnout! A pak vůbec 
nic, co by tam patřilo 
nespálit v kotli, nevyhodit 
do popelnice, dát do 
sběru. Tyto předměty 
někde ukládat, zaevidovat, 
opravit, ošetřit.... 

 A co by v tom 
našem Muzeu vlastně 

mělo být? 
 Všechno, co nás 
obklopuje, a hlavně 
obklopovalo!  
 Hračky (i ty 
jenom 20-30 let staré jsou 
dnes už zajímavé), 
vybavení domácnosti, 
něco z nábytku, domácí 
nástroje a zařízení, 
nádobí, kroje, 
miminkovské oblečky, 
pohlednice, fotky, plakáty, 
knihy, sáňky, kočárky, 
lyže, brusle, vyšívané 
obrázky   („kuchařky“), 
školní potřeby, psací stroj, 
pletací stroj, rádio, .... A 
samozřejmě i historie 
místních hasičů! 
 A kdo to všechno 
dá dohromady? Bude 
opatrovat, udržovat, 
opravovat? Klub dobré 
pohody. A vítán je každý, 
koho by to bavilo.... 
Protože to může být pro 
nás, dříve narozené, 
činnost jako stvořená. 
 

Za Klub dobré pohody 
Blanka Křížová  

 K l u b  d ob r é 
pohody jsme v Borech 
založili 7.12.2006. Tedy 
má za sebou asi půl roku 
a je to jistě nejmladší 
organizace v obci... 
 P r a v i d e l n é 
schůzky a další akce 
prob íha l y  ze jména 
v zimním a jarním 
období.  
 A že to byla 
velká radost a  bylo nám 
spolu dobře můžete 
vidět na fotkách v naší 
kronice a nebo na 

webových stránkách 
obce. 
 P r o b ě h l o  9 
besed,  9 schůzek 
v Obecní knihovně, 
vycházka do okolí obce, 
j a r n í  z á j e z d  d o 
Moravského Krumlova, 
Dolních Kounic a 
Mikulova. A také 5 
brigád. U Jednoty a 
v parku v D. Borech. 
Díky moc za pomoc! 
 Všech těchto 
akcí se zúčastnilo celkem 
496 návštěvníků. 
 Obecnímu úřadu 
děkujeme za bezplatné 

Místní  muzeum 

Klub dobré pohody—začátky... 
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Tento text může obsahovat 
150 - 200 slov. 

Jednou z výhod použití 
bulletinu jako propagačního 
materiálu je možnost využití 
obsahu z jiných reklamních 
materiálů, jako jsou novinové 
články, studie trhu a zprávy. 

I když hlavním cílem distribuce 
bulletinu je pravděpodobně 
prodej výrobku nebo 
poskytované služby, klíčem k 
vytvoření úspěšného bulletinu 
je jeho užitečnost pro čtenáře. 

Velmi dobrý způsob jak do 
bulletinu přidávat užitečný 
obsah je psaní vlastních článků 

nebo uvedení kalendáře 
nadcházejících událostí či 
zvláštních nabídek, které 
propagují nový výrobek. 

Při psaní článků je možné 
čerpat z webu, odkud se 
rovněž dají získat články k 
„vyplnění místa“. Můžete psát 
o různých tématech, mějte 
však na paměti, že články mají 
být krátké. 

Většina obsahu, který do 
bulletinu zahrnete, může být 
použita i na webovém serveru. 
Aplikace Microsoft Publisher 
nabízí jednoduchý způsob, jak 
převést bulletin na webovou 

publikaci. Takže jakmile 
dopíšete bulletin, převeďte jej 
i na webový server a odešlete 
jej. 

klipartů, ze kterých si můžete 
vybrat a importovat je do 
bulletinu. Je k dispozici i 
několik nástrojů, pomocí 
kterých můžete kreslit tvary a 
symboly. 

Vybraný obrázek umístěte 
blízko článku. Titulek obrázku 
umístěte v blízkosti obrázku. 

Tento text může obsahovat 
75 - 125 slov. 

Výběr obrázků nebo grafiky 
tvoří důležitou část tvorby 
bulletinu.  

Zamyslete se nad článkem a 
ujistěte se, že obrázek 
podporuje či ještě umocňuje 
význam, který má text 
vyjadřovat. Nepoužívejte 
obrázky nesouvisející s 
kontextem. 

Aplikace Microsoft Publisher 
obsahuje tisíce různých 

Nadpis vnitřního textu 

Nadpis vnitřního textu 

Nadpis vnitřního textu 
Je-li bulletin distribuován 
uvnitř podniku, je možné do 
něj vložit komentáře k novým 
postupům a vylepšením v 
podniku. Údaje o prodeji 
výrobků nebo výši mezd 
budou dokumentovat růst 
vašeho podniku. 

Některé bulletiny obsahují 
sloupec, který je při každém 
vydání aktualizován, jako je 
například sloupec obsahující 
rady čtenářům, recenze na 
knihy, dopis presidenta nebo 
úvodník. Můžete rovněž 

zveřejnit profil nových 
zaměstnanců, nejdůležitějších 
zákazníků nebo prodejců. 

Tento text může obsahovat 
100 - 150 slov. 

Množství námětů a materiálů, 
které se objevují v bulletinech 
je opravdu nekonečné. Do 
bulletinu můžete zahrnout 
texty, které se soustředí na 
současné technologie nebo 
inovace ve vašem oboru. 
Můžete si rovněž povšimnout 
obchodních a ekonomických 
trendů nebo pro své zákazníky 
či klienty vypracovat 
předpovědi. 

„Chcete-li 

získat 

pozornost 

čtenáře, 

umístěte sem 

zajímavou větu 

nebo citaci z 

textu 

publikace.“ 
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Zápis ze schůze zastupitelstva obce Bory  
konané  dne 25.5.2007 
 
Přítomni: Březka J., Zikmundová L., Marková R., Křížová 
B., Fňukal J., Špaček M., Eliáš F., Pokorná B. a Holoubek 
R. 
Omluveni: Zikmundová J., Novotný A. a Kostečka J. 
Program:   
1) Zahájení a volba ověřovatelů zápisu 
2) Zpráva z jednání Rady obce 
3) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2006 
4) Projednání rozpočtových změn 
5) Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky „ 
Pohyb psů na veřejném prostranství “ 
6) Různé 
7) Závěr 

1) Starosta obce zahájil schůzi, ověřovatelé zápisu 
Fňukal J. a Špaček M.. 
2) Zpráva z jednání Rady obce přečetla Zikmundová 
L., nebylo připomínek, starosta vysvětlil jednání s p. 
Syslem. 
3) Starosta obce shrnul zprávu o závěrečném účtu a 
seznámil s ní zastupitelstvo obce, závěrečný účet za 
rok 2006 schválen bez výhrad. 
4) Rozpočtové změny – viz příloha č. 1, zastupitelstvo 
obce je schvaluje. 
5) Zastupitelstvo obce projednalo obecně závaznou 
vyhlášku „Pohyb psů na veřejném prostranství “ a 
s jejím přijetím souhlasí. 
- Dne 4.6. v 18.00 hodin přijede komise na hodnocení 
„Vesnice roku“. 
- Informaci o brigádě „Klubu dobré pohody“ 
přednesla p. Křížová, 
      
Zapsala: Zikmundová L.       
Zápis ověřili:  Fňukal J. a Špaček M.  

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Bory  
konané  dne 22.6.2007 
 
Přítomni: Březka J., Zikmundová L., Zikmundová J., 
Novotný A., Křížová B., Viliš P., Fňukal J., Kostečka J., 
Špaček M., Březka P., Eliáš F. a Pokorná B..  
Omluveni: Holoubek R. a Lysáková P. 
 
Program:   
1) Zahájení zasedání a volba ověřovatelů zápisu 
2) Schválení programu jednání, Zpráva z jednání Rady 
obce 
3) Prezentace žáků ZŠ Bory „Tady žijeme“ z projektu 
školy 
4) Schválení smlouvy na vypracování žádosti na stavbu 
kanalizace 
5) Seznámení se smlouvami na pohřebnictví s okolními 
obcemi 
6) Vodovod a kanalizace 
7) Schválení poskytnutí daru za záchranu života 
8) Projednání návrhů na pohlednici obce Bory 
9) Různé 
10) Závěr 
 
1) Starosta obce zahájil schůzi, ověřovatelé zápisu Viliš a 
Křížová. 
2) Zprávu z jednání Rady obce přednesla Zikmundová L., 
nebylo připomínek a dotazů. 
3) Žáci ZŠ Bory přednesli prezentaci o obci Bory s jejími 
klady i zápory. 
4) Zastupitelé obce obdrželi návrh smlouvy na 
vypracování dotací na kanalizaci z EU od firmy Direkt 
group  s.r.o. Po prostudování a dovysvětlení některých 
záležitostí zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem 
smlouvy a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy a 
jednáním s danou firmou. 
5) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s jednáním 

jednotlivých starostů obce o smlouvě na pohřebnictví – 
jednotliví starostové nemají připomínek. Budou opět 
pozváni, kde jim budou ukázány projekty a přímo 
vysvětlení na místě. 
6) Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce 
s možností vybudování vodovodu. Obec by nejdříve 
musela udělat hydrogeologický průzkum z vlastního 
rozpočtu. Zastupitelstvo obce souhlasí s hydro-
geologickým  průzkumem pro zdroj vody – vodovod. 
7) Eliáš F. seznámil zastupitelstvo obce s případem 
tonutí chlapce Patrika Sklenáře. Žáci Sojka, Krejčí, 
Zikmund a Padalík budou odměněni hodinkami  v ceně 
do 1000,- Kč za 1 ks na závěrečném shromáždění 
školního roku v KD. 
8) Fotograf udělá nové pohledy – fotky na obec Bory a 
udělá nové návrhy na pohlednice. 
9) Různé: 
- Obec Bory získala diplom za knihovnu v soutěži 
„Vesnice roku“. 
- p. Holoubek vyrobí jednoduchou převlékárnu u 
rybníka Horník. 
- p. starosta  zajistí písek do Horníka. 
- Zastupitelstvo obce schválilo přijetí dotace z kraje 
Vysočina na pasport místních komunikací v částce 
19635,- Kč. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na 
projekt kompostárny pouze v případě, pokud by šla 
kompostárna postavit-zbudovat v prostoru Zemas Ag 
a.s. – středisko Bory. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti na 
dotaci na opravu místní komunikace na Cyrilově. 
- Zastupitelstvo obce souhlasí s internetovým 
podáváním pozvánek na schůze zastupitelstva obce + 
obecní materiály. 
 
Zapsala: Zikmundová  L.       
Zápis ověřili:  Křížová B. a Viliš P. 

Z jednání zastupitelstva obce 
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 Na její hodnocení 
k nám přijela 4. června 
2007 v 18. hodin 
osmičlenná komise pod 
vedením Ing. Miroslava 
Kabelky, starosty obce 
Jakubov u M. Budějovic.  
 Součástí přihlášky 
bylo zpracování velmi 
podrobného a zajímavého 
komentáře o naší obci, 
který najdete na našich 
webových stránkách v sekci  
„Soutěž vesnice roku“.  
 Do soutěže se 
letos přihlásilo 30 obcí. 
Celkem byla oceněna za 
vynikající výsledky 
v různých odvětvích 
činnosti téměř polovina 
z nich.  
 Vítězem krajského 

kola v kraji Vysočina se 
stala obec Studenec 
z okresu Třebíč. Z okresu 
Žďár nad Sázavou získala 
Bílou stuhu za činnost 
mládeže obec Pikárec, naše 
obec získala Diplom za 
vzorné vedení obecní 
knihovny a  Čestné 
uznání za rozvoj obce 
komise udělila obci 
Křižánky. 
 Hodnocení, začalo 
v zasedací místnosti 
obecního úřadu kontrolou 
písemných dokladů, 
projektů a prezentací 
výsledků činnosti obce. 
Hodnocení byli  přítomni: 
starosta obce J. Březka, 
místostarostka L. 
Zikmundová, ředitel 

Základní školy F. Eliáš, za 
Obecní knihovnu a Český 
svaz ochránců přírody P. 
Kříž, kronikář obce L. 
Prokop a za Klub dobré 
pohody B. Křížová. 
 Prohlídka obce 
začala v Obecní knihovně. 
Pak jsme se prošli po obci 
a navštívili Základní školu a  
tělocvičnu. Potom si 
komise prohlédla okolí 
nové autobusové čekárny u 
Mateřské školy, chodník  
v Dolních Borech a 
prohlídku návsi zakončila 
návštěvou hřbitova 
a kostela Sv. Jiljí, kde nás 
provedl kostelník J. Vávra.  
 Soutěže se naše 
obec zúčastnila již počtvrté 
a snad se nám v příštích 

občanů, v kronikách i jinde. 
Ve středu 23. května po 
velké přestávce a ve čtvrtek 
24. května už od rána byste 
žáky marně hledali  v jejich 
kmenových třídách. Pracovali 
totiž ve třídách  označených 
názvem jejich obce. Tady se  
již připravovali na samotné 
prezentace. Jak využít 
získané informace? Čím 
z a u j m o u t  d i v á k y ? 
Nezapomněli jsme na nic? 
To vše, ale i spousta dalších 
otázek, se honilo hlavou 

všem zúčastněným.  
 Kolem desáté 
hodiny se už velká tělocvična 
školy začala měnit v jeden 
velký prezentační sál s deseti 
stánky obcí. Přicházet začali 
také hosté. Místostarostka 
obce Vídeň paní Večeřová, 
starostové obcí Bory pan 
Březka, Radenic pan Sýkora, 
Skleného paní Klusáčková a 
v neposlední řadě starostka 
Rousměrova paní Kudílková. 
Na prezentace žáků se přišli 

podívat také někteří rodiče.  

 Zajímavý celoškolní 
projekt s cílem představit 
svoji obec proběhl na 
Základní škole Hany 
Benešové v Borech ve druhé 
polovině května. Jednalo se 
již o druhý celoškolní 
projekt v tomto školním 

roce.  
 Rozdělení žáků do 
skupin bylo tentokráte 
zřejmé – podle obcí, ve 
kterých žijí. Borští vytvořili 
čtyři pracovní skupiny, žáci 
z Vídně a Radenic po dvou, 
ze Skleného nad Oslavou 
jednu. V poslední skupině 
pracovali žáci z ostatních 
obcí – Rousměrova, 
Cyrilova, Martinic a 
Křižanova. Na schůzkách 
s organizátorkou projektu p. 
uč. Syslovou zastupoval 
každou ze skupin jeden 

zvolený mluvčí.  
 Již po první schůzce 
se rozběhlo usilovné shánění 
informací a zajímavostí o 
obcích – na internetu, na 
obecních úřadech, u starších 

 Po úvodní básni 
Cestička k domovu, kterou 
přednesla žákyně 4. třídy 
Martina Zmeškalová, a po 
zahájení ředitelem školy se 
rozběhly prezentace. 
Přítomní se dověděli spoustu 
informací a zajímavostí 
z historie, života, ze 
sportovního i kulturního 
dění obcí. Shlédli také 
dramatizace pověstí, 
vyslechli básně nebo písně o 
obcích, dohodu Dolních a 
Horních Borů. Přítomní také 
se zájmem naslouchali tomu, 
co se žákům v obcích líbí a 

co by chtěli změnit.  
Co říci závěrem? V tento 
den nebylo ani vítězů, ani 
poražených. Vítězové  byli 
všichni. Všichni totiž úspěšně 
představili svoji obec a získali 
osvědčení o úspěšné 
realizaci projektu. Pro 
mnohé z nich bude mít 
projekt  ještě pokračování. 
Budou moci vystavit svoje 
práce ve vývěskách v obcích 
a čeká je ještě prezentace 

Soutěž Vesnice roku 2007 

Tady jsme doma 
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Kdo zahlédl v  sobotu 9. 6. 
ráno malý nákladní 
automobil plný stromů a 
keřů, tak se asi divil kam to 
vezou. Až teď v létě. 
S výsadbou jsme počkali až 
skončila sucha a napršelo. I 
po vysázení bylo už několik 
přeháněk, takže se zeleň 
snad dobře ujme. Přesto 
bude nutno výsadbu 
v prvním roce často zalévat. 
Při prvním zalití se 
spotřebovalo  téměř  800 
litrů vody z blízké pumpy. A 

o čem je řeč?  
 V roce 2006 byl 
s podporou Fondu Vysočiny 
zpracován projekt „Obnova 
veřejné zeleně v Borech“. 
Byl v něm zhodnocen stav 
zeleně v obci, navržena nová 
úprava a její rozšíření. Byl to 
první projekt, který tuto 
problematiku řešil 
komplexně prostřednictvím 
odborné firmy.  Po schválení  
zastupitelstvem obce byly 
začátkem tohoto roku  
zpracovány 3 projekty pro 
náves v Dolních Borech, 
náves v Horních Borech a 

před základní školou.  
Ucházeli jsme se s nimi o 
finanční podporu u Nadace 
Partnerství v Brně. Úspěšný 
byl projekt návsi v Dolních 
Borech. Nadace Partnerství 
– Strom života / Skanska 
www.nadacepartnestvi.cz – 
generální partner programu  
projekt podpořili částkou 20 
tisíc Kč, což je téměř 60 % 
nákladů výsadby. Ze Žďárska 
letos tak jako my uspěly 
obce Radňovice, Vír a Velká 
Bíteš. Na projektu obce 
Bory spolupracovala ZO 
Českého svazu ochránců 
přírody Bory. O plánované 
výsadbě byli obyvatelé 
informování postupně třemi 
letáky. Výsadbu provedl 
spolu  s občany obce 
v sobotu  9. června František 
Bukáček, Zahradnické služby 
ze Žďáru nad Sázavou. Na 
návsi bylo vysazeno 9 
stromů a 70 keřů – 
jehličnanů a hlavně listnáčů. 
Vysázena byla i plocha bývalé 
požární nádrže. Tím se oživil 
vzhled návsi, kde nyní 
většinou rostou jehličnaté 

stromy. Uprostřed  nové  

výsad- 
by, po umístění laviček a 
herních prvků pro děti, 
vznikne místo setkávání a 

odpočinku obyvatel obce. 
Práce bylo dost a přitom 
krásný den, takže jsme si 
užili velké teplo. Přichystané 
zásoby pití byly brzy pryč. 
Naštěstí nás od žízně 
zachránil pan starosta, který 
nám při sázení pomáhal a 
přinesl další vodu. Je škoda, 
že nepřišlo pomoci více 
obyvatel. Zúčastnilo se jen 7 
lidí. Terén byl místy velmi 
kamenitý a tak kopání jamek 
bylo náročné. Práce trvala 
od 8 do 14 hodin. Byl při ní 
čas na legraci i odborné 
diskuze. Tak jsme se 

dozvěděli i mnoho nového.  
 

romantická... 
 A když to 
všechno namalujete, 
nakreslíte, a nebo vyfotíte, 
a svá letní dílka -  kresby, 
obrázky, obrazy a 
fotografie nám přinesete 
nejpozději do 17. září 
2007.  
 Vše bude 
vystaveno v prostorách 
Obecního úřadu.  
 
Věkové kategorie: 
 děti - do -9. let 
 děti - 10 -14 let 
 mládež-15 -18 let 
 dospělí 15-99 let 
  

Obecní knihovna  Bory  
 
vyhlašuje  soutěž: 
 

BORY  
O PRÁZDNINÁCH, 

PRÁZDNINY  
V BORECH, 

LÉTO V BORECH .... 
 
 Zkrátka co vás v 
létě tady u nás potká, co 
se vám podaří, co zažijete. 
Krásu v přírodě, nebo na 
zahrádce. Vílu v letním 
podvečeru, vodníka u 
Horníka. Úlovek rybářský, 
či houbařský… Místa 
záhadná a tajemná, 

 Své práce si 
prosím označte názvem, 
jménem a adresou. 
O pořadí prací rozhodne: 
 
A) anketa návštěvníků 
knihovny a obecního 
úřadu 
 
B) odborná porota - ing. 
Antonín Dvořák a 
PaedDr. Eva Kočí Valová  
 

Slavnostní vyhodnocení 
proběhne v měsíci 
listopadu. 
 

Vítězné práce budou 
uveřejněny na webových 
stránkách obce. 

Jak jsme sázeli v Dolních Borech 

Letní  výtvarná  a  fotografická  soutěž 
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Na společné fotografii je 
vidět, že jsme si nejen 
oddechli, že je práci 
konec, ale i spokojenost 
z vykonaného díla. Kdy 
se Vám poštěstí během 
pár hodin tak výrazně 

pozměnit vzhled návsi?! 
  
Za ZO ČSOP  P. Kříž 
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Vyšlo v červenci 2007 

Neprošlo jazykovou úpravou 

 Víte, kde se nachází 
tento kamenný kříž ? 

Neváhejte a sdělte svoji 
odpověď do redakce ! 

Napovíme vám. Je na 
katastrálním území Dolních 
Borů. 

svobodní v Borech. 
 Utkání za řízení 
Fr. Smaženky po velkém a 
velice zajímavém boji a za 
velkého počtu diváků 
skončilo spravedlivě 
nerozhodně 4:4. V obou 
mužstvech se hokejovým 
způsobem vystřídali 
všichni skutečně nejlepší 
borští hráči, kteří nás 
reprezentují většinou 
jinde - ve Žďáře, v 
Meziříčí a v dalších 
oddílech. Kdyby tito hráči 
jak za Áčko, tak i za 
Béčko hráli běžně za nás, 
neměli bychom takové i 
sestupové problémy. 
Bohužel přání je jen 
otcem myšlenky, ale třeba 
se nám začne dařit 
v novém fotbalovém 
ročníku ve všech 
skupinách. To si přeji 
nejen já, ale jistě i všichni 
ostatní hráči.  Letos 

Z našeho fotbalu 
 
Bory zakončily 

okresní soutěž 
 
 Minulou sobotu, 
jako jistě řada jiných 
oddílů, se naši snažili 
nějak viditelně zakončit 
uplynulý fotbalový ročník.     
 Nedá se říci, že 
byl příliš slavný, ale také 
nejhorší nebyl. Špičkou 
byli bohužel jenom žáci 
jako bronzoví a také jako 
bronzoví ten den zakončili 
tradiční žákovský turnaj 
ve Víru.  
 Za velice 
pěkného počasí a na 
zvlášť připraveném 
trávníku se prezentačně 
utkaly mužstva ženatí-

budeme například hrát 
s vytrvalými „krajánky“ 
s Radostínem. Oni tam 
vydrželi mnohem déle než 
my a Osová Bítýška. 
Počkáme si, co udělá nově 
nastupující Měřín. My 
bychom je chtěli v příštím 
ročníku alespoň doplnit. 
Snad na to budeme i mít. 

SPORT 
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Webové 
stránky obce 

Bory: 
www.bory.cz 

Hádanka na letní vycházky... 

Víte že…. 
 

Obec Bory připravuje k 
vydání nové pohlednice 

obce. 
 

Do konce srpna si ještě 
můžete zakoupit v Obecní 
knihovně vyřazené knihy 
za 1,- Kč kus. 
 

Na návsi v Horních 
Borech: 
Jsou nové odpadkové 
koše a plakátovací plocha 
a na okraji parku roste 
nový trávník, ale je 
škoda, že před hospodou 
na něm parkují auta ...  

Příspěvky do 

Zpravodaje,  
vzkazy, informace, 

pozvánky, připomínky, 
prosím odevzdejte v 
kanceláři Obecního 

úřadu,  
nebo zasílejte na  
e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz 

 

Pozvání 
 V letních měsících, 
ve dnech  20.7. a  24.8. 
budou schůze Zastupitelstva 
probíhat na Cyrilově. A 
protože jednání 
zastupitelstva, je jak známo,  
věc veřejná, jste srdečně 
zváni. 

Další jednání, už 
tradičně v zasedací místnosti 
na OÚ proběhnou 14.9., 
12.10., 9.11., 7.12. a  28.12 


