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Borský zpravodaj 

Zelený čtvrtek 18.00 hod. 
Velký pátek 18.00 hod. 
Velikonoční vigilie 20.00 hod. 
Neděle Zmrtvýchvstání 9.45 hod. 
Velikonoční pondělí  
                 9.45. hod., Dolní Bory 
   Požehnané velikonoční svátky 
všem farníkům přeje otec Lukasz, 
otec Miroslav a otec Pavel 

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY 



Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 
ze dne 6.3.2009 
 
Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitel-
stva obce    
3) zprávu p. Kříže P. – knihovníka o návštěvě kni-
hovníků z ČR ve dnech 17.-19.9.2009   
       
II)  schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Březka P., Viliš P.      
2) program jednání ZO        
3) dodavatele stavby „Školní a obecní hřiště Bory“ 
v souladu s výběrovým řízením a návrhem výběrové 
komise a to firmu JCZ, s.r.o. Maršovice, Nové Měs-
to na Moravě       
4) zhotovení projektové dokumentace na 
„Sportovní hřiště u ZŠ v Borech“ dle nabídky č. 
19/07 firmy Santis a.s. Žďár n. S. ze dne 5.7.07 
v rozsahu projektu pro provedení stavby v částce 
70.000,- Kč bez DPH     
5) úvěr do částky 8.500.000,- Kč od banky 
Volksbank CZ a.s. na stavbu „Školního a obecního 
hřiště Bory“ s pohyblivou úrokovou sazbou 3MPRI-
BOR +0,95% v souladu s úvěrovým příslibem od 

Volksbank CZ a.s. ze dne 30.9.08   
6) podání žádosti o dotaci na Czech Point 
z Integrovaného operačního systému v částce 
68.540,- Kč (85% dotace a 15% vlastních prostřed-
ků)   
7) směrnici č. 2 o účtování dlouhodobého majetku 
a zásob – příloha č. 1  
8)  směrnici č. 1 o účetnictví a oběhu účetních do-
kladů – příloha č. 2   
9)  zprávu o přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2008 – příloha č. 3  
10) hospodářský výsledek ZŠ Bory za rok 2008 ve 
výši 2.119,- Kč a jeho převod do rezervního fondu 
ZŠ – příloha č. 4     
11) podání žádosti o dotaci na projekt „Vesnické 
komunitní školy 2009“ na MMR z programu POV 
v celkové výši 285.000,- Kč    
  
III)ukládá: 
1) ZO zařídit schůzku s nájemníky rybníků 
k vyřešení problému s vypouštěním v období tání 
sněhu        
2) Starostovi pozvat na schůzku s nájemníky rybní-
ků p. Skryju  
3) Starostovi zajistit navezení hlíny a zpevnění kraj-
nice u rybníka Pešák  
4) Starostovi zjistit možnosti pořízení radaru do 
obce    
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 10 členů 
 
Mgr. Zikmundová Ludmila             Březka Josef  
místostarosta                              starosta 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 
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Jak jsme informovali ve Zpravodaji č.1, získala naše obec téměř 6 

miliónů korun z dotace Evropských fondů na výstavbu multifunkčního hřiště za naší základní školou. 
 Výběrové řízení na dodavatele stavby vyhrála firma JCZ z Nového Města na Moravě. Práce by měly být 
zahájeny 1.5. a dokončeny 24.6.2009. Takže, když vše půjde hladce a bez zádrhelů, mohla by i veřejnost 
začít hřiště využívat o letošních prázdninách. 
 Na multifunkční sportovní ploše, při jejímž plánování se uplatnily návrhy a požadavky dětí, by se měl 
hrát stolní tenis, malý fotbal, volejbal, tenis, nohejbal a streetball. Mělo by se tu vybudovat doskočiště na 
skok daleký, běžecká dráha na 50 a 60 metrů, výseč pro hod míčkem, ale také altán pro výuku venku, 
koutek, kde by si hrály malé děti a skatepark, kde by se děti učily jezdit na skateboardu nebo kolečko-
vých bruslích. Všichni se už těšíme, až budeme moci toto moderní sportoviště využívat a stane se mís-
tem dalšího setkávání v obci! 
                                      Zuzana Jurková 

ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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  Ve středu 1.4. se na naší základní 
škole  uskutečnil celoškolní projekt 
s názvem „Cesta do středověku“. Na 
konečnou prezentaci skupin si žáci 
sami připravovali informace, výrobky a 
vystoupení přes dva týdny.  
  V devět hodin ráno se tělocvična 
naší školy proměnila v jeden velký 
středověký svět. A že se bylo na co 
dívat! Stánky s jednotlivými tématy 
vábily svojí rozmanitostí a oči nevědě-
ly, kam se mají dříve dívat. Po úvod-
ním projevu pana ředitele začala před 
žáky, rodiči a zástupci obce prezenta-
ce jednotlivých skupin. Kromě mnoha 
informací o středověké architektuře, 
duchovním životě a zámořských obje-
vech jsme se všichni od žáků 1. a 2. 
ročníku dozvěděli také o tom, jak lidé, 
a hlavně děti, dříve trávili volný čas na 
hradech i v podhradí. I ostatní skupiny, 
složené z žáků 3. – 9. třídy, nám na-
bídly velmi pěkná vystoupení. Mohli 
jsme zhlédnout módní přehlídku, ta-
neční vystoupení, ochutnat středověká 
jídla a k poslechu nám dobovou hudbu 
zahrála děvčata na flétny a varhany. 
Celé dopoledne zakončily rytířské 
souboje. Chlapci s ručně vyrobenými 
zbraněmi bojovali před panem králem 
opravdu jako o život. 
  Výsledky práce žáků můžete i 
v dalších dnech zhlédnout na výstavě 
ve vestibulu školy. Výrobky z projektu, 
na podporu činnosti školy a  adopce 
na dálku, lze zakoupit na školní besíd-
ce konané dne 18.4. v 18. hodin 
v kulturním domě v Borech, na kterou 
Vás srdečně zveme.         
          Lenka  Pužová 

ŽÁCI NAŠÍ ŠKOLY SE  
VYPRAVILI DO STŘEDOVĚKU 

Poděkování 
   Cestovatelské besedy, které pro nás 
připravili Honzík Karásek a Šárka Mejzlí-
ková, byly opravdu velkým svátkem.  
   Za Klub dobré pohody děkuje Blanka 
Křížová 
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NAŠE SOBOTNÍ VELKÁ RADOST  

   Již potřetí jsme se zúčastnili míst-
ního kola přírodovědné soutěže 
Zelená stezka Zlatý list. Bylo to 
v sobotu 4.dubna 2009 v Balinském 
údolí ve Velkém Meziříčí. Tentokrát 
nás jel opravdu rekordní počet 22 
žáků z 5. až 9. třídy, tedy 1 družstvo 
mladších a 3 družstva starších. I 
konkurence letos byla veliká – 3 
družstva v mladší a 8 družstev ve 
starší kategorii. 
   O to větší byla naše radost při 
vyhlašování výsledků, když Jana Au-
dy ze SEV Ostrůvek řekla, že: „Na 
1. místě se umístilo družstvo 
Hlodavci ze ZŠ Hany Benešové 
v Borech“. Složení družstva: Alen-
ka Havlíčková, Katka a Šárka Dufko-
vy, Alenka Hlaváčová, Martin Drlí-
ček a Vojta Kropáček. Naše radost 
a překvapení bylo o to větší, že to 
bylo již potřetí, když jsme vy-
hráli tuto soutěž v mladší kate-
gorii! 
   I naše starší družstva bodovala. 
Družstvo Bobši obsadilo 2. místo a 
od postupu je dělily jen 2 body! Slo-

žení družstva: Lenka 
Kujalová, Bára Zikmun-
dová, Jana Pospíchalová, 
Jitka Karásková, Alžběta 
Křížová, Katka Proko-
pová. Další naše druž-
stvo Želvušky (Maruška 
Dostálová, Terka Jurko-
vá, Dan Hochmann, 
Standa Drápela a Roman 
Havlíček) skončilo na 4.místě. 
Nutno ale říci, že jejich úkol byl 
velice těžký, protože jeden člen 
družstva onemocněl  a jejich 
soupeři byli převážně deváťáci. 
 Ani naše třetí družstvo neode-
šlo s ostudou. Ačkoliv Neználků 
( Petra Karásková, Veronika 
Zikmundová, Jarda Pospíchal, 
Patrik Hořínek a Honzík Dvo-
řák) bylo také jenom pět, umís-
tili se na pěkném 6. místě. 
   Těm, kteří postupují do kraj-
ského kola blahopřejeme a drží-
me jim palce. 
   Zuzana Jurková 

Družstvo starších  

Radost vítězů. 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA 

   Velké poděkování patří všem, kteří doma pěkně připravili a na místní faru přinesli věci 
vhodné do sbírky.  
   Velké poděkování patří ovšem i paní Věře Jakubcové, která s tím vším měla nejvíc starostí a 
běhání  a pak Janě  Vaverkové, Jiřině Vilišové a Blance Křížové za starost a pomoc. 
   Auto z Diakonie Broumov si vše odvezlo v následujícím týdnu.  

Snímek vlevo  je v 16.00 hod., snímek vpravo v 19.00 hod.... 
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Mateřská škola Bory  
vás zve ve čtvrtek 23.4.2009 

v 15.00 hod. do budovy 
MŠ na divadelní  
představení. 

 

JAK HŘÍBEK VYROSTL 
 

 

BOUDO, BUDKO! 
 

PÁSMO BÁSNIČEK  
A ŘÍKADEL 

Vystoupí všechny děti z naší MŠ  
a na spolupráci všeho druhu se po-
dílí: Ludmila Šabacká, Iva Novotná 

a Jan Hrubá. 
Vstupné dobrovolné – výtěžek 
bude použit na zakoupení sta-

vebnice pro MŠ. 
Těšíme se na vaši ná-

vštěvu! 

KARNEVAL V MŠ  

 Na čtvrtek 29. 1. 09 měly děti v Mateřské škole Bory 
připravený KARNEVAL. Předvedly své krásné masky a 
zasoutěžily si v oblasti výtvarné, pěvecké i taneční. Ukáza-
ly své dovednosti v početních představách, pohádkách, 
pohybových dovednostech, hádankách a paměti. Děti pak 
byly odměněny diplomy a drobnými dárky, které poskytl 
MC Donalds Fajtův kopec Velké Meziříčí. A paní kuchař-
ka pro všechny připravila něco ze zdravé výživy.  Děkuje-
me tímto za sponzorství a rodičům za přípravu masek.    
    Kolektiv MŠ Bory   

 Se uskuteční ve středu 22. dubna 2009 v mateřské 
škole od 8.00 do 12.00 hodin.  
 Prosíme rodiče, aby si před termínem zápisu vyzvedli 
v MŠ přihlášku a nechali ji potvrdit lékařem. 
 
 Ve středu 22.4. v 9,00 hodin budou děti z mateřské 
školy hrát pro vás pohádku „Jak hříbek vyrostl“. Těší-
me se na Vaši návštěvu. 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

DO BORŮ PŘIJDE 
TÉMĚŘ  

10 MILIONŮ 

    Do Borů přijde téměř 10 milionů. Obec Bory byla úspěšná v operačním programu Lidské zdroje a za-
městnanost, který administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na projekt s názvem „Přenos know how 
a budování mezisektorového partnerství v obcích“ získala 6.485.000 Kč.  
    Úspěch slaví také občanské sdružení Národní síť venkovských komunitních škol se sídlem v Borech, kte-
ré ve stejném operačním programu získalo 3.272.600 Kč na projekt „Neziskové komunitní školy – centra 
místního partnerství“. V obou projektech naše obec zužitkuje svoje zkušenosti z předchozích neinvestičních 
projektů. Více informací o obou projektech zveřejníme v příštím zpravodaji.                Mgr. František Eliáš 



 

 9.-13.3.2009 probíhal Týden čtení 
v celé ČR u nás to bylo již podruhé. 
 Zahájili jsme svátečně. Protože hned 
v pondělí ráno k nám přijela paní spi-
sovatelka z Prahy! Paní Ivona Bře-
zinová píše zejména pro děti, píše 
zajímavě a píše hodně. Napsala již 
téměř 50 knih. Besedy s ní probíhaly 
v Základní škole a byly dvě.  Jedna pro 
mladší žáky, zde se děti dozvěděly 
mnoho o tom, jak knížka vzniká a jak 
je možné stát se spisovatelkou. Druhá 
beseda, pro ty starší byla částečně 
věnovaná sérii knih se společným ná-
zvem Holky na vodítku. Tyto knížky 
se věnují problému různých závislostí. 
 Odpoledne pak začalo to pravé čtení 
v knihovně.  A to ne ledajaké, proto-
že našim VIP hostem byl pan Jiří Tro-
jan. Fotograf, pilot, dokumentarista, 
autor řady knih leteckých snímků 
měst a obcí z našeho okolí, ale hlavně, 
úžasný vypravěč! My teď víme o létání 
snad úplně všechno.  Nebo všechno 
podstatné. 
 Úterý 10.3. Dnes máme na progra-
mu skřítky, trpaslíky a jiné pohádkové 
a nadpřirozené bytosti. Abychom se 
v nich lépe orientovali, udělali jsme si 
nejdřív malou rekapitulaci a soupis 
těchto stvoření. A že jich je! Zuzka 
popsala 6 listů papíru. 
 Potom jsme si četli z knížky o Trpas-
lících. A protože včera jsme hodně 
seděli a poslouchali, dnes jsme se pro 
změnu hodně hýbali. A když kouknete 
na fotky, tak u hry Tvister tedy oprav-
du hodně! A pak následoval turnaj 
v Jarošovské káče, ta byla zcela 
v obležení a v Maxičlověče, nezlob se.  
I tady probíhal boj přímo nelítostný! 
 Ve středu 11.3. nám četla babička 
Jakubcová z knížky pohádek Jana Dr-
dy, a pak Kristýnka a Adélka z knížky 
Ivony Březinové. 
 A potom jsme dělali letadýlka. 
V plánu byla už v pondělí, ale ukrátit 
povídání pana Trojana, by byla veliká 
škoda. Jsou to letadýlka úplně jedno-
duchá, ale lítají parádně. Nejlépe na 
chodbě, kde bylo víc místa. 
V knihovně se na regálech a za kniha-
mi těžko hledala.... 

 Čtvrtek 12.3. Dnes byl den re-
kordů. Rekordů vlastních, třeba 
Kika dnes snědla 16 knedlíků 
k obědu... Rekordů v knihovně, 
mezi knihami největší je kniha Zví-
ře a nejmenší kniha básní, které je i 
knižní lístek 
velký... 
 A pak jsme šli 
dál: Čtenářský 
kroužek v naší 
knihovně před 
pár lety vytvořil 
rekordní vánoč-
ní řetěz v délce 
630 m! 
 Potom už jsme 
si vzali na po-
moc knihy. 
Nejdřív 1000 
českých nej od pana Ladislava 
Kochánka. Pak už přišla na řadu 
Guinnessova kniha rekordů.  A 
věděli jste např., že pan Arthur 
Guinness  (1725 - 1803) začal 
v roce 1759 (je to 250 let!) v ir-
ském Dublinu vařit pivo, proslulé 
značky Guinness.  Černé pivo znač-
ky "Guinness" se stalo doslova sy-
nonymem Irska. I slavná Guin-
nessova kniha rekordů je po-
jmenována podle tohoto pivovaru. 
Její první vydání v roce 1954 totiž 
inicioval (a tedy celý projekt vy-
myslel) výkonný ředitel pivovaru 
Sir Hugh Beaver, jako příručku 
pro rozsuzování hospodských 
pří o tom, kdo je nejrychlejší, 
největší a po-
dobně. 
 Čtení o rekor-
dech je fajn, ale co 
takhle, nějaký si 
vytvořit hned na 
místě? A tak jsme 
se dali do stavění 
věže z papírových 
cívek. Že je to 
malý rekord? 
V naší knihovně 
taková věž roz-
hodně nikdy nestá-
la! Ale hlavně, užili 

jsme si u toho hodně zábavy. 
 Pátek 13.3. a pro nás veliký 
svátek. Po roce k nám opět za-
vítala paní profesorka Eva Kočí 
- Valová. A sešlo se nás hodně, 
proto jsme „zasedli" v zasedací 
místnosti OÚ. Paní Valová nám 
četla z knihy Ivana Klímy Jak 
daleko je slunce, krásný pří-

běh o čá-
pech. O 
tom, jak jsou 
si čápi věrní. 
A proto na 
všech obráz-
cích čápy 
také najdete 
a hlavně 
svět, jak ho 
vidí ten letící 
čáp. Svět z 
ptačí per-
spektivy. A 
tak jsme se, aniž bychom to 
plánovali, vrátili k pondělnímu 
tématu a panu Trojanovi a létá-
ní…           Blanka Křížová 
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TÝDEN ČTENÍ V OBECNÍ KNIHOVNĚ 
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TŘETÍ NOC S ANDERSENEM V NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNĚ 

  Hlavním tématem letošní Noci s 
Andersenem bylo poutní místo Vele-
hrad.  Půlnoční čtení se týkalo cesty 
malého chlapce Mojmíra na Velehrad, 
na pohlednicích je Velehrad vyobra-
zen. I sestřička našeho stromu po-
hádkovníku, oskeruše, kterou brzy 
vysadíme vedle něj na Čarodějnici, 
bude mít spojitost s Velehradem. Je 
to dárek pana Peňáze 
  My jsme tuto noc zahájili už v 17 
hodin. Jen co jsme si srovnali batohy, 
karimatky a spacáky v zasedací míst-
nosti, vyrazili jsme pozdravit pohád-
kovník a zazpívat mu pár písniček. A 
protože je ještě celkem malý a bojí 
se těžké zemědělské techniky, co 
jezdí okolo, postavili jsme mu na 
ochranu čtyři kamenné mohyly. Byla 

to docela fuška. Ono není jednodu-
ché udržet tolik kamenů na sobě, aby 
nepopadaly. Po náročné práci jsme 
ale dostali hlad, a tak jsme si opekli 
buřtíky. Všem nám moc chutnalo. 
Pak už ale přišel čas, využít naše noží-

ky jiným 
z p ů s o -
b e m , 
než jen 
k řezání 
proutků 
na opé-
k á n í . 

Vyrobili jsme si, za Laďovy vydatné 
pomoci perfektní bzučáky. Spíš tu 
první polovinu, u které se nadělá ne-
pořádek. Po tmě už toho totiž moc 
vidět není a tak jsme měli strach o 
naše prstíky. Tu druhou část jsme 
dokončili v knihovně, 
kam jsme se vrátili asi 
ve 21 hodin.  
  Jen co jsme měli 
hotovo, oblekli jsme 
se do pyžamek a vy-
razili na noční pro-
hlídku muzea. To se 
jen tak někomu ne-
poštěstí, no a ještě 
když k tomu máte 
průvodce a soutěž 

v hádání 
funkcí před-
mětů, je to 
nezapome-
nutelný záži-
tek. Pak už 
jsme si ale 
posedali na 
koberec a 
začali jsme 
číst. Nejdří-
ve to byla 
u k á z k a 
z dosud ne-
vydané kni-

hy, o Mojmírově pu-
tování na Velehrad. 
Tento příběh slyšelo 
v té době daleko víc 
dětí, než jen nás 18, 
co jsme v knihovně spali, protože 
tuto kapitolu knihy obdržely děti ve 
všech „spacích“ místech a těch bylo 
víc jak 800. Pokračovali jsme pohád-
kami na dobrou noc, kdy už jsme le-
želi pěkně ve spacáčcích na karimat-
kách mezi regály plnými knížek. Ně-
kdo usnul dřív, ti nejvytrvalejší asi ve 
3 hodiny ráno! 

 Anketa Kniha mého srdce, byla zahájena v sobotu 4.4.2009 slavnostním pořadem 
v České televizi. My v knihovně jsme při Noci s Andersenem hlasovali už o půlno-
ci. Pokud i vy máte tu svoji NEJ knihu, můžete hlasovat na www.knihasrdce.cz, 
nebo si v naší Obecní knihovně vyzvednout anketní lístek a ten v knihovně ode-
vzdat. My už další zařídíme.             Pavel Kříž 

 O co veselejší byl večer, o to míň 
se nám chtělo ráno vstávat. Vylákala 
nás až vůně čaje a výborných bábo-
vek od paní Hlaváčové. Po snídani 
jsme si ještě rozdali pohlednice 
s Velehradem a to už venku dávno 
čekali rodiče. Rozloučili jsme se asi 
o půl deváté.        Zuzka Filipová  
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA 1.3.2009 

Silný člověk se pozná tak, že rozlomí tabulku čokolády na dva kusy a pak sní jen jeden! 

Neexistuje nic lepšího než dobrý přítel,.. snad jen dobrý přítel s čokoládou! 

Existuje teorie, že čokoláda prodlužuje život. Možná je to hloupost, ale radši nebudu riskovat. 

Lepší je jeden kousek čokolády v ústech, než dva kousky na talíři... 

Hodně štěstí všem dětem a jejich rodičům!  

Foto Stanislav Charvát 

ČOKOLÁDOVÁ VÝSTAVA  
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6. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR  
STAROSTY V BORECH 

První jarní den, tedy 
21.3.2009 se v borské tělocvičně 
konal již 6.ročník volejbalového tur-
naje. Ten den se celkem 8 družstev 
snažilo získat putovní pohár staros-
ty obce Bory. Opravdu obdivuhodné 
je, že přímo u nás v Borech se na-
šla 4 družstva, tedy 24 sportovců, 
kteří se do bojů také zapojili. 

A jak to všechno dopadlo ? 
1. místo - družstvo Mostiště - kapi-
tánka Holánová 
2. místo - družstvo Žďárce - kapitán-
ka Mašková 
3. místo – družstvo Chlumku – kapi-
tán Smejkal 
4. místo – družstvo Oslavice – kapi-
tánka Navrátilová 
5. místo – družstvo Borů – kapitán 
Ondřej Zikmund 
6. místo – družstvo Borů XL – kapi-
tán Pavel Láznička 
7. místo - místo – družstvo Borů All 
Stars Team – kapitán Pavel Jaku-
bec 
8. místo – družstvo Borů Vrch – ka-
pitán Miroslav Křehlík 
   Děkujeme všem sponzorům, kte-
ří věnovali v této nelehké době svě-
tové ekonomické krize ceny pro jed-
notlivá družstva. Jsou to: 
1/ Agro Měřín, a.s., Měřín 
2/ Elektro Zikmund, Bory 
3/ Horácké autodružstvo, Velké Me-
ziříčí 

4/ Josef Fňukal, Bory 
5/ Pavel Láznička, 
Bory 
6/ Uchytil s.r.o, Žďár 
nad Sázavou 
7/ Vezeko s.r.o., Vel-
ké Meziříčí 
 
   Na závěr ještě 
pořadatelé děkují 
panu Vladimíru Zmr-
halovi, který rozhodo-
val jednotlivé zápasy. 
   Myslím, že se ten-
to turnaj stal pěknou tradicí a že se 
všichni těšíme na další už 7.ročník. 
                    Zuzana Jurková 

V BORECH HRÁLI NOHEJBAL 

   V sobotu 7. března se uskutečnila zimní část nohejbalu v Borech, 
který se konal v tělocvičně Základní školy Hany Benešové. Turnaj byl 
velmi dobře připraven a zúčastnilo se ho celkem šest družstev, větši-
nou složených z místních hráčů a hráčů z okolních vesnic – Rousmě-
rova, Kněževse a Radostína nad Oslavou. Na závěr turnaje byly předá-
ny diplomy a všechna ocenění. Diváci se zúčastnili ve značném množ-
ství. Celý klub nohejbalu děkuje panu Janu Šebkovi za sponzorské dary 
i jiné podpory. Další turnaje se budou konat na přírodním hřišti, po-
kud to počasí dovolí, jinak prozatím v tělocvičně Bory. 
Výsledky turnaje: 

1.) místo-Kotačka Ladislav, Minstr Marek a Mahel Miroslav 
2.) místo-Karásek Petr, Křehlík Miroslav a Chalupa Vojtěch 

      3.) místo-Coufal Stanislav  st., Fabík František a Beneš Petr               František Eliáš st. 



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 
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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 

VELKÁ CENA VYSOČINY V KOLOVÉ 

     Borech na Žďársku se o ví-
kendu uskutečnila Velká cena Vy-
sočiny v kolové. V tělocvičně místní 
základní školy si nejprve od 9ti 
hodin poměřili síly žáci, od 15ti 
hodin bylo na programu mezi-
národní klání. Mezi sebou se 
utkali německý tým a česká 
družstva Favorit I, Favorit II a 
Svitávka I. Kolová má dlouho-
letou tradici, velice populární 
je v Německu, kde byla loni 
zvolena jako sedmý nejoblíbe-
nější sport. Jednou za rok se 
koná Mistrovství světa. Je to 
sálový zcela neprofesionální, 
míčový ale více kontaktnější 
sport. Pravidly by se dala při-
rovnat k sálovému fotbalu. Hraje se 
dvakrát 7 minut na hřišti o velikosti 
11x14 metrů, branky mají rozměr 2x2 
metry. Hrají vždy dva hráči proti dvě-
ma, jeden je brankář, druhý útočník. 
Míč je oproti fotbalovému menší a 
těžší, váží 600 g a je nacpaný srnčí srs-
tí. Podle mistra světa Miroslava Berge-
ra, který letos hraje extraligu se sy-
nem, je kolová „tvrdej sport a 
taky se fauluje“.  
   Ke kolové je třeba speciálních 
kol, které se vyrábí na zakázku, 
musí mít speciální vidlice, galusky 
musí být nafouknuté na 10 atmo-
sfér a vzadu je jedno kolečko, kte-
ré umožňuje jízdu i do zadu. Spe-
cifikem kolové je, že hráč se musí 
udržet za každou cenu na kole. 
„Pokud hráč spadne, tak se musí s 
tím kolem otočit za brankovou 
čárou, což znamená jakoby, když 
to řeknu zjednodušeně, si nabyl 
život a mohl jet dál. Pokud tohle 
neudělá, tak víceméně je to faul, neboli 
trest, protože se dotkne míče,“ říká 
bývalý hráč kolové a jeden z organizá-
torů Velké ceny Vysočiny v kolové Jiří 
Böhm. „Pokud hráč chytne míč rukou, 
tak pouze ve vymezeném půlkruhu u 
branky, jinak je to posuzované jako 
trest“, dodává Böhm. Rozhodčí mo-
hou rozdávat žluté i červené karty. 
Pokud je jeden ze dvou hráčů vylou-
čen, tak zápas vyhrává druhé mužstvo. 
   Česká kolová má ve světě své jmé-

no, dokládají to úspěchy 20ti násobných 
mistrů světa, bratrů Pospíšilových. 

   Kolová je sport spíše pro kluky, holky 
se věnují krasojízdě. Pozvání na sportovní 
akci přijaly i mistryně světa v krasojízdě 
Martina Štěpánková a její mladší kolegyně 
osmiletá Terezka Kosíková. Krasojízda by 
se dala přirovnat ke krasobruslení. Dokon-
ce se jezdí v párech, nebo čtveřicích. 
„Krasojezdci musí mít hodně trpělivosti. 
Stojku na řidítkách jsem se učila rok,“ říká 

trojnásobná mistryně světa Martina Ště-
pánková provdaná Trnková.    
Výsledky Velké ceny Vysočiny v kolo-
vé:  
1.    Zscherben (SRN) 
2.    Svitávka I. (ČR) 
3.    Favorit Brno I. (ČR) 
 
Zdroj:http://www.i-vysocina.cz/
zpravodajstvi-zdarsko/velka-cena-vysociny-
v-kolove-2009-03-30.htmlV 
                       Foto Josef Březka 


