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Borský zpravodaj 

 

PŘIJĎTE S NÁMI POSNÍDAT! 
 

Sobota 12. května 2012  
před OÚ v 9. 00 hod. 

 

FÉROVÁ SNÍDANĚ V BORECH 
 

Víc se dozvíte na straně 4. 

AKCE ČISTÁ VYSOČINA  
 

Přijdete nám pomoci? 
 

Letos potřetí se zapojíme do této akce, kterou vyhlašuje  
Zdravý kraj Vysočina. 

Začátek akce je v pátek 13.4.2011 v 15.00 hod.  
před OÚ v Borech. 

Prosím vezměte si pracovní rukavice, a pokud máte, tak také  
reflexní vesty. Žluté a modré pytle na tříděný odpad máme a také 

několik vest. Opět se vydáme na tři základní směry k Vídni, 
k Rousměrovu a k Radostínu nad Osl.. 

O odvoz posbíraných odpadků se postará KSÚS 
 

ČSOP a MOP Bory a MA 21 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
Zelený čtvrtek 
5.04.2012 18.00 Mše na památku Večeře 
Páně: za Vlastu a Bohuslava Dvořákovi - 
o.Prajka 
Velký Pátek 
6.04.2012 18.00 Liturgie památky Umučení 
Páně. - o.Prajka 
Bílá Sobota 

7.04.2012 20.00 Velikonoční Vigilie: za rodiče Křížovy, dce-
ru a 2 syny - o.Prajka 
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 
8.04.2012 9.45 Mše sv.: za Adolfa Poula, dvoje rodiče a 
sourozence a Josefa Dostála - o. Prajka 

Velikonoční pondělí 
9.04.2012 DOLNÍ BORY 8.45 Mše sv.: - o. Parajka 
HORNÍ BORY 9.45 Mše sv.: za Jana Karáska a syna, rodiče 
Karáskovy, Klímovy a Dostálovy - o.L.Sz. 
Farní oznámení 
Na Zelený čtvrtek začínáme Velikonoční Triduum. Ve čtvr-
tek v 18.00 Mše na památku Večeře Páně. Po Mši adorace v 
adorační kapli. 
 Na Velký pátek adorace od 8.00. Liturgie památky 
Umučení Páně bude v 18.00. Adorace u Božího hrobu do 
21.00 hodin. Sbírka bude na Boží Hrob v Jeruzalémě. 
 Na Bílou sobotu adorace u Božího hrobu od 12.00 do 
19.30. Velikonoční Vigilie bude ve 20.00 hodin. Na tuto 
bohoslužbu si přineseme svíčky. 

NA ZELENÝ ČTVRTEK NA ZELENÉ PIVO... 
Uteklo to jako voda a už je to zase tady! Tolik očekávané sluníčko a 
svátky jara jsou konečně zde. Pojďte přivítat jaro s pivovarským 
pozdravem „dej Bůh štěstí“. Zelené pivo se točí na řadě míst a jedním 
z nich je i Penzion Krásněves. Pojďte se s námi projít jarní přírodou.     
           Všechny zve KČT Bory 

100 JARNÍCH KILOMETR Ů V BORECH  více informací na straně  3. 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 24.2.2012 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Byt K. Brychtové - byl odeslán dopis z jednání Rady obce 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a ověřovatele zápisu                         11-0-0 
2. Program jednání                                                          11-0-0 
3. Výměnu pozemků p.č. 1098/2 a část pozemku p.č. 1098/1v k.ú. 
Dolní Bory ve vlastnictví obce Bory za pozemek p.č. 1099/2 a 
část pozemku p.č. 1098/3 v k.ú Dolní Bory. ZO souhlasí    10-0-1 
4. Pan Šťourač dodal po skončení prací další fakturu ve výši 73 
tis. Kč.  ZO souhlasí s rozhodnutím Rady obce, tuto částku neu-
hradit, z toho důvodu, že v průběhu stavby pan Šťourač na více-
práce vůbec neupozornil                                                 11-0-0 
5. Pošta -  na základě jednání s představiteli České pošty 
15.2.2012 ZO požaduje Znovuotevření dočasně uzavřené po-
bočky pošty v Borech                                                     10-0-1 
6. Provoz MŠ o jarních prázdninách. MŠ bude uzavřena z důvodu 
jarních prázdnin.  ZO souhlasí. 
7. Návrh Petra Viliše. Fond rozvoje bydlení přednostně ponechat 
pro žadatele na kanalizační přípojky. 
  
 Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů a 15 
občanů. 

 
Usnesení z jednání ZO Bory 23.3.2012 

 
Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Dopis České pošty, s.p.. Předpokládaný termín přijetí nového 
pracovníka je 1.4.2012 a pokud se nevyskytnou problémy, byla 
by pobočka znovuotevřena v květnu 2012. 
 

 II. Schvaluje: 
1.  Zahájení zasedání a ověřovatele zápisu                          8-0-0 
2. Program jednání             8-0-0                                                                                            
3. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření                 9-0-0                                                              
4. Výsledek hospodaření obce. Hospodářský výsledek obce 
v roce 2011 činí 3 108 630,48 Kč. ZO souhlasí s převodem 
z účtu 431 na účet 432.                                                     9-0-0                                               
5. Výsledek hospodaření ZŠ. ZŠ skončila své hospodaření 
v hlavní činnosti za rok 2011 se záporným hospodářským výsled-
kem ve výši 6692,84 a ve vedlejší činnosti s kladným hospodář-
ským výsledkem 119 778,- Kč. ZO souhlasí s rozdělením do 
fondu odměn 40 000,- Kč a do rezervního fondu 73 085,16 Kč. 
ZO souhlasí                                                            9-0-0 
6. Otevření Turistické ubytovny již od 29. 3.12                  9-0-0 
7. Fond Malých projektů první kolo roku 2012, s tím, že je třeba 
do další výzvy doplnit některé změny v pravidlech a na projedná-
vání žádostí přizvat ještě finanční komisi.                            8-0-1
        

III. Konstatuje: 
1.Zánik mandátu Vladimíra Kříže z důvodu, že přestal být volitel-
ný (změna trvalého pobytu). 
 
 

 Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů 
(jedna členka přišla později) a 5 občanů 
 

Blanka Křížová - místostarostka          Josef Březka - starosta 

KANALIZA ČNÍ PŘÍPOJKY 
  

 Na OÚ ještě zůstává část nevyzvednutých projektů na  
kanalizační přípojky pro jednotlivé domy. Prosíme majitele 
nemovitostí, aby si tyto projekty na OÚ vyzvedli, zaplatili 
příspěvek ve výši 800,- Kč, vyplnili a podepsali (všichni vlast-

níci nemovitosti) formulář žádosti o územní souhlas (stavební 
povolení).  
 Hromadné vyřízení žádostí včetně vyjádření všech dotče-
ných orgánů zajistí OÚ.   

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ 
DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

dne 12.04.2012  
Od 7.30 do 9.15 hod. bude vypnuta oblast střed obce 
napájený z trafostanice u školy: škola, obecní úřad, 
Jednota, ulice ke hřišti a podél hřiště až po č.p. 19 a 
20. 
Od 9.15 do 11.15 hod.Dolní 
Bory Ševčina 
Od 11.15 do 13.15 hod. chaty 
u Manova Mlýna  
 

 
Obec Bory nabízí 
k pronájmu byt 

2+1, 
v přízemí obecní  
bytovky č. 162.  

Byt je k  
dispozici  

Okamžitě. 

Další objednané DVD s filmy pana S. Ochrany budou na OÚ k dispozici po Velikonocích za 150,- Kč.   

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
budou přistaveny u OÚ v Borech a na návsi v Cyrilově v týdnu od 16.4.2012.  

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A 
ELEKTROODPADU proběhne v úterý 17. 4. 
2012 od 17.00 do 17.15 v Borech a od 17.25 do 
17.40 na Cyrilově. 
 
LÉTA PŘETRVÁVAJÍCÍ PROBLÉM: Pneumatiky 
v žádném případě nepatří do velkoobjemového 
kontejneru! Jde o odpad nebezpečný. Tedy ode-
vzdat v úterý 17.4. firmě ODAS! 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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UPOZORNĚNÍ   
Není to tak dávno, co byla posečená každá mez, každá strouha u cesty. Ale dnes je situace jiná, o trávu nikdo valný zájem ne-
má. Dnes je to dokonce tak, že řada majitelů neseče ani své vlastní pozemky. A naši obec „zdobí“ zarostlé a neudržované za-

hrady a plochy. 
 Dovolujeme si vás upozornit, že dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, je fyzická osoba po-
vinna, jako vlastník pozemku, zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organis-
mů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození 
životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. V případě porušení této 
povinnosti může příslušný správní úřad, v daném případě Městský úřad Velké Meziříčí, 
zahájit řízení o přestupku fyzické osoby a uložit pokutu.                     OÚ Bory 

JARNÍ SBÍRKA ŠATSTVA PRO DIAKONII BROUMOV 
pondělí 14.5.2012 15.00 - 19.00 hod.      Garáž  OÚ (zadní vchod) 

 
Jaké věci je možné darovat: 
- Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, 
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 
- Peří, péřové a vatované přikrývky, polštářů a dek 
- Obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily 
 Věci, které vzít nemůžeme: 
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů 
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
- znečištěný a vlhký textil - musíme jej nechat na vlastní náklady zlikvidovat 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily. 
Děkujeme za Vaši pomoc.                            Klub dobré pohody Bory a Diakonie Broumov 

OBECNÍ KOMPOSTÁRNA ZAHÁJILA DRUHOU SEZÓNU SVÉHO PRO VOZU  
 Novým správcem je pan Bohuslav Hašek a otevřeno bude opět  

ve středu a v sobotu od 16.00 do 18.00 hod. 
 Prosíme všechny, kteří materiál na kompostárnu vezou, aby nemíchali dohromady trávu a větve, nebo 
jiný hrubší materiál. Ten je pak třeba poštěpkovat a proto prosíme už na vlečce, nebo na vozíku si tyto 

materiály oddělte. 

 Na Holý vrch u Cyrilova chodíme 
společně na Nový rok už několik let a 
tak nás napadlo, že je škoda takhle spo-
lečně si vyjít jen jednou za rok. A myš-
lenka založit místní odbor Klubu čes-
kých turistů byla na světě! 
 A tak od března 2012 je to skuteč-
nost a náš KČT Bory je řádně zaregis-
trovanou organizací. 
 Chůze je pro člověka všech genera-

cí pohybem příjemným a přirozeným a to je základ činnosti 
turistů. K tomu pobyt v přírodě a poznávání…  To všechno vám 
bude nabízet i KČT v Borech. 
 Na jarní období jsme připravili akci 100 jarních kilomet-
rů. V rámci ní bude pro všechny zájemce připraven program 
výletů, výšlapů a pochodů. Našich vlastních i konaných v našem 
okolí. K účasti není nutné být registrovaným členem KČT, ale 

jen si vyzvednout záznamovou kartičku, kde se ujité km budou 
zaznamenávat. 100 km je hodně, ale třeba se to někomu podaří! 
První pozvání, na akce u kterých už známe data:  
5.4. na Zelený čtvrtek za zeleným pivem.  
14.4. na rozhlednu Rosička 
2.6. Měřínská 50 
9.6. Víděňský pochod 
 Všechny podrobnější informace bu-
dou vždy na webových stránkách obce, v 
hlášení obecního rozhlasu, na vývěskách. 
 Na konec června je v plánu Pohád-
kový les pro děti.  
  
 Na všechny účastníky všech našich 
společných cest se těší  Hana Křížová předsedkyně KČT Bory 

NOVÁ ZÁJMOVÁ ORGANIZACE V BORECH 
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12. května 2012 před OÚ v 9. hod. 
 

 Myšlenka Férové snídaně je velmi prostá: 
sejděte se v parku, na nábřeží nebo na náměstí, 
na návsi ve svém městě, ve své obci se známými, 
sousedy, kamarády nebo rodinou a společně 
posnídejte fairtradové a lokální suroviny. Jedno-
duše a zároveň moc příjemně tak stejně jako 
tisíce lidí na světě oslavíte Světový den pro fair 
trade a dáte najevo svůj zájem o téma spravedli-

vého obchodu a odpovědné spotřeby vůbec. Spousta lidí vyja-
dřující společnou snídaní podporu fair trade bude signálem, že 
nám nejsou lhostejné podmínky, za jakých se produkuje a obcho-
duje zboží, které běžně spotřebováváme. 
 

Proč zrovna snídaně? 
 Už pět let se v České republice slaví Světový den fair trade, 
svátek připadající na druhou květnovou sobotu. České oslavy 
této nejvýznamnější události ve fairtradovém kalendáři probíhají 
formu tzv. Týdne pro fair trade, kdy nejrůznější organizace nabí-
zejí veřejnosti možnost seznámit se s myšlenkou fair trade pro-
střednictvím ochutnávek, besed, přednášek a dalších akcí. 
Minulý rok se Férové snídaně zúčastnilo 2 500 lidí ve 41 městech 
České republiky. Překonáme to letos? Záleží to i na vás! 
 

Co je to fair trade? 
 Spravedlivý obchod neboli fair trade je způsob obchodu, 

jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných pěstitelů, 
řemeslníků i zaměstnanců z rozvojových zemí Afriky, Asie a 
Latinské Ameriky. Je založen na vytvoření partnerství mezi pro-
ducentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé. 
- Výrobcům fair trade nabízí spravedlivé obchodní podmínky, 
možnost vymanit se z chudoby, žít důstojný život a plánovat 
svou budoucnost. 
- Nám, spotřebitelům, pak dává fair trade jedinečnou možnost 
prostřednictvím každodenního nakupování snadno a účinně se 
zapojit do snižování chudoby lidí na celém světě. 
 Koupí výrobků s označením fair trade vyjadřujete svou soli-
daritu s lidmi, kteří jej vyrobili a zároveň dáváte svůj hlas jinému, 
spravedlivějšímu, způsobu obchodu. 
 

Co s sebou na snídani? 
 Fairtradové dobroty se rády kamarádí s těmi lokálními. Mů-
žete si upéct buchtu z fairtradového kakaa a cukru, biomouky, 
medu od místního včelaře a vajíček od souseda a k tomu si uva-
řit do termosky fair trade čaj nebo kávu. Nemáte čas ani chuť na 
pečení? Pak stačí chleba namazaný marmeládou z jahod z vaší 
zahrádky, fairtradovou čokoládovou pomazánkou nebo sýrem 
od místního farmáře. 
 Jako na každý podobný piknik si s sebou nezapomeňte vzít 
deku nebo něco jiného na sednutí. Doporučujeme vzít si s sebou 
i hrneček a talířek. Určitě se najde někdo, kdo se s vámi bude 
chtít podělit o svoje výtvory! 
       Více se dozvíte na stránkách www.bory.cz a také na 
www.ferovasnidane.cz                                     BK   -    MA 21   

PŘIJĎTE S NÁMI POSNÍDAT! 

 Opět po dvou letech se 17.3.2012 uskutečnilo setkání 
seniorů v KD v Borech. V hojném poštu se tu sešli spoluobča-
né nejen z Borů, ale i z Radenic, Rousměrova, Laštoviček a 
Skleného Nad Oslavou. Na všechny tu čekalo nejedno pře-
kvapení - zejména nově zrekonstruované WC, vyzdobený sál, 
upravené stoly s pohoštěním, vystoupení dětí ze ZŠ, kteří si 
pro dědečky a babičky připravily doprovodný program. Celé 
odpoledne a pak až do večera se o zábavu starala kapela 
„Šafářanka“ z Křižanova. Doufáme, že se setkání všem líbilo a 
že si na ně odnesli pěknou vzpomínku. 
 Chtěla bych touto cestou poděkovat všem členům SPOZ 
a kulturní komise z Borů, Skleného, Radenic a Rousměrova za 
pomoc při organizování setkání. Panu Charvátovi za krásné, 
zdařilé fotografie, které jsou nahrané na CD k dispozici na 
OÚ. Dále pak poděkování patří panu Fňukalovi za zajištění 
odvozu hostů z okolních obcí, vedení Zemas AG a.s. za spon-

zorský dar a v neposlední řadě všem starostům, kteří si našli 
čas na toto setkání a přišli našim spoluobčanům povědět něco 
o současném dění v jednotlivých obcích. 
     Za SPOZ - Jana Zikmundová 
 Dovolím si připojit malé doplnění. Jistě se mnou budou 
všichni souhlasit, že vystoupení dětí i starších žáků ze ZŠ pod 
vedením paní učitelky Jany Zimundové bylo nádherné.  
         Blanka Křížová 

SETKÁNÍ SENIRŮ 2012 
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OHLÉDNUTÍ NA 40 SPOLEČNÝCH LET  
 Až do konce tohoto roku si budeme v Borském zpravo-
daji připomínat význačné a zajímavé události, které se staly po 
sloučení obcí. Z rozsáhlých záznamů obecní kroniky jsme se 
pokusili vybrat ty nejdůležitější a nejzajímavější. Pamětníci si 
zavzpomínají, ti mladší se dozví, co třeba neznali. 
  
1972 
Obce  Dolní Bory a Horní Bory s Cyrilovem  byly sloučeny 
do obce Bory po volbách v roce 1971 s účinností od 
1.1.1972;  předsedu  nového MNV (Místního národního výbo-
ru) vykonával Vladimír Křehlík a tajemníka František Janeček. 
Stavby - v Dolních Borech zahájena přestavba Kulturního 
domu na Mateřskou školku. 
1973  
Stavby - nová silnice na Cyrilov, nová bezprašná komunikace 
mezi obcemi, zahájeny práce na přístavbě Základní školy,  
renovován  pomník padlým v Dolních Borech, dokončena 
Mateřská školka v Dolních Borech, rozšířena kanalizace 
v obou částech obce, zahájena výstavba rodinných domků,  
odpracováno 6 727 brigádnických hodin. 
Společnost - ustaven Místní výbor Národní fronty, uspořádá-
no vítání nových občánků, konala se veřejná schůze KSČ (tak 
jako každoročně), provedeno přečíslování domů, v obci zří-
zen matriční obvod pro okolní obce, ukončen provoz 
v Moravských keramických závodech, v obci žilo 721 obyvatel. 
1974 
Stavby - zastřešení přístavby ZŠ, výstavba autobusové čekárny 
v Dolních Borech, otočka autobusu na Cyrilově, odpracováno 
22 371 brigádnických hodin. 
Společnost - otevřena Místní lidová knihovna, místní kino 
navštívilo 5 432 diváků, ZŠ navštěvovalo 172 žáků, žilo zde 
722 obyvatel. 
1975 
Stavby - pokračuje přístavba ZŠ, postaven televizní převaděč 
na Cyrilově, odpracováno 16 936 brigádnických hodin z toho 
11 595 na ZŠ. 
Společnost - bylo zrušeno polesí Dolní Bory Státních lesů, 
místní Jednotné zemědělské družstvo se sloučilo s JZD Sklené 
nad Oslavou a Radenice; MNV obdržel Čestné uznání Rady 
ONV za dosažené výsledky v soutěži NV v roce 30. výročí 
osvobození, kino navštívilo 4 737 diváků, žilo zde 716 obyva-
tel. 
1976 
Stavby - pokračuje přístavba ZŠ, odpracováno 17 227 hodin 
z toho zdarma 9 318 hodin, zkolaudováno 6 RD. 
Společnost - volby do zastupitelských orgánů - předsedu 
MNV vykonává Vladimír Křehlík, místopředsedu Stanislav 
Ochrana a tajemníka František Janeček, matriční obvod byl 
převeden do V. Meziříčí, zaveden celodenní provoz v MŠ, 
Místní lidová knihovna získala čestné uznání v soutěži Buduje-
me vzornou lidovou knihovnu (BVLK), Český svaz požární 
ochrany oslavil 80. výročí založení, setkali se rodáci z části 
obce Horní Bory, v JZD bylo zaměstnáno 167 pracovníků, žilo 
zde 718 obyvatel. 
Příroda - vichřice způsobila velké škody na lesních porostech, 
od května do srpna bylo sucho bez dešťů. 
1977 
Stavby - slavnostně otevřena přístavba ZŠ, vyhloubena požární 
nádrž v Dolních Borech, postavena část nové vozovky v Hor-
ních Borech a kanalizace před kravínem, v JZD dokončena 
výstavba posklizňové linky obilí, zahájena rozsáhlá meliorace 

potoka Babačky, zkolaudováno 8 RD, odpracováno 10 158 
brigádnických hodin z toho 3 860 zdarma, žilo zde 724 obyva-
tel. 
Společnost  - setkali se absolventi školy z roku 1937, Sbor 
pro občanské záležitosti uspořádal zájezd do Strážnice, obec 
navštívila delegace 35 voroněžských turistů, kino navštívilo 4 
396 diváků na 55 představeních, obnovena činnost ČOZS 
(Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu), 
v kamenolomu pracovalo 23 pracovníků ve 2 směnném pro-
vozu. 
1978 
Stavby - přístavba KD v Horních Borech, úprava místních 
komunikací na návsi v Horních Borech a před poštou, výměna 
krytiny na obou kostelech a MŠ, zkolaudovány 3 nové RD, 
v kamenolomu postaven sklad pohonných hmot, odpracováno 
10 633 brigádnických hodin z toho 5078 zdarma, v obci žilo 
708 obyvatel. 
Společnost - vyšlo 1. číslo Borovského zpravodaje, SPOZ ve 
spolupráci s Osvětovou besedou uspořádal besedu s hokejisty 
Dukly Jihlava v KD, kino navštívilo na 51 představeních 3 011 
diváků, předseda MNV přijal delegaci žen k MDŽ 
(Mezinárodní den žen), ČSŽ (Český svaz žen) uspořádal bese-
du s Dr. M. Ventrubovou „Dítě a rodina-žena a společnost“, 
Dohlížecí výbor Jednoty eviduje 225 členů LSD (Lidové spo-
třební družstvo) Jednota, konala se ustavující schůze TJ Druž-
stevník Bory, v ZŠ byla beseda o mineralogii s p. Slámou - 
vítězem soutěže“ 10 stupňů ke zlaté“, 
Příroda  -  silnou námrazou byly způsobeny velké škody na 
lesních porostech a nepříznivým počasím došlo k výraznému 
opoždění žňových a podzimních prací v zemědělství. 
1979 
Stavby - dokončena adaptace KD, zahájena stavba víceúčelové 
budovy naproti prodejně Jednoty, bylo odpracováno 10 651 
brigádnických hodin z toho 4 127 zdarma na výstavbě vodní 
nádrže, úpravách návsi v Cyrilově, opravě komunikací, péči o 
parky a zeleň, úpravách a opravách v ZŠ a MŠ, zkolaudovány 2 
RD, v kamenolomu byly provedeny rekonstrukce drtírny a 
povrchová úprava vozovek, zkolaudována meliorace potoka 
Babačka a přilehlých luk. 
Společnost  -  konalo se 7 plenárních zasedání MNV, kterých 
se zúčastnilo 74 % poslanců a 39 občanů, v srpnu vydán Ra-
dou MNV Borovský zpravodaj, i v letošním roce darovali 
občané (9) krev, SPOZ uspořádal besedu s důchodci, jako 
každoročně proběhlo vítání občánků do života, konalo se 
setkání 70 rodáků v Cyrilově, založen 6 - ti členný ženský 
pěvecký sbor, Místní lidová knihovna se přestěhovala do býva-
lého školního bytu, založena ZO ČSOP (Český svaz ochránců 
přírody), po zrušení Základní školy ve Skleném nad O. přešli 
její žáci do naší školy, obecní kronika byla vystavena na výsta-
vě kronik v muzeu na zámku ve Velkém Meziříčí, 14. 8. vypukl 
požár v rodinném domku M. Ochrany, V. Křehlík obdržel 
Čestné uznání ČSAV (Československé akademie věd) za pro-
vedení soupisu pomístných jmen v obci, v obci žilo 683 obyva-
tel. 
Příroda - po mnoha letech byla pokosena Přírodní rezervace 
Mrázkova louka, silné mrazy začátkem roku způsobily palivo-
energetickou krizi, kterou provázelo omezení televizního 
vysílání, veřejného osvětlení, pracovní doby. 
 A kdo by se chtěl o historii Borů dozvědět více, může si přijít 

obecní kroniku prohlédnout na PC do obecní knihovny. 
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Pár slov úvodem 
 V Borech byly v roce 2006 založeny 2 občanská sdružení – 
„Komunitní škola Bory“ a „Národní síť venkovských komunit-
ních škol se sídlem v Borech“. Obě sdružení vznikla jako výstup 
projektu „Komunitní obec Bory“, který obec Bory realizovala 
v roce 2005. Cílem tohoto článku a článků následujících bude 
představit občanům obě sdružení a seznámit čtenáře zpravodaje 
s jejich činností. 
 
Historie vzniku Komunitní školy v Borech  
 V roce 2005 obec Bory realizovala projekt „Komunitní obec 
Bory“. Projekt byl financován z Ministerstva pro místní rozvoj 
přes Mikroregion Velomeziříčsko – Bítešsko. Samotný projekt 
měl několik výstupů – tvorbu strategie obce, podporu Ligy neku-
řáků Bory, vyškolení zájemců pro tvorbu projektů. Jedním 
z výstupů bylo také založení a zahájení činnosti Komunitní školy. 
Činnost byla zahájena již v roce 2005, pro pokračování činnosti 
po ukončení projektu byla v roce 2006 založena nezisková orga-
nizace. Sídlo organizace je v budově základní školy. Činnost zajiš-
ťuje tým ve složení František Eliáš, Vladimíra Stará, Ludmila Zik-
mundová a Jana Benešová. Ve školním roce 2011/12 nabízí ko-
munitní škola svoje služby již sedmý rok. 
 
Co je Komunitní škola Bory? 
 Komunitní škola Bory nabízí možnost vzdělávání a aktivního 
trávení volného času široké veřejnosti přímo v obci. Pokud se 
tedy občané chtějí vzdělávat, nemusí dojíždět do měst a ušetří 
tak nejen náklady na cestu, ale i čas s tím spojený. Ke vzdělávání 
je ve většině případů využíváno zázemí školy, jsou tak mnohem 
efektivněji využity peníze, které obec dává na provoz školy. 
 
Co Komunitní škola nabízí? 
 Nabídka činnosti vychází ze zájmu a potřeb samotných obča-
nů. Každý rok začínáme dotazníkem, který směřuje do všech 

domácnosti v obci a přes žáky školy i do okolních obcí. 
Z výsledku dotazníků zjistíme, o jaké kurzy je zájem, a ty jsou 
v průběhu roku otevřeny. 
 
Za 7 let své činnosti byly úspěšně realizovány tyto kurzy, většina 
z nich opakovaně. 
 
Základy práce s počítačem 
Počítače 50+ 
Word a Excel 
Internet a e-mail 
Digitální fotografie 
Psaní všemi 10 
Angličtina 
Keramika 
Výtvarné techniky 
Tiffany 
Cvičení pro ženy 
Power joga 
Taneční 
Zahrádkářský 
Finanční gramot-
nost 
  
Nabídka kurzů se v průběhu let postupně mění v závislosti na 
zájmu a požadavcích samotných občanů. Lektory a vedoucími 
jsou vedle učitelů základní školy i další občané z blízkého okolí, 
kteří něco umí a chtějí to předat ostatním. Lektorem 
v komunitní škole se můžete stát i Vy. 
 Pokud někoho ze čtenářů zpravodaje nějaký kurz zajímá a 
nebo máte nápad na jinou aktivitu, neváhejte nás kontaktovat. 
 
Příště se dozvíte, jak je komunitní škola financována a zveřejníme 
statistiky z činnosti - počty účastníků a jejich složení. 
 
                     Za tým Komunitní školy, o.s.,  Mgr. František Eliáš 

KOMUNITNÍ ŠKOLA BORY 

SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU 
to bylo motto 
letošního ročníku 
Března - měsí-
ce čtenářů.  
 Týden čtení 
2012 jsme zahájili 
pondělním non-
stop čten ím.  
Úterý, to už bylo 
sladké až, až. 
Vyráběli jsme totiž Pohádkové 
dorty. Na 3 připravené korpusy si 
děti nazdobily O perníkové cha-
loupce, O slepičce a kohoutkovi a 
O Červené karkulce. Dorty se 
krásně povedly a byla to činnost i 
veselá. 

 A dorty je přece také třeba sníst a na to byl ideální den ve 
čtvrtek, který patřil malé slavnosti: vyhlášení Čtenáře roku 
2011. Naší nejlepší čtenářou v tomto roce se stala paní Anežka 
Karásková ( 63 knih), a hned za ní je paní Jana Eliášová (50 knih). 
V kategorie dětí je nejlepší čtenářkou Aneta Prudková (39 knih), 
druhá Maruška Prokopová (38 knih) a třetí Kája Harvánková (36 
knih). Zvláštní ocenění letos patří paní Vlastě Mičkové, která je 
čtenářkou naší knihovny nepřetržitě už 29. rok.  
 Středa patřila zejména děvčatům. Učily jsme se totiž háčko-

vat. Inspirací k této činnos-
ti nám byla knížka Pohádky 
ovčí babičky. Ona sice 
Ovčí babička plete, ale k 
tomu u nás už nedošlo. To 
je na řadě příště, protože 
háčkování to nás teda 
bavilo!  
 A je tu pátek, ten byl 
ve znamení promítání starých pohádek. V pátek je u nás řada 
dalších kroužků a tak se nás mnoho nesešlo, ale pomítali jsme 
celé 2 hodiny. Nejvíc děti bavilo vymýšlet si doprovodný text.  
 A protože mělo promítání takový úspěch, hned v pondělí na 
ně přišly děti z MŠ. Mimo to si prohlédly i knížky a zahrály si 
společenské hry. 
 I naši prvňáčci, kteří jsou přihlášeni do projektu Knížka 
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 V letošním 
školním roce 
jsme se opět 
zapojili do vý-
tvarné soutěže 
s názvem 
„Požární ochra-
na očima dětí“. 
Aby se nám lépe 
kreslilo, šli jsme 
tentokrát podívat 
za hasičem Ondrou 
Zikmundem do 
hasičské zbrojnice 

SDH Bory. Zde jsme nejprve zhlédli krátká videa z jejich nároč-
né a obětavé práce a také z přípravy a tréninků. Také jsme si 
mohli vyzkoušet některé části hasičského oblečení. 

Potom jsme si 
prohlédli hasičské 
stříkačky, které tu 
hasiči mají 
k dispozici, ale úplně největším zážitkem bylo hasičské auto, do 
kterého jsme si mohli i sednout a vyzkoušet, jak umí hlasitě 
houkat. Děkujeme Ondrovi, že se nám tak věnoval a přejeme 
našim dobrovolným hasičům co nejméně zásahů. 
      Za 1. a 5. třídu Jana Zikmundová 

pro prvňáčka, prožili 
jedno březnové dopo-
ledne v knihovně. Uká-
zali nám, jak už umí 
číst, a taky si v knihov-
ně zahráli, zazpívali i 
zatančili.  
 V březnu proběhly 
také 2 besedy Klubu 
dobré pohody.  
První, 7.3. pana Jiřího 

Niesyta byla vě-
nována Historicko 
- stavebním prů-
zkumům památek. 
Je to téma sice 
velmi odborné, ale 
pan Niesyt ho umí 
dobře podat.  
 Druhá beseda, 
21.3. pana ing. 
Antonína Dvořáka 
byla věnována 
knihám, kterých je 
pan Dvořák auto-
rem. Jsou to 2 
knihy Velké Me-
ziříčí na starých 
pohlednicích. A 
opět to bylo poví-
dání velmi pouta-
vé.  
 Konec března 
u nás, jako v řadě 
jiných knihoven 
(letos 1171!), už 
několik let patří, 
Noci s Anderse-

nem. Letos nocovalo 14 dětí - nocležníků, Blanka, Lenka a 
paní knihovnice z Dobré Vody, která nám také hodně pomohla. 
Zvlášť, když Ivetu odvezli odpoledne do nemocnice...  
 Spojili jsme tentokrát zdánlivě nespojitelné a byla z toho 
noc pestrá a zcela jiná, než ty předešlé. 
 Jiří Trnka, který má letos 100 výročí narození nás inspiro-
val k části první: knížky, filmy, animování a loutky! Vyrobili jsme 

s i  p o n o ž k o v é 
maňásky a pak také 
hned proběhla 3 
improvizovaná diva-
delní představe-
ní.Detektivní pří-
běhy s otevřeným 
koncem, které jsme 
se snažili rozluštit, 
byly inspirací k po-
zvání vzácného hos-
ta, studenta policejní 
akademie Martina 
Haška. Martin si pro 
děti připravil pouta-
vou prezentaci a 
nechal se přesvědčit 
i k ukázkám bojové-
ho umění, kterému 
se věnuje!  Martine 
děkujeme! 
 Noční společná 
četba pro letošní 
noc byla z knihy 
Petry Braunové 
Kluk, který spadl z 
nebe. K tomu nám 
přišlo načisto jasné 
poprosit Pavla Vávru 
a on nám umožnil 
noční návštěvu v 
kostele. Směli jsme i 
vyzkoušet malé var-
hany, které se už 
nepoužívají.  I Pavlo-
vi díky! 
 A pak už jsme si 
ustlali a četli a četli a 
malovali a udělali si strašidelný test a pak konečně i usnuli.... 
 Ráno jsme posnídali buchty, co nám upekla jedna maminka 
a jedna babička. Moc dobré byly!  
 Dobře nám spolu bylo a už teď se těšíme na příští rok.      
          Blanka Křížová  
 Foto: Téměř všichni účastníci všech těchto akcí…. 
 

NÁVŠTĚVA V HASI ČSKÉ ZBROJNICI 
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 V sobotu 17. 3. 2012 se 
konal již 9. ročník volejbalové-
ho turnaje. Tento turnaj pořá-
dají volejbaloví nadšenci 
v Borech, kteří se scházejí po 
celý rok a omladili se o nové 
mladé volejbalisty. Tohoto roč-
níku se zúčastnilo 8 družstev a 
hrálo se 18 dlouhých zápasů. 
Celodenní spor-
tovní zážitek 
ukončil zápas o 
první místo mezi 

obhájci z loňského roku hráčů z Oslavice a volejba-
listů z Chlumku. Po krásném zápase pohár vybojo-
vali hráči z Oslavice. Tento volejbalový den ukončil 
pan starosta Josef Březka, který předal hráčům 

poháry a 
p ě k n é 
ceny. Po-
d ě k o v a l 
organizá-
t o r ů m , 
p o p ř á l 
všem hrá-
čům hod-
ně spor-
tovních úspěchu a těší 
se s námi na další ročník. 
Poděkování patří všem 
sponzorů, kteří věnovali 
ceny do turnaje a po-

mohli nám tento ročník uspořádat. 
 Obec Bory, Alfa helicopter, Alpa, a.s., ČEZ – JE Dukovany, 
EFKO-karto s.r.o. – Nové Veselí, Elektro Ziknund – Bory, 
Hartmann-Rico, a.s., Horácké autodružstvo – Velké Meziříčí, Inte-
riér Urbánek Pavel –Měřín, Josef Fňukal, NEKO nábytek – Josef 
Necid – Velké Meziříčí, Pavel Láznička – Bory, Radek Holoubek – 

Bory, Remet, spol. s r.o. 
– Brno, Uchytil s.r.o. - 
Brno, Vezeko s.r.o. Vel-
ké Meziříčí 
 Velký dík patří roz-
hodčím, panu Zmrhalovi 
a Zuzce Jurkové, kteří 
celý turnaj rozhodovali a 
tím proběhl velice hlad-

ce. 
Pořadí družstev: 
1. Oslavice 
2. Chlumek 
3. Bory A 
4. Jívoví 
5. Kozlov 
6. Alfa Team – Bory 
7. Tišnov 
8. Pozdní sběr - Bory 
  Za volejbalové nadšence Jarka Jakubcová Foto: Ondra Zikmund 

O POHÁR STAROSTY OBCE BORY – 9. ROČNÍK 

Jarní zájezd Klubu dobré pohody a KČT Bory.   
 

 Pan Jiří Niesyt nám navrhl výlet za památkami Rakouska. Jednání a přípravy jsou 
v plném proudu, víme kam a s kým, ale problém je datum.  
 Tedy: Zájezd bude v červnu (a datum včas dáme vědět) a navštívíme Raabs an 
der Thaya (prohlídka města a muzea) - Kollmitz (prohlídka rozsáhlé zříceniny hra-
du, která prochází rekonstrukcí) - Drosendorf (prohlídka města, hradeb).    
       BK 

 Jaro je tady a již po dva roky jsme vy-
hlašovali v tomto období soutěž pro 
všechny, které baví zahrádka zahrádkaření.  
Upravené zahrady (rok 2010) a žluté slu-
nečnice (2011) naší obci moc sluší a proto 
bude krásné pokračovat.  

 Ale změna je život: Zkuste letos vypěstovat pořádnou dýni! Asi jako loni měli u Filipů a u Špačků. A úplně 
nejlepší by bylo, vypěstovat dýní hodně a udělat z nich veselé postavičky, jako loni před ZŠ.   BK MA 21 

Oznamujeme, že cvičení ZUMBY v Borech koncem března skončilo. 
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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 

 

 

Počet výtisků 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v dubnu 2012 
 

Neprošlo jazykovou 
úpravou 
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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 
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Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
V KVĚTNU A ČERVNU 2012  

 

Jarmila Janáková   3.5.1937   Horní Bory 114 
František Kameník   5.5.1942   Horní Bory 141 
Marie Zikmundová   13.5.1937   Dolní Bory 12 
Antonín Novotný   20.5.1937   Dolní Bory 29 
Miroslav Mejzlík   2.6.1927   Horní Bory 121 
Marta Charvátová   6.6.1942   Dolní Bory 38 

Květoslava Vilišová  13.6.1932  Horní Bory 186  
Jan Láznička   11.6.1947   Horní Bory 196  

Vladimír Homola   18.6.1942 ř  Dolní Bory 57  
  

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

     V jednom z článků, které jsem dříve do Borského zpravodaje psala, jsem 
článek uvedla titulkem: "Máme šikovné děti". Úplně stejný začátek by mohl 
mít i tento článek, v němž se dozvíte o Honzíku  Holoubkovi, žáku 6.tř. 
naší ZŠ, který trénuje tenis v borské tělocvičně a hraje tenis za TJ Žďas 
Ždár nad Sázavou. Jak mi napsal jeho trenér pan Radek Sýkora: "V sezoně 
2011 úspěšně reprezentoval tento tenisový oddíl v Krajské soutěži družstev 
II.třídy AM  mladších žáků, starších žáků. V mladších žácích hrál na pozici 
č.1, to znamená, že tento hráč hraje s nejlepšími soupeři jednotlivých oddí-
lů. Našimi soupeři v soutěži byly tyto tenisové kluby: TK Spartak Jihlava B, 
Sokol Letovice, TK Znojmo, TC Brno, TK Brno-Bosonohy, SKT Tišnov a 
HTK Třebíč. 
     Honzíkova úspěšnost byla vyníkající. Z 8 zápasů vyhrál 7x! Touto vyni-
kající bilancí výrazně pomohl Žďáru n.S., který skončil v takto těžké skupině 
na 3. místě. Mezi  jeho další výrazné úspěchy v sezoně 2011 by jeho trenér 
zařadil i Honzíkovu výhru v Okresním přeboru ml. žáků,  to znamená, že se 
Honza Holoubek stal nejlepším tenistou ml.žáků v okrese Žďár nad Sáza-
vou - jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře. Dalšího úspěchu dosáhl na celostát-
ních turnajích, kde v Tišnově a poté ve Žďáře nad Sázavou skončil vždy na 
3 místě. Toto umístění je velkým úspěchem, protože zde své síly a tenisový 
um mohou změřit malí tenisté z celé České republiky. 
     Pro letošní rok 2012 bude Honzík dál reprezentovat oddíl tenisu TJ 
Žďas Ždár nad Sázavou v kategorii starší žáci a v kategorii dorost." 
     Pan Radek Sýkora dále píše, "že by těchto úspěchů nemohl Honza do-
sáhnout bez velké podpory rodičů. Tenis je těžký sport a bez vůle, píle, 
kázně a velkého tréninkového nasazení ho nelze dělat. Tenisový trénink 
probíhá 3-4x týdně prakticky po celý rok." 
     Já bych ještě dodala, že je velice důležitá osoba trenéra, protože bez 
jeho trpělivého vedení a psychické podpory při jednotlivých zápasech, by úspěch možná tak 
snadno nepřišel. Chtěla bych Honzovi Holoubkovi i panu Radku Sýkorovi popřát hodně společ-
ných tenisových úspěchů a také pevné zdraví, které všichni sportovci potřebují! 
                                                                                     Radek Sýkora a Zuzana Jurková     

NOVÁ BORSKÁ SPORTOVNÍ NADĚJE 

SPORTOVEC ROKU 2011 
 

 Petr Holánek (z Borů) zvítězil v anketě Sportovec roku ve Vel-
kém Meziříčí v prestižní kategorii jednotlivců do devatenácti let. V 
krajském přeboru mužů vybojoval první místo na 1500 metrů, páté 
místo na MČR juniorů v hale (3000 m) a na MČR juniorů na dráze 
byl druhý v překážkách na 3 tisíce metrů. Je členem reprezentace 
ČR. Celkově byl v této anketě druhý za fotbalistou Jaroslavem Krej-
čím.  
 Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 23. března 2012 v kinosále 
Jupiter clubu za účasti široké veřejnosti i hostů.  
 

 Foto: Martina Strnadová  (Převzato z týdeníku Velkomeziříčsko 28.3.2012)  


