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 Borský fotbal se může za právě uplynulou sezonou 
ohlédnout s hrdostí, byť jen krátce. Známe pořekadlo, že 
nic není staršího než včerejší noviny. A fotbalisté dodávají, 
než loňská tabulka. Ihned po skončení sezony se začíná 
chystat ta následující. Času není nazbyt a svazové termíny 
jsou neúprosné. A co ukázala skončená sezóna? Źe bor-
ský fotbal je stále viditelnější na okresní mapě a to ve 
všech kategoriích. Bez hlubších analýz si to dokažme s 
pomocí několika zajímavých čísel. 
 Muži A udržovali fanoušky v napětí po celý rok, po 
který setrvávali v horních patrech tabulky. Jarní bodový 
zisk 25 bodů byl sice o 4 nižší než podzimní, ale při počtu 
osmi zápasů venku a pouze pěti doma srovnatelný. A ve 
vyrovnané soutěži, kde ztráceli body i ostatní favorité, 
došlo k toužebně očekávanému přímému souboji našich s 
Bystřicí o vítězství v OP. Toto utkání bylo svátkem fotbalu 
se vším všudy a že pohár před nevídanou diváckou návště-
vou převzali z rukou svazových činovníků hosté není ostu-
dou ani neúspěchem. Ve vítězství nad soupeřem s poten-
ciálem krajských posil jsme věřili spíše v koutku duše a 
naši hráči nechali na hřišti vše, co v nich bylo.  
 Muži B byť zase o rok starší, a tím také zralejší, od-
vedli ve 4. třídě, tentokrár dvouskupinové, svůj standart. 
Na podzim i na jaře získali po deseti bodech a  obsadili 
střed tabulky. Fotbalem bavili hlavně sami sebe a když je 
fotbal bavil, tak i diváky. 
 Dorostenci v OP s jarním ziskem 26 bodů oproti 22 
podzimním předváděli pohledný útočný fotbal, který je 
dovedl na páté místo tabulky. Zbytečné ztráty bodů zne-
možnily týmu bojovat o medailové příčky. Kluci dokázali 
např. válcovat první Moravec, s nímž velmi nešťastně o 
gól prohráli, aby vzápětí chytli pětku v posledním Štěpáno-
vě. Svoji roli v tom sehrávaly opakované potíže se sesta-
vou. 
 Mladší žáci coby nováččci této kategorie v OP po rozpači-
tém úvodu našli svůj rytmus a herní projev a zařadili se mezi 
nejlepší týmy soutěže. Sázka na ofenzivní fotbal byla korunována 
druhým nejlepším skóre v soutěži, ale bohužel až 4. místem v 
tabulce. Rozhodly o tom dvě jednogólové porážky s 3. Osovou 
Bitýškou, kterou stačilo jednou porazit, aby bylo pořadí opačné. 
Zatímco doma na podzim rozhodl gól hostí z rohu v posledních 
sekundách zápasu, na jaře neregulérní zápas na trávníku, zasypa-
ném kroupami a navíc sudím předčasně ukončený, zhatil naše 
naděje. I tak získal náš tým na jaře o tři body více než na podzim 
a to při nepříznivém poměru čtyř zápasů doma a sedmi venku. 
 Celkově odehráli borští fotbalisté 92 soutěžních utkání s 

bilancí 51 výher, 12 remíz a 29 porážek při celkovém skóre 
323:177. Na počtu vstřelených branek se podíleli nejvíce žáci se 
125 góly, dále dorost 104, áčko 70, béčko 24. Mezi okresními 
střelci se umístili v mužích 1.Vávra 21, 2. Špaček 20, v dorostu 2. 
Chalupa 32, v žácích 1. Starý 46, 4. Požár 27. 
 Na domácí půdě uspořádali fotbalisté 46 zápasů ve čtyřech 
kategoriích, které navštívilo přes 3500 diváků, to vše v perfektně 
udržovaném areálu, který se rozrostl o novou šatnu pro mládež-
nické týmy a nyní se dočká i opravy sociálních zařízení. 
   To je dost pádných důvodů, proč chodit v Borech na fotbal a 
také začít pořádně fandit! Ať místo ruka a penalta zazní hromo-
vé Bory do toho! 
                                               Josef Starý  Foto Pavel Kříž    

 MALÉ FOTBALOVÉ OHLÉDNUTÍ   

NOVÁ ŠATNA MALÝCH FOTBALIST Ů JE DOKONČENA FARMA NĚMEC NETÍN 
 - NOVĚ 

 

Chybí vám také výrobky z farmy 
Němec Netín? 

 Nemusí. Pan Němec vám své 
výrobky přiveze až domů.  

Každé sudé úterý  
kolem poledne.  

Tedy 12. 7. a pak další.  
Stačí napsat SMS, nebo zavolat 

na číslo 604 263 362  
a domluvit si objednávku.  

 

 A že se dílo opravdu podařilo, je 
vidět z fotografií Petra Viliše! 
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 O úspěchu našich soutěžních družstev v místním kole této 
soutěže jsme psali už v minulém čísle Borského zpravodaje. 
 Protože z této soutěže postupuje do krajského kola pouze 

první družstvo, jelo do Křižanova 20.-22.5.2011 družstvo Smajlí-
ků posílené o Zuzku Drlíčkovou a Matěje Zedníka. Čekal je 
nelehký úkol obstát v konkurenci dalších šesti družstev.  
 Soutěžní část v krajském kole byla rozšířena o obhajobu 
celoroční práce pro přírodu a o přírodě před porotou. Naši 
žáci a zároveň členové MOP Bobeš Bory povídali o tom, jak na 
jaře stěhují žáby přes frekventovanou komunikaci, o přírodní 
památce Mrázkova louka, o naučné stezce Šebeň, jak se starají o 
studánky v okolí Borů a o svých letních táborech. V sobotu 
odpoledne byla pro mladší kategorii připravena exkurze na 
naučnou stezku Šebeň věnovanou mravencům, na které účastní-
ky provázeli dva pra-
covníci Lesů ČR z Lesní 
správy Nové Město na 
Moravě, z nichž jeden 
byl náš místní občan 
Pavel Marek a dále pan 
Pavel Kříž ze ZO 
ČSOP Bory, jejichž 
dílem zmíněná naučná 
stezka je. 
 V neděli mladší 
kategorie vyrazila na 
soutěžní trasu, na které 
je čekalo celkem 10 
stanovišť. A starší zase 
na NS Šebeň. Každé 
bylo věnováno jedné 
oblasti: botanice, orni-
tologii, co žije a roste 
v lese, planetě Zemi, 
plazům, hydrobiologii, zemědělství i něčemu z myslivosti a všeo-
becným znalostem o přírodě a její ochraně. 
 A jak jsme si vedli v krajském kole? Vybojovali jsme pěkné 
5.místo a porazili družstvo z gymnázia Pelhřimov a družstvo ze 
ZŠ Drásov. Děti si odvezly spoustu pěkných zážitků a mají nové 
kamarády. Už se všichni těšíme na další ročník této soutěže! 
      Zuzana a František Jurkovi        Foto ing. Jaroš a ing. Jurek 

ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST 

ŽELEZNÝ MUŽÍ ČEK 2011 
 Už neuvěřitelných 19 let se u nás v Borech 
koná tato tradiční sportovní soutěž pro žáky zá-
kladních škol. Letošní rok se jí zúčastnilo 193 žáků 
z těchto 5 škol: z Křižanova, z Mostiště, z Ostrova 
nad Oslavou, z Radostína nad Oslavou a z naší 
borské školy.  
 Soutěží se ve 4 disciplínách – běhu na 50 metrů 
(1. až 3. třída), 60 m – ostatní, hodu míčkem, skoku 
dalekém a šplhu na tyči a to jak v jednotlivcích, tak i 
v pětičlenných družstvech. Výkony jsou bodovány 
podle tabulek.  Pořadí dívek bylo velmi těsné a 
vyrovnané - nejlepší byla Jarmila Kujínková 
z Radstína nad Oslavou 198 bodů, 2. o bod méně 
Tereza Prudková z Borů a 3. Kristýna Těšíková  
z Křižanova, také o bod. Z chlapců byl nejlepší 
Tomáš Láznička z Radostína nad Oslavou ziskem 
303 bodů, 2. domácí Patrik Hořínek 297 bodů a 3. 
taktéž domácí Michal Řezáč dosáhl součtu 283 
body. 
 Celou výsledkovou listinu můžete shlédnout na 
webových stránkách naší školy (www.zsbory.cz).  
 Děkujeme našim tradičním sponzorům, kteří 
věnovali vítězům hodnotné ceny. Jsou to Alpa a.s. 
Velké Meziříčí, McDonald´s ČR spol. s r.o. pobočka 
Měřín a Poex a.s. Velké Meziříčí.         Z. Jurková 

TURISTICKÁ UBYTOVNA V BORECH   

 Pod vedením paní Věry 
Jakubcové se naše ubytovna 
vyloupla opravdu do krásy. 
A aby se dostala do povědo-
mí co nejširší turistické a 
cyklistické veřejnosti, poved-
lo se nám získat certifikát 
Cyklisté vítáni.  



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 

 

 

Počet výtisků 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v červnu 2011 
 

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 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    

 
Registrace:   

MK ČR E 18422 
 

Připravuje redakční 
rada:  

Pavel Kříž 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  
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 O kom myslíte, že budu v tomto článku psát?  Určitě Vám proběhla hlavou spousta jmen šikov-
ných dětí, které v naší obci máme. Dnes se ale budu věnovat jednomu atletovi. Je jím Petr Holánek, 
který se díky své píli a houževnatosti vypracoval až na špici mládežnických kategorií ve sterolu - běhu 
na 3 000 metrů překážek. 
  V polovině června se Petr zúčastnil mistrovství Moravy a Slezka a ve své disciplíně suverénně 
vyhrál! O týden později, na mis-
trovství ČR mládežnických kate-
gorií v Ostravě, svedl urputný 
boj s dalšími dvěma závodníky. 
Celý závod běžel na 1. místě, až 
před cílem ho bohužel o prven-
ství připravil jiný závodník. Titul 
juniorského mistra ČR mu těsně 
unikl až v závěrečném finiši. Ke 
splnění limitu na ME juniorů mu 
chybí necelých 20 sekund. Příle-
žitost k tomu bude mít o nad-
cházejícím víkendu na 3. kole 1. 
ligy družstev mužů a na mistrov-
ství ČR dospělých 2. až 3.7. 
v Brně. Držíme mu palce!      
    Zuzana Jurková 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM!  
 

 

 

 

 

 
 

Vladimír Křehlík 7.7.1920 Horní Bory109 
Olga Marková  11.7.1941 Dolní Bory 200 

Jiří Štěpánek 13.8.1941 Dolní Bory 35 
Stanislav Sklenář  1.8.1946  Dolní Bory 251 

Pavel Kříž  1.8.1951 Dolní Bory 162 
Růžena Pavlišová  27.8. 1951 Horní Bory  241 

   

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví, štěstí a životní pohody! 

 

 

 
 

O prázdninách bude pokračovat cvi-
čení i se Žanetou Minářovou.  
Od 3.7 do 28.8. každou neděli  

od 19:00-20:00 hod.. Necvičí se tyto 
neděle: 17.7.,31.7. a 7.8. 

 

S paní Evou Brončkovou, 
 si můžete zacvičit každý čtvrtek 

18.00 - 19.00 hod. také  
v tělocvičně ZŠ. Případné dotazy 

eva.zumba@seznam.cz 

NAŠE VELKÁ  SPORTOVNÍ NAD ĚJE! 


