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Borský zpravodaj 

JAK JSME V BORECH VOLILI? 

  Na začátku října začala stavba inženýrských sítí a ko-
munikace v lokalitě "Na Sádkách" pro 10 rodinných 
domků. 
Stavba obsahuje stavební objekty: 
      - místní obslužná komunikace a dopravní značení 
      - síť plynovodu STL 
      - síť splaškové a dešťové kanalizace 
      - zemní síť el. veřejného osvětlení 

  Rozpočtové náklady stavby, podle pro-
jektové dokumentace jsou 13 000 000,-Kč. 
Náklady ve výběrovém řízení se pohybova-
ly od 13 000 000,- Kč do 7 300 000,-Kč.  
  Výběrové řízení vyhrála firma Content 
s.r.o. z Velkého Meziříčí. Po změně materi-
álu kanalizačních šachet a materiálu kanali-
začního potrubí a snížení rozsahu stavby  
(- 220 m  kanalizace, odložení konečného 
povrchu místní komunikace) se cena snížila 
na 4 200 000,- Kč. Obec na tuto stavbu 
získala úvěr od Volksbank ve výši 
4 000 000,- Kč. Stavba bude dokončena ve 
sníženém rozsahu do konce roku 2008. 

VÝSTAVBA  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ  

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky   

 Obec: Bory   

 Volby proběhly ve dnech: 24.- 25.10. 2008   

    

 

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního 

seznamu celkem: 613 % 

 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 135 22,02 

 Počet odevzdaných úředních obálek: 135 22,02 

 Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem: 135 22,02 

 Počty platných hlasů:   
poř.č. Název poč. hlasů % 

1 Ing. Josef Novotný 52 38,52 

2 Ing. Dagmar Zvěřinová 83 61,48 

    135 100,00 



Obec Bory       okres Žďár nad Sázavou 

Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce 
a konstatuje, že dosud nebyl splněn bod III/3 

z předminulého usnesení a bod III/5 z minulého usnesení  
 
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Marková R., Pokorná B.,     
2) program jednání ZO        
3) pořádání obecního zájezdu, navrženou trasu, finanční 
prostředky na dopravu a hromadné vstupné do Modrotis-

kové dílny v Olešnici na Moravě   
4) prodejní cenu části pozemku parc. č. 1210 a 1231/1 v k.ú. 

Horní Bory – 150,- Kč/m2 a zaměření pozemku 
5) věcné břemeno na pozemku parc. č. 1230 v k.ú. Horní 

Bory pro firmu E-on. 
 
III) ukládá: 
1) Březkovi P., aby splnil bod III/3 z usnesení předminulého 

zastupitelstva obce   
2) Křížové B. zajistit pozvánky a účast na obecním zájezdě  
3) starostovi, aby do konce srpna splnil bod III/5 z minulého 

zastupitelstva obce 
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 8 členů, 2 členové 

přišli později 
 

Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce 

3) zřízení místa Czech POINT       
4) zprávu starosty o uzavření smlouvy na úvěr ve výši  
2 900 000,- Kč na nákup pozemků  
5) zprávu starosty o průběhu výběrového řízení na stavbu 

inženýrských sítí na pozemcích „Na Sádkách“ 
6) zprávu starosty o změně dotačních pravidel na Minister-

stvu ŽP a SFŽP – snížení dotací na kanalizaci 
7) zprávu p. Markové o provedené kontrole, kterou provedl 

kontrolní výbor na obci 7.8.2008  
 
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Březka P., Eliáš F.     
2) program jednání ZO        
3) příspěvek Komunitní škole Bory ve výši 30 tis. Kč na rok 
2008 (na snížení ceny kurzů jako motivace k celoživotnímu 

vzdělávání)     
4) rozpočtové opatření č. 3 – příloha č. 1      
5) koupi pozemků parc. č. 97 a č. 100 v k.ú. Dolní Bory 
(pod školou), části pozemků parc. č. 875  a parc. č. 461/1 
parcely ve zjednodušené evidenci v k.ú. Dolní Bory (vrty) a 
část pozemku parc. č. 466 v k.ú. Dolní Bory (vodojem)  

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 8.8.2008 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 5.9.2008 

  
6) postoupení dotace od Kraje Vysočina na rozvoj zájmo-
vých a sportovních aktivit Domu dětí a mládeže Žďár nad 
Sázavou, který v Borech bude zajišťovat vedení tanečního 

kroužku pro školní mládež   
7) přijetí úvěru od Volksbank na inženýrské sítě „Na Sád-
kách“ ve výši 4.000.000,- Kč se splatností 15 let a 

s úrokovou sazbou vázanou na 3M PRIBOR   
8) hlavní běžný účet obce od Volksbank      
9) zřízení kontokorentu u Volksbank ve výši 1 500 000,- Kč

   
III)  zamítá: 
1) nabídku realitní kanceláře z Brna na zprostředkování 

prodeje stavebních pozemků za Jednotou        
IV) ukládá: 
1) starostovi, zjistit možnosti trvalého vyjmutí ze ZPF - ná-

hradního hřiště  
2) starostovi, zjistit možnosti vymáhání dluhů na nesplace-

ných půjčkách z FRB 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 10 členů 
 

Zastupitelstvo obce: 
I)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Zikmundová J., Pokorná B.    
2) program jednání ZO        
3) výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby 
„Inženýrské sítě Na Sádkách“ firmu Content s.r.o. Velké 

Meziříčí 
II) ukládá: 
starostovi, projednat s vedoucí pošty otevírací dobu na 

poště   
2) starostovi, vyjednat nižší cenu za prodej pozemku pod 

plánovaný vodojem a pozemek na vrty  
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 9 členů 
 

Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  
3) oznámení ředitele školy p. Eliáše o vyhlášení ředitelského 
volna na 17.10.2008 z důvodu konání semináře „Vesnické 
komunitní školy jako nástroj rozvoje venkovské identity a 

kvality života v obcích“       
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Březka P., Eliáš F.     
2) program jednání ZO        
III) ukládá: 
1) starostovi, jednat s majitelkou pozemku – u čarodějnice 
v Horních Borech o koupi tohoto pozemku za cenu země-

dělské půdy      
2) starostovi, projednat výměnu pozemku pod obecním 

úřadem   
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 11 členů 
 
Mgr. Zikmundová Ludmila           Březka Josef 
    místostarosta                      starosta 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 11.9.2008 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 3.10.2008 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA OBCE BORY  
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POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 Obec: Bory  

 Volby proběhly ve dnech: 17.-18.10.2008  

    

   % 

 

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a 

zvláštního seznamu celkem: 613  

 

počet voličů, kterým byly vydány úřední 

obálky: 210 34,26 

 Počet odevzdaných úředních obálek: 210 34,26 

 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku 

celkem: 196 31,97 

 Počty platných hlasů:   

poř. č. Název poč. hlasů % 
1 Jan Slámečka 17 8,67 

2 Josef Novotný 18 9,18 

3 Květoslav Šafránek 1 0,51 

4 Zdeněk Tomášek 0 0,00 

5 Jaromír Brychta 53 27,04 

6 Josef Mach 40 20,41 

7 Dagmar Zvěřinová 67 34,18 

    196 100,00 

 Obec: Bory  

 Volby proběhly ve dnech: 17.- 18.10. 2008  

   % 

 

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého 

seznamu voličů : 613  

 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední 

obálky: 211 34,42 

 Počet odevzdaných úředních obálek: 210 34,26 

 

Počet platných hlasů ve volebním okrsku 

celkem: 200 32,63 

    

 Počty platných hlasů:   

č. strany Název poč. hlasů % 

1 Komunistická strana Čech a Moravy 18 9,00 

3 SNK Evropští demokraté 3 1,50 

12 

Křesťan.a demokrat.unie -Českosl.strana 
lidová 56 28,00 

18 Strana zelených 3 1,50 

19 Moravané 1 0,50 

45 Dohoda pro Vysočinu 1 0,50 

47 ODS 35 17,50 

48 ČSSD 82 41,00 

54 Konzervativní koalice 1 0,50 

    200 100,00 

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJE VYSOČINA  

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

Pokračování  
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KURZY KOMUNITNÍ ŠKOLY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE  
 

Během října a listopadu letošního roku budou (nebo již byly) otevřeny 
následující kurzy: 

Posilovací jóga                    p.uč. Šabacká             úterý 18,00 – 19,00 
Cvičení pro ženy                 p.uč. Pužová             pondělí 17,00 – 18,00 (poprvé 3. 11.) 
Taneční pro začátečníky      p. Svobodová, p. Štěpán  neděle 16,00 – 17,30  (poprvé 9. 11.) 
Taneční pro pokročilé       p. Svobodová, p. Štěpán  neděle 18,00 – 19,30  (poprvé 9. 11.) 
Angličtina pro začátečníky   p.uč. Požárová            středa 16,00 – 17,30 
Angličtina 3.rok                 p.uč. Brychtová            pondělí 18,15 – 19,45 
Angličtina 4. rok                 p.uč. Brychtová            středa 16,00 – 17,30 
Výtvarné tvoření                 p.uč. Musilová               poprvé čtvrtek 27. 11. 
Keramika                     p.uč. Šabacká             středa 18,00 – 20,00 (poprvé 5. 11.)  
                      -čas bude na 1.schůzce upřesněn 
V průběhu roku budou dále otevřeny kurzy: 
Zahrádkářská setkání 
Letní inspirace – hedvábný šál (27. 5.) 
V některých kurzech jsou ještě 1 – 3 volná místa, informujte se ve škole na tel. č. 566 535 177 

Po dobu otevření výstavy, bude 
též přístupno i  

Obecní muzeum.  
Přijďte se potěšit novými  

přírůstky naší sbírky 
a hezkou podzimní výzdobou  

KOLO 
 
Před obecním 
úřadem se 
našlo kolo. 

Stálo tam na dešti pár dnů a nikomu 
nechybělo. Tak jsme ho uklidili pod 
střechu. To krásné kolo do dneška 
nikomu nechybí? Celý měsíc? 



 Letos se již potřetí v Borech 
uskutečnil seminář zaměřený na 
komunitní školy a rozvoj 
venkova. V předchozích letech 
to byly semináře “Evropský 
týden venkovského vzdělávání 

2006” a “Mobilizační metody 
pro rozvoj venkovských obcí 
2007”. Na pořádání semináře 
získala obec Bory finance z 
Ministerstva pro místní rozvoj. 
Seminář organizačně zajišťovaly 
organizace Národní síť 
venkovských komunitních 
školse sídlem v Borech, o.s. a E 
consulting, E.U.R., s.r.o. 
 
 O seminář byl velký zájem. Z 
původně plánovaných 50 osob 
se nakonec sešlo 70, včetně 
organizátorů a přednášejících. 
Účastníci byli z různých částí 
republiky a zastupovali různé 
profese – ředitelé a učitelé škol, 
starostové obcí, zástupci úřadů 
práce, členové Místních akčních 
skupin  a jiných neziskových 
organizací. Ze zahraničních zde 
byli účastníci z Walesu, Polska, 
Estonska a Slovenska.  Program 
probíhal v budově základní 
školy, strava byla zajištěna v 
místní restauraci, ubytování ve 
Velkém Meziříčí. 

 Seminář začal ve čtvrtek 
odpoledne, kdy účastníky 
přivítal starosta obce Josef 
Březka a ředitel školy František 
Eliáš. Následovaly přednášky  
“Venkovská komunitní škola 

2008” (Jan Fiala), 
“Zážitková 
pedagogika a 
možnosti 
celoživotního 
vzdělávání na 
venkově” (Ivo 
Jirásek, Univerzita 
Olomouc, 
Prázdninová škola 
Lipnice) a „Praxe a 
vyhlídky 
komunitního 
vzdělávání 
v Estonsku“ (Mai 

Kolnes – Kodukant, Estonsko). 
Po přestávce následovala 
přednáška Davida Bartůška, 
poradce ministra školství 
s názvem „Projekt MŠMT pro 
podporu komunitních škol 2009
-2011“. Další příspěvek byl od 
Martina Fittona z Walesu – 
„Wales, učící se země: 
komunita, udržitelnost & 
celoživotní učení“. Posledním 
čtvrtečním příspěvkem byla 
přednáška „Komunitní 
vzdělávání s využitím vesnických 
škol v MAS“ od Zuzany 
Guthové, manažerky MAS 
Sdružení Růže.  
 Před večeří ještě proběhla 
diskuse k tématům přednese-
ných příspěvků a jejich vzájem-
ným vazbám, po níž následovalo 
představení účastníků.  
 Páteční dopoledne bylo věno-
váno tématu udržitelnosti a ví-
cezdrojového financování ven-
kovských komunitních škol. 
Vedle přednášky „Zkušenosti 
projektu Mala szkola 2004-2008 

v Polsku“ (Marietta Blaszkie-
wicz, Federacia Iniciativ Oswia-
tovych, Polsko) a 3 praktických 
příkladů vícezdrojového finan-
cování a udržitelnosti (KŠ Ta-
sov, o.s., KŠ Dušejov, o.s., KOŠ 
Rosice, o.s.) proběhla práce ve 
skupinách na téma „Škola jako 
neziskovka – utopie nebo vý-
zva ?“ 
 Páteční odpoledne bylo věno-
váno novým tématům, novým 
cílovým skupinám a novým pe-
dagogickým  přístupům venkov-
ských komunitních škol. Účast-
níci vyslechli přednášky  
„Komunitně zaměřené ško-
ly“ (Pam Boyd, ContinYou 
Cymru – Wales), „Nové přístu-
py, metody, studijní skupiny a 
projekty v praxi Komunitní ško-
ly Bory a Národní sítě venkov-
ských komunitních 
škol“ (František Eliáš, Komunitní 
škola Bory, NSVKŠ) a dále 2 
praktické příklady (KOŠ Rosice, 
o.s., ÚP Semily). Následovala 
znovu práce ve skupinách na 
téma „Hledáme  nové cílové 
skupiny a pro ně vhodné přístu-
py a pedagogické metody ve 
VKŠ“. Na závěr dne proběhlo 
seznámení se vzdělávacími pro-
gramy a kurzy pro organizátory, 
koordinátory a pedagogické 
pracovníky VKŠ”(František Eliáš, 
Marcela Blažková, Jan Fiala, Kris-
týna Štěpánová). 
 V sobotu dopoledne byli 
účastníci seznámeni s webovými 
stránkami využitelnými pro roz-
voj venkovských komunitních 
škol (Kristýna Štěpánová, Jan 
Fiala). V závěrečné řízené disku-
zi měli účastníci možnost vrátit 
se k zajímavým tématům semi-
náře a provést jeho hodnocení. 
     
  Mgr. František Eliáš 
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Mezinárodní seminář “Vesnické komunitní školy jako nástroj rozvoje 
venkovské identity a kvality života v obcích” 16.-18. října 2008 



 

 Když se člověk vypravuje na zá-
jezd, přeje si pěkné počasí. Ale tako-
vé letní vedro, jaké bylo tuto sobotu, 
by na počátku září málokdo čekal. To 
jsme si snad ani nepřáli. Český Štern-
berk – monumentální hrad nad řekou 
Sázavou, na kterém jsme se seznámili 

snad s celou historií naší země. Sá-
zavský klášter, mimořádným zážit-
kem je místo samo a což potom, 
při prohlídce s paní kastelánkou. 
Jen ty hvězdičky na věži gotického 
kostela se nám najít nepodařilo. Ne 
že bychom byli tak nešikovní, ale u 

jedné stěny stálo lešení. 
Je to jasné, musíme se 
tam vrátit. 
 Oběd v hrusické hos-
podě U Sejků se vydařil, 
a procházka obcí, kterou 
všichni známe z obrázků 
pana Lady byla příjemná. 
I pohled na dálnici byl 
zajímavý, kdo ví jak by to 
tu dnes pan Lada všech-
no viděl? 
 To už se nedovíme, 
ale na to, jak namaloval 
Hrusice, a nejen  je, jsme 
se podívali v jeho památ-
níku. 
 A 
to už 
bylo 
od-

poledne a my jsme se vypra-
vili do posledního cíle dneš-
ního dne a tím byl pivovar 
Kozel ve Velkých Popovicích. 
Exkurze byla jistě zajímavá, 
ale v tom horkém dni už i 
únava byla znát a tak kelímek 
piva na závěr jistě přišel kaž-
dému vhod.     BK 

       ODPADY—UPOZORNĚNÍ 
 

Obec Bory oznamuje, že dne 11.11.2008 bude přistaven před obecní 
úřad velkoobjemový kontejner na odpady. Kontejner zde bude do 
18.11.2008. Prosíme občany, aby do něj nedávali plasty, papír, sklo a 
nebezpečný odpad.  

Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve středu 12.11.2008 od 15.50 hod. 
do 16.10. hod.  Žádáme občany, aby neshromažďovali nebezpečný odpad před dobou 
příjezdu vozů Odasu Žďár nad S., protože by mohlo dojít ke kontaminaci okolí rozbitím 
nebo rozlitím odpadů. Výčet nebezpečných odpadů je uveden na plakátech, které jsou 
vylepeny v obci. 
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PODZIMNÍ ZÁJEZD KLUBU DOBRÉ POHODY 



Do Bučovic podruhé! 
      Už jednou jsme se vypra-
vili do města Bučovice, které 
leží nedaleko od Brna. Proto-
že jsme zde byli velmi spoko-
jeni a především nadšení uby-
továním, rozhodli jsme se le-
tos navštívit toto město zno-
vu, a ukázat je naší mladší ge-
neraci. 
       Vyrazili jsme jako vždy ze 
Skleného nad Osl. vlakem 
v osm hodin ráno v hojném 
počtu dvaceti devíti. Cestu 
vlakem jsme si užívali a tak 
nám rychle utíkala a zanedlou-
ho jsme byli na místě. 
Z vlakového nádraží jsme se 
vydali směrem k Domu dětí a 
mládeže, který se měl stát 
naším domovem na další tři 
dny a dvě noci. Protože zde 
ale probíhaly volby, odložili jsme 
si jen těžké batohy a šli na objed-
nanou prohlídku zámku. Bučovic-
ký zámek není příliš velký, ale je 
hezký a s udržovanou zahradou, 
jejíž prohlídku jsme odložili na 
pondělí. Nakoupili jsme si na ve-
čeři a snídani a vyrazili opět do 
kopce do DDM. Konečně jsme si 
všichni vybalili a zabydleli se. Po 
názorné ukázce, která nám byla 
předvedena si všichni dokázali 
povléci matrace na spaní. Vše 
jsme si připravili a mohli si začít 
užívat prázdnin. Při hře twister se 
nikomu nic nestalo, i když některé 
postoje byly zajímavé. Zvláště, 
když se přidali i ti starší. Večer 
jsme navštívili místní malý bazén, 
kde se nám všem líbilo. 
      Druhý den po snídani jsme se 
vypravili na autobusové nádraží. A 
celý den jsme strávili ve Vyškově. 
Po prohlídce ZOO nás vláček 
odvezl do Dinoparku, kam jsme 
přijeli pěkně promrzlí, ale stálo to 
za to. Prohlídka začínala ukázkou 
krátkého filmu v provedení 3D. 
Poté jsme si prošli celým parkem 

a kochali se pohybujícími se dino-
saury, kteří občas vydávali hrozivé 
zvuky. Výlet ve Vyškově jsme za-
končili návštěvou aquaparku, kde 
se vyřádili opravdu všichni. Unave-
ni a plni zážitků jsme se vraceli do 
Bučovic. Večer jsme společně 
strávili hrou Riskuj, kde nejvíce 
bodů získala Barča za bonusovou 
otázku. Ale bez přítomnosti On-
dry by zase otázky ze sportu zů-
staly nevyřešené. Po zodpovězení 
všech otázek jsme se odebrali do 
velké společenské místnosti ke 
spaní. 
       Třetí den ráno jsme navštívili 
už zmiňovanou zámeckou zahra-
du, kde si děti nasbíraly spoustu 
kaštanů. Naposledy jsme si nakou-
pili na oběd a na zpáteční cestu. 
Společně jsme poobědvali, sbalili 
se na cestu a vyráželi na vlakové 
nádraží, a hurá domů. Počasí nám 
také přálo, takže není co dodat. 
Výlet se zdařil a už se těšíme na 
další.   
 
Lenka Křehlíková  
Foto: Aleš Vávra a samospoušť…. 
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PODZIMNÍ VÝPRAVA MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY  25.-27.10.2008 

POCHVALA  

 V uličce v Horních Borech je dopl-
něna další lampa veřejného osvětlení. 
 Už nezakopneme, nešlápneme  do 
psí hromádky, zkrátka už se tu nebu-
deme bát! 



Týden knihoven probíhá po-
čátkem října už několik roků 
v knihovnách v celé ČR. Popr-
vé jsme se připojili i s naší kni-
hovnou v Borech. 
Pondělí 6.10. bylo dnem prv-
ním a bylo to VELKÉ ŘÍJNO-
VÉ SPOLEČNÉ ČTENÍ. U 
nás se zúčastnili zejména hod-
ně malé děti a jejich rodiče, i 
prarodiče. Proto bylo čtení 
přizpůsobeno jim. Četli jsme si 
z knihy Devatero pohádek od 
Karla Čapka. A pak jsme čas 
věnovali skládání zcela nových 
a netradičních papírových vlaš-
tovek. 
V úterý 7.10. KORÁLKOVÁ-
NÍ. Už dávno jsme s dětmi 
v knihovně i na táborech vyrá-
běli z korálků náramky a další 
parádu, ale tentokrát jsme na 
to šli jinak. Náhrdelníky, náuš-
nice, náramky… Nové techni-
ky a nové materiály. 
„Korálkovali“ jsme poprvé, ale 
naposledy určitě ne. 
Ve čtvrtek 9.10. se 
v Zrcadlové kapli pražského 
Klementina konalo vyhlášení 
dalšího ročníku Knihovny 
roku. My, jako loňští držitelé 
tohoto titulu jsme opět dostali 
na tuto velkou událost pozvání. 
Loni jsme téměř nikoho ne-
znali, letos už to bylo krásné 

setkání 
s přáteli, 
protože 
během 
roku jsme 
se s řa-
dou kni-
hovníků 
při růz-
ných pří-

ležitostech setkali. 
Knihovnou roku 2008 se 
stala knihovna v Pavlovicích u 
Přerova. I s paní Danou Sklená-
řovou už se známe a velmi rádi 
jsme jí předali 
pomyslné žezlo. 
V pátek potom 
měli naši čtenáři 
možnost využít 
amnestie – osvo-
bození od poplat-
ku při zápisu no-
vého čtenáře. 
A je tu další pon-
dělí, den D. 
V knihovně jsme 
přivítali vzácnou 
návštěvu. Se svým 
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programem Malování pro 
děti k nám přijel pan malíř a 
ilustrátor Adolf Dudek 
z Frenštátu pod Radhoštěm.  
Pan Dudek už ilustroval 100 
dětských knih! Proto je jisté, 
že nám o své práci mohl hod-
ně povědět. Už víme jak různá 
jsou leporela a jaké techniky se 
používají při tvorbě knižních 
ilustrací. Uhodli jsme řadu há-
danek a hlavolamů a hlavně 
jsme se hodně nasmáli! Proto-
že povídání pana Dudka, to je 
jedna velká legrace a velká ra-
dost ! 
B. Křížová 

Borský zpravodaj 

TÝDEN KNIHOVEN 
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Bory a Velehrad ... 

   Koncem srpna, při pouti v Dolních Borech jsme se loučili 
s panem děkanem Peňázem. Pouťová mše byla velmi krásná 
ale také smutná.  Pan děkan tehdy dostal na památku různé 
dary a dárky. Od farníků, od hasičů, farní rady, mládeže a 
také od obce.  
 Jedním z těch dárků byl poukaz na sazenice oskeruší. Ná-
pad to byl na poslední chvíli, když jsme si přečetli, že snem 
P. Peňáze je mít poutní stezku z Velehradu na Hostýn osá-
zenou právě tímto, pro nás téměř neznámým, druhem stro-
mů. 
  A aby nezůstalo jen u poukazu, v úterý 28.10. se tři čle-
nové ČSOP Bory na pozvání pana děkana vypravili na Vele-

hrad, pomoci s výsadbou.  A tak prvních 
10 oskeruší už je vysazeno. 3 z nich po-
rostou přímo u francouzké kapličky! 
 Takže, až pojedete na Velehrad, kouk-
něte se, jak se jim daří!      BK 
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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 

Umístěte šipky do políček podle následujících pravidel: šipky musí směřovat 
jedním z osmi hlavních směrů světových stran (sever, jih, západ, východ, seve-
rovýchod, jihovýchod, severozápad a jihozápad), počet šipek, ukazujících na 
číslo ve vnějším políčku, se musí rovnat tomuto číslu a každé políčko musí 
obsahovat šipku. Na příkladu vpravo je nesprávný pokus o řešení, protože do 
prázdného políčka nelze umístit žádnou šipku a na jedno z políček žádná šipka 
neukazuje. 
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Hlavolamy našich deváťáků ... 

Dokážete rozmístit čísla od 1 do 6 
do kruhů po stranách trojúhelníku 
tak, aby součet tří čísel na každé 
straně byl stejný? 


