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VELKÉ ZM ĚNY NA ŠKOLNÍ ZAHRAD Ě 
     Kdo bydlíte blíz-
ko školy, nebo máte 
děti ve škole, asi víte, 
že se teď na podzim 
na naší školní zahra-
dě pořád něco děje. 
     Nejprve k nám 
do školy přijeli účast-
níci akce Toulavý 
autobus. To je akce, 
kterou pořádají spo-
lečně Střediska eko-
logické výchovy Cha-
loupky, Lipka a Re-
zekvítek. Účastníci 
Toulavého autobusu 
jezdí po zajímavých 
školních zahradách a 
zajímavých místech, 
kde se pěstují pů-
vodní odrůdy nebo 
po zahradnictví v 
ČR, ale vyjíždějí i do 
sousedního Rakous-
ka. 
     Takže ti všichni 
si v pátek 16.9.2011 

se zájmem prohlédli naše krásně kvetoucí svahovky a poslechli 
si, jaké plány máme se školní zahradou. A protože víme, že by 
to určitě zajímalo i Vás, rozhodli jsme se napsat tento článek. 
     V minulém školním roce jsme podali na kraj Vysočina pro-
jekt na obnovu naší školní zahrady. Tentokrát se nám podařilo 
uspět a získali jsme finanční prostředky, díky nimž můžeme 
přebudovat naši zahradu na přírodní zahradu s různými biotopy 
a netradičními místy pro děti, ale možná i pro Vás, pro veřej-
nost. 
    Našimi podzimními úkoly jsou zbudování oplocení, které už 
léty vzalo za své (tyto práce provádí firma pana Holoubka), a 
vybudování jezírka, ve kterém bychom mohli pozorovat vodní 

bezobratlé, mokřadní a vodní 
rostliny. Bagrování jezírka 
začalo už 30.9.2011, kdy pan 
Rozmarín z Vídně přivezl malý 
bagřík a vyhloubili společně se 
zaměstnanci jeho firmy základ 
pro jezírko. Konečnou podobu 
jsme mu dali společně na 1. 
brigádě v sobotu 15.10. Bylo 
krásné počasí a sešlo se nás 
celkem 12, a to 2 současní žáci 
- Lukáš Vaněk a Petr Roz-
marín, 2 bývalí žáci - Aleš Zik-
mund a Lukáš Jurek, 2 učitelky 
- Jana Zikmundová a Zuzana 
Jurková, 2 rodiče - Vladimír 
Homola a Ladislav Hlaváč, 2 
rodiče a zároveň odborníci - 
Václava Rozmarínová 
a Petr Rozmarín a 2 
Františkové - pan 
ředitel školy František 
Eliáš a František Jurek. 
      Přes zimu bychom 
chtěli udělat ptačí 
budky, ''domečky pro 
hmyz'' a opravit a 
natřít staré židle, 
které bychom mohli 
dát do altánu. Na jaře 
se potom pustíme 
spolu s vámi do vybu-
dování bylinkové spirály, hmatové stezky, nového kompostu a 
amfiteátru s ohništěm. Asi jsem nestihla vyjmenovat všechny 
naše plány, ale sami vidíte, že změny budou veliké a ne všechno 
se nám podaří vybudovat vlastními silami. Proto bychom vás 
chtěli poprosit, abyste nám na další brigády přišli pomoci i Vy. 
Společně nám půjde práce pěkně od ruky a budeme moci naši 
krásnou školní zahradu všichni brzy využívat! 
       Mgr.Zuzana Jurková 

SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME…  
  V jednom z minulých čísel Borského zpravodaje psala 
paní Blanka Křížová o třídění odpadů v naší obci a zmínila se 
také o tom, že ve škole sbíráme elektrozařízení, starý papír a 
použité baterie. Chtěla bych její  informace malinko doplnit a 
také vás požádat o pomoc. 
 Už třetí rok jsme zapojeni do celostátní soutěže 
Recyklohraní – sbíráme použité baterie, vyřazené počítače, 

stará rádia, žehličky apod. Baterie 
končí v zeleném boxu, který je 
umístěn v mezipatře školní budo-
vy a druhý je od letošního školní-
ho roku i v budově naší MŠ. Men-
ší dosloužilé  elektrozařízení mů-
žete i vy házet do červe-
né ,,popelnice,, , která je 
v žákovském vestibulu. Větší  

elektrozařízení, např. staré monitory a počítače můžete donést 
do školy p. uč. Zuzaně Jurkové. Za takto sesbíraný elektrood-
pad jsou naší škole přidělovány body a za ně si můžeme 
v elektronickém obchodě vybrat vybavení do školy. Nám se 
zatím podařilo získat DVD přehrávač a programy na počítač. 

Takže když budeme pilní a budeme sbírat 
v letošním roce i mobily, můžeme se těšit na další 
pěkné věci, které společně se žáky vybereme. 
Sběr papíru a PET víček 
 V minulém školním roce se snaše škola 
zapojila do soutěže ve sběru starého papíru a 
PET víček . Dvakrát za rok jsme si nechali starý 
papír odvézt , a když se sčítaly výsledky, zjistili 
jsme, že jsme se mezi ostatními školami Vysočiny 
umístili na 4. místě a kromě peněz za sběr získali i 
finanční prémii. Společně s ostatními učiteli jsme 
se dohodli, že za takto získané peníze zakoupíme stavebnice 
pro první stupeň a florbalové hokejky pro druhý stupeň. 
 Sami  víte, že finanční prostředky pro školy se 
v současné době velice omezují, a proto chceme využívat 
všechny dostupné zdroje. Proto se obracíme i na vás a prosí-
me, abyste staré noviny a časopisy nepálili, ale schovávali je. 
Týden před odvozem našeho sběru vyhlásíme rozhlasem, abys-
te svůj nasbíraný papír donesli do školy a tím nám pomohli 
k získání finančních prostředků na zakoupení nových učebnic 
pro naše žáky nebo jiných věcí, pro které se rozhodneme. 
Těšíme se na spolupráci s vámi! 
Za učitele ZŠ a MŠ H.Benešové Bory       Mgr. Zuzana Jurková 
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 Už je to nějaký čas, co jsme 
v našem Zpravodaji psali o pomníku 
pana nadučitele Antonína Střechy na 
hřbitově v Horních Borech. Teď 
v čase dušičkovém se k němu vrátí-
me a nejen k němu. Nedávno se 
nám povedlo, za vydatné pomoci 
řady návštěvníků hřbitova a rodin-
ných příslušníků dát tento pomník 
na čestné místo na našem hřbitově. 
A tak jsme začali tvořit Slavín. Malý, 
ale náš! Zatím je na něm pomník pana nadučitele a pomník Ladi-

slava Baráka - autora první 
borské kroniky a na druhé 
straně hrobu našich kněží 
po opravě přibudou krás-
né litinové kříže, které už 
byly nahrazeny náhrobky 
novými.  Velký dík všem 
ochotným pomocníkům!  
 B. Křížová, D. Haš-
ková, M.Kabrdová a M. 
Zmrhalová. 

JABLKO ROKU 2011 
 Výstava ČZS. Snad poprvé 
v novodobé historii se v Borech 
pořádala taková výstava a je moc 
dobře, že se naši pěstitelé mohli 
svými výpěstky pochlubit. A že 
bylo čím! Sešlo se spousta druhů 
ovoce i zeleniny a vše bylo dopl-
něno krásnou výzdobou. 
 Hlavní částí výstavy byla sou-
těž o Borské jablko roku, té se 
zúčastnilo celkem 11 vystavovate-
lů, kteří přinesli 11 druhů hru-

šek, a 50 druhů jablek. Porotu, která vybírala to 
nej, nej jablíčko a hrušku tvořili všichni návštěvní-
ci. A jak to tedy dopadlo? 
1. Petr Jakubec s jablkem odrůdy James Grive red 
2. Milan Dvořák s jablkem odrůdy Rubín 
3. Milan Špaček s jablkem odrůdy Denár 
4. Otakar Prudek s hruškou odrůdy Clappova 
5. Milan Špaček s jablkem odrůdy Stark Delicus 
 
 V závěru výstavy proběhla také tombola, při 
níž byly slosovány hlasovací lístky. Foto P. Kříž. 

Oprava a omluva 
Na tiskařského šotka už chybu dnes svádět nelze, ale šotci počítačoví ti tedy někdy natropí velký malér. V Borském 
Zpravodaji 3/2011 docela nesmyslně změnili název sportovní disciplíny Petra Holánka. Redakce se moc omlouvá a 
uvádí vše na pravou míru. Jedná se o steepl - běh na 3000 m překážek. 
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 TJ Družstevník BORY oddíl stolního tenisu uspořá-
dal velkolepý tenisový turnaj čtyřher BORY2011. Do 
turnaje se přihlásilo 14 dvojic. Podmínkou bylo, že ale-
spoň jeden hráč musí být z Borů. Turnaj, který trval sko-
ro 3 měsíce, vyvrcholil 13.9. závěrečnými zápasy a slav-
nostním vyhlášením výsledků. Hrálo se systémem každý 
s každým, odehráno bylo 95 zápasů ve věkové kategorii 
15-59let. Turnaj neměl favorita, každá dvojice měla mini-
málně dvě prohry a na určení pořadí do závěrečného 
finále se muselo čekat na úplně poslední zápas.  13. září 
se všichni sešli na závěrečná utkání ve13.hod zápas o třetí 
místo, a v 16. hod. finále.  Pro všechny bylo zajištěno ob-
čerstvení, a pro nejlepší poháry a věcné ceny. Turnaj se 
vydařil a již teď si dvojice rezervují účast na příští rok. 
Přejeme všem tenistům hodně zdraví v novém roce! 
 Dvojice Holoubek Radek, Holoubek Jan se v půlce 
turnaje 

odhlásila. 
 Konečné pořadí: 
 1.       Dufek František, Ochrana Miroslav  
 2.       Jakubec Pavel, Slouka Jiří  
 3.       Vaculík Petr, Vaněk Miroslav  
 4.       Hlaváč Vladimír, Dostál Petr  
 5.       Krejčí Vladimír, Liška Radim  
 6.       Prudek Luboš, Jaroš Pavel  
 7.       Beneš Petr, Beneš Josef 
 8.- 9. Coufal Ondra, Jakubec Jan ml.  
 8.- 9.Pokorný Martin, Brodský Tomáš  
 10.   Harvánek Martin, Jakubec Jan st.  
 11.   Jakubec Petr, Klapal Petr  
 12.   Viliš Pavel, Dvořák Vladimír   
        13.   Dostál Ondra, Fňukal Jiří                                 
      Stolní tenisté Bory 

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER BORY 2011 

Pozimní zájezd Klubu dobré pohody 30.9.2011 
 V tomto krásném podzimním dnu byl našim prvním cílem hrad Roštejn.  Je to hrad vlastně malý, ale je zají-

mavý a málokdo ho znal.  Další naše cesta vedla na Křemešník. Poutním místem nás prove-
dl pan Hána, místní pan kostelník a bylo to povídání moc pěkné a dověděli jsme se spoustu 
zajímavých věcí z historie i současnosti místa.   
 V poutním hotelu na nás čekal připravený oběd a po něm jsme se vydali ještě na 
rozhlednu Pípalku, koukli na Větrný zámek, prošli si Křížovou 
cestou ke studánce, ve které teče periodický pramen (tedy, voda 
teče jen někdy, nepravidelně). Děti využili možnost vyzkoušet 
svoji sílu a odvahu v lanovém centru.  
 Naším dalším cílem byla Jihlava - Muzeum Vysočiny. Přes-
tože do Jihlavy každý z nás občas jezdí, muzeum se během náku-
pů a jiných vyřizování nenavštěvuje. Tak jsme to tentokrát na- pravili. Takže už 
víme, jak zde mají krásně upravené expozice, které jsou nám velmi blízké, 
protože se věnují historii Vysočiny. A co teprve expozice mine- ralogická - tolik 

krásných ukázek minerálů z Borů a okolí!  
 Cestou domů jsme se zajeli podívat do okolí Hamrů nad Sáz. na sochy Michala Olšiaka. Názory 
na tyto výrazné sochy v krajině se sice různí, ale je jedno jisté, pan sochař má zásluhy na tom, že tato 
místa jsou hojně navštěvována.  BK 



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 

 

 

Telefon: (055) 555 55 55 
Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: 
adresa@example.com 
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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 
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 Dne 20. 10. 2011 proběhlo ve Žďáře nad Sázavou okresní kolo 
stolního tenisu základních a středních škol. 
 Naše škola Hany Benešové poslala do turnaje obhájkyně loňské-
ho a předloňského vítězství borské trio ve složení: Šárka Dufková, 
Kristina Kotačková, Kateřina Dufková. Kategorie IV. dívky je určena 
pro hráčky od osmé třídy základní po druhý ročník střední školy. Tur-
naje se zúčastnilo 8 škol okresu, které byly rozděleny na dvě skupiny. 
Naše děvčata se nezalekla o 3 roky starších soupeřek a hned první 
zápas s průmyslovkou Žďáru vyhrály drtivým způsobem bez ztráty 
setu. To dodalo našim tenistkám potřebný klid a pohodu. Střední ob-
chodní škola Žďár, náš druhý soupeř, dopadla úplně stejně jako prům-
ka. Třetí vítězství proti Radostínu nad Oslavou nás poslalo do čela 
tabulky skupiny A. Ve druhé skupině B budil respekt a suverenitu gym-
pl Žďár, porážel jednoho soupeře  za  druhým  a  vyhrál skupinu. Se-
mifinále proti Malé Losenici nám opět vyšlo bez ztráty setu a postup 
do finále byl zasloužený. Gymnázium Žďár a ZŠ Bory finále, které 
rozhodlo, že tenistky Borů pojedou začátkem listopadu na krajské kolo do Hrotovic. Jednoznačné vítěz-
ství ve finále bylo pěknou tečkou za celým turnajem. Ztráta jediného setu v celém turnaji mluví za vše. 
Velká gratulace a hodně štěstí v Hrotovicích!                       František Dufek                                                                                                                

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM!  
V MĚSÍCI LISTOPADU A PROSINCI 

 
 

 

 

 

 

Milan Špaček 10.11.1951   Dolní Bory 225 
Rudolf Adamec 18.11.2011  Horní Bory 176 
Zdeněk Marek 13.12.1941  Dolní Bory 200 

Anežka Kostečková 15.12.1931  Dolní Bory 168 
Zdeňka Tomanová 29.12.1941  Horní Bory 143 

   

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví, štěstí a životní pohody! 

 

 

 
PRAVIDELNÉ HODINY  

ZUMBY  
SE ŽANETOU  

KAŽDOU NEDĚLI  
OD 17:00 - 18:00 hod.  

A S PANÍ BRONČKOVOU  
KAŽDÝ ČTVRTEK  

18.00-19.00 HOD. 
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ BORY.  

  

OKRESNÍ KOLO STOLNÍHO TENISU  

Martinskou taneční zábavu 

TJ Družtevník BORY vás zve na  

12. 11. 2011 

Naše skvělá děvčata! 


