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Redakce BORSKÉHO 
ZPRAVODAJE přeje 
všem svým čtenářům 
krásné a spokojené 

prožití VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ!  



Stránka 2 Borský zpravodaj 

Usnesení z ustavujícího zasedání  
zastupitelstva obce Bory,  

konaného 10. 11. 2010 
Ustavující zasedání: 
 I. zřizuje: 
1. finanční výbor 
2. kontrolní výbor 
 

 II.  volí: 
1. starostou obce Josefa Březku, nar. 8. 11. 1964 
2. místostarostou obce Blanku Křížovou, nar. 19. 3. 1958 
3. členy rady:   
Milana Špačka, nar. 10. 11. 1951 
Antonína Novotného, nar. 12. 5. 1967 
Mgr. Františka Eliáše, nar. 10. 6. 1971 
4. předsedou finančního výboru Vladímíra Kříže, nar. 
23.4.1985 a členy finančního výboru Mgr. Františka Eliáše, nar. 
10. 6. 1971 a Petra Viliše, nar. 8.10.1974 
5. předsedou kontrolního výboru MVDr. Růženu Markovou, 
nar. 23. 1. 1957 a členy kontrolního výboru Bc. Helenu Chalu-
povou, nar. 20. 1. 1961 a Františka Dufka, nar. 2. 8.1965 
 

 III. jmenuje zástupce obce do sdružení obcí Mikroregion 
Velkomeziříčsko-Bítešsko Josefa Březku, nar. 8. 11. 1964 
 

 IV. stanovuje: 
1. počet členů rady 5 
2. počet uvolněných členů zastupitelstva 1 – starosta 
3. výši odměny členům zastupitelstva v současné výši od 10. 
11. 2010 
 

 V. schvaluje: volební řád 
 
Blanka Křížová        Josef Březka   
místostarosta        starosta   
 

Pozvánka na schůzi Zastupitelstva obce Bory, 
která se koná v pátek 10.12.2010 ve 20 hod. 

 v zasedací místnosti OÚ Bory. 
Návrh programu jednání: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu 
2. Schválení programu jednání 
3. Zpráva z jednání Rady 
4. Zpráva o výsledku výběrové komise na místo úředníka na OÚ 
5. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 
6. Schválení dodatku č.1 Zřizovací listiny Základní školy Hany  
Benešové 
7. Schválení projektu Venkovská síť dalšího vzdělávání na  Vyso-
čině s využitím VKŠ 2010 
8. Projednání rozpočtového opatření 7/2010 
9. Projednání navýšení kontokorentu k účtu 
10.  Projednání rozpočtu na rok 2011 
11. Stanovení ceny stočného na rok 2011 
12. Schválení obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích 
13. Projednání žádosti – věcné břemeno 
14. Projednání smlouvy – Krajská správa a údržba silnic 
15. Projednání žádosti - odstoupení z funkce člena kontrolní 
komise 
16. Projednání žádosti Mysliveckého sdružení Bory o odkoupení 
pozemku 
17. Schválení pronájmu pozemků – Colas 
18. Žádost Kateřiny Brychtové – řešení plísně v bytě. 
19. Různé 
20. Závěr 
    Josef  Březka 

SLOVO HEJTMANA   
Prosinec 2010 

 
 Ani jsem se nenadál a je za mnou polovina volebního obdo-
bí ve funkci hejtmana kraje Vysočina. Po dvou letech v mých 
pocitech převažuje spokojenost s výsledky mnohdy hektického 
úsilí krajské samosprávy i samotného krajského úřadu a 
v návaznosti na ně i se spoluprací s městy a obcemi na celé 
Vysočině. To v žádném případě neznamená uspokojení. Myslím, 
že jsem už znám svými kritickými postoji ke každému šlendriá-
nu nebo jen nedůslednosti v práci svých podřízených i partne-
rů. Ale drtivá většina mých spolupracovníků i lidí na jiných úřa-
dech či ve firmách odvádí solidní práci, takže i v době obecné 
hospodářské krize a vnitropolitických šarvátek jsme na Vysoči-
ně nezaznamenali podstatné problémy, jež by narušovaly běžný 
život občanů. Doufám, že tato spolupráce bude i po proběh-
lých volbách stejně oboustranně vstřícná a užitečná se zno-
vuzvolenými nebo i s novými představiteli měst a obcí. 
 Těch starostí nás čeká nemálo, ale jako zásadní výzvu 
v dlouhodobém horizontu vidím nutnost reagovat na skuteč-
nost, která není stále dostatečně vnímána. Demografický vývoj 
naší společnosti signalizuje dvě základní změny. Tou první je 
současný úbytek středoškolských studentů, na což musíme 
reagovat i restrukturalizací středních škol. Druhá probíhající 
změna je dlouhodobá a její řešení bude náročnější. Procentuál-
ně prudce ubývá ekonomicky činného obyvatelstva a výhledy 
jsou ještě dramatičtější. Zmenšující se část těch pracujících 
musí uživit zvětšující se podíl těch v důchodovém věku.  
 Přes všechny problémy a výtky je to i tím, že naše přes 
hrozby současných neřešených problémů stále ještě vyspělé 
zdravotnictví umožňuje seniorům dožít se vyššího věku. Je 
zřejmé, že stárnutí populace bude přinášet nové požadavky – 
nejen ekonomické. Před měsícem jsem psal v této souvislosti o 
nutnosti rozšiřování sociální péče pro starší spoluobčany. Pro-
tože toto téma považuji za důležité, dnes se k němu vracím. 
Solidarita se seniory je výrazem vyspělosti společnosti.  Žádná 
vláda, kraj ani žádné jiné instituce však samy tyto úkoly nevyře-
ší. Bude záležet na přístupu všech – těch v produktivním věku i 
samotných seniorů. A nejde jen o péči o pouhé zajištění důstoj-
ného fyzického bytí seniorů. Stále důležitější bude i vlastní se-
berealizace starších spoluobčanů tak, aby jejich život po skon-
čení pracovního zapojení nebyl jen dožíváním. Společnost by 
měla vytvářet prostor pro využití jejich životních zkušeností i 
naplňování jejich času. Jednou z možností tvořivého přístupu 
k aktivnímu prožívání tohoto volného času je například univer-
zita třetího věku, jež je pokračováním celoživotního vzdělávání. 
Situace seniorů se odvíjí od jejich vlastního aktivního přístupu i 
od postojů mladších generací k těm, kteří jim svou dlouholetou 
prací připravili podmínky pro jejich existenci. 
V mezigeneračních vztazích ještě více než jinde záleží na schop-
nostech vzájemně si naslouchat, umět se vžít do situace těch 
druhých. Vnímání seniorů jako rovnocenné součásti společnosti 
se každému dalšímu pokolení vrátí. A naopak. I malé dítě chápe 
někdy ty souvislosti – jako ve známé Nerudově básni – kdo jen 
vydlabe dědovi dřevěnou mísu, aby nerozbíjel talíře, ten se sám 
posléze dočká stejného. Stejně jako ti, kdo si na „bábu“ vzpo-
menou jen při předvolebním strašení.  
      Nadcházející adventní období by mělo být zklidněním, pří-
pravou na duchovní svátky. Samotná doba vánoční je pak časem 
rozjímání a zamyšlení nad uplynulým rokem, příjemných setkání 
celých rodin. Přeji vám krásné prožití nejhezčích svátků v roce, 
vychutnejte si přátelskou pohodu se všemi svými blízkými.  
        Jiří Běhounek, 
        hejtman Vysočiny  



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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O POCITECH NOVÉHO ZASTUPITELE 
 

  Vážení spoluobčané,  
 kandidovala jsem (stejně jako někteří další občané obce) do 
obecního zastupitelstva pod hlavičkou strany „Nezávislí demo-
kraté“, bez stranické příslušnosti. V obecních volbách získala 
naše strana celkem 5 mandátů, tj. 1/3 z celkového počtu 15 man-
dátů. 
 Ve středu 10. listopadu 2010 se konala ustavující schůze 
Zastupitelstva obce Bory, na které byl volen starosta, místosta-
rosta a členové Rady obce Bory. Protože jsem zastupitel - úplný 
nováček, měla jsem představu, že se ke mně budou staronoví 
členové zastupitelstva chovat tak, jako bych se chovala já 
k člověku, který se stává mým novým kolegou. (Určitě všichni 
vzpomínáme na svůj nástup do nového zaměstnání, kdy jsme byli 
všichni vděčni za kolegy, kteří nám tu obrovskou změnu usnadni-
li vstřícným jednáním.) Domnívala jsem se, že mě někdo seznámí 
aspoň se základními pravidly a požadavky, které na mě budou 
kladeny. Že se setkám se vstřícným přístupem a že se mi bude 
snažit někdo v začátku výkonu funkce zastupitele pomoci, stejně 
jak bych pomáhala novému kolegovi já sama.  
 Domnívala jsem se, že existuje určitý protokol nebo postup 
při ukončení funkčního období zastupitelů – že starosta na usta-
vující schůzi nového zastupitelstva poděkuje členům zastupitel-
stva, kteří funkci zastupitelů vykonávali v minulém volebním 
období, a že současně přivítá nové členy zastupitelstva. Že no-
váčkům aspoň krátce vysvětlí  práva a povinnosti, které je na 
první schůzi zastupitelstva čekají. Když už neexistuje a není daný 
žádný takový protokol, tak se podle mého názoru jedná o oby-
čejnou lidskou slušnost takto postupovat. (Členové zastupitel-
stva zřejmě zapomněli na svoje začátky, možná je to také ani 
nenapadlo, když po 4 volební období – celých 16 let – zůstávalo 
složení zastupitelstva téměř stejné.) 
 Vstřícné jednání se nekonalo. Nikdo se ke mně nechoval 
jako ke kolegovi, cítila jsem se v této nové společnosti jako ve-
třelec, jako kdybych tím, že jsem byla zvolena a stala se novým 
členem zastupitelstva, spáchala něco protizákonného. Neskuteč-
ně nemile jsem byla překvapena přístupem „zkušených“ členů 
zastupitelstva. (Byli jsme upozorněni prvním „staro-novým“ rad-
ním, že jsou ve funkcích v zastupitelstvu potřeba pouze 
„zkušení“ občané.) Starosta obce obecně přivítal všechny pří-
tomné, přečetl program jednání. A pak (bez jakéhokoli vysvětlo-
vání) se strhla smršť – ustavení volební komise, volba starosty, 
místostarosty, jednoho člena rady, druhého člena rady, třetího 
člena rady, volba předsedy finanční komise, členů finanční komi-
se, předsedy kontrolního výboru, členů kontrolního výboru, 
hlasování o uvolněné funkci starosty, hlasování o odměnách 
místostarosty, hlasování o odměnách předsedů komisí, a najed-
nou byl konec.  Ani jsem se nestačila vzpamatovat. 
 Přesto, že naše strana získala třetinu mandátů (skončila dru-
há v pořadí), byl zvolen jediný náš člen do Rady obce Bory. Dru-
hou, a poslední funkcí, byla funkce člena kontrolní komise. Do 
všech funkcí si vítězná strana sama navrhla svoje členy. Starosta a 
místostarosta, dva členové rady, předseda kontrolní komise, člen 
kontrolní komise, předseda finanční komise, členové finanční 
komise – všichni jsou členy KDU-ČSL nebo kandidovali pod 
hlavičkou  
 Pár dní před ustavující schůzí Zastupitelstva obce Bory se 
také k našim uším dostaly informace o předem určeném rozdě-
lení funkcí v novém zastupitelstvu, které se při hlasování pouze 
potvrdily. Takže celé hlasování i celou ustavující schůzi jsem 

vnímala jako pouhou formalitu, která musí proběhnout, aby byl 
dodržen zákon. Před ustavující schůzí bylo jednomu našemu 
členovi s úsměškem řečeno, že je nás málo a že i kdybychom se 
spojili s třetí stranou, která uspěla ve volbách, stejně ničeho 
nedosáhneme. To jsme ale věděli - členové naší strany umí také 
počítat. 
 Kolegové – zkušení zastupitelé – nám prostě dali jasně naje-
vo, že nejsou nijak nadšeni tím, že s námi budou muset  4 roky 
nějakým způsobem spolupracovat. 
 Do dnešního dne jsem jednání zastupitelů nepochopila. Do-
mnívala jsem se, že do zastupitelstva obce kandidují zástupci 
jednotlivých stran pouze z toho důvodu, aby se v následujícím 
období podíleli na rozvoji obce. Že všichni zastupitelé nasloucha-
jí návrhům a námětům svých voličů - spoluobčanů, nad kterými 
se pak společně všichni domlouvají (i přes rozdílné názory) a 
které se snaží řešit tak, aby uvedli do souladu potřeby občanů 
s rozvojem obce. 
 Myslela jsem si, že když je ve volbách zvolena do zastupitel-
stva nová strana, že může přinést od svých voličů nové návrhy a 
nápady, které poslouží k dalšímu rozvoji obce. Domnívala jsem 
se, že si zkušené zastupitelstvo je vědomé toho, že po 16 letech 
vlády může trpět profesionální slepotou  (jak se to běžně v praxi 
stává) a že ocení případné nové nápady, nový pohled 
„zvenku“ (pokud je ovšem zastupitelstvo schopno a hlavně 
ochotno o nových podnětech vůbec přemýšlet a jednat). Pohled 
zvenku totiž na jedné straně sice pomáhá posunu vpřed, pomáhá 
rozvoji – ale na druhé straně, (a to je hodně důležité pro rozho-
dování o přijetí nebo nepřijetí nových podnětů), přináší velkou 
změnu pro zastupitele. Přináší totiž nutnost změnit určité zaběh-
nuté, opakované, praxí už lehce zvladatelné a mezi „svými“ kole-
gy neodůvodňované postupy a zvyky. Nový názor a případné 
dotazy totiž narušují určité „pohodlí“ zastupitelstva a přinášejí 
nutnost řešit změny, vysvětlovat, odpovídat na dotazy, prostě 
projednávat nové, dost možná i nepříjemné situace. Proto jsou 
změny všeho zaběhnutého obecně hůře a těžko přijímané. Vše 
záleží na přístupu, vstřícnosti, toleranci a hlavně ochotě členů 
zastupitelstva naslouchat občanům s novým, někdy i opačným 
názorem. 
 Domnívala jsem se, že v tak malé obci, jako je obec naše, 
není potřeba, aby si zastupitelé hráli na velkou politiku a na stra-
ny (vždyť se všichni mezi sebou známe!). Dost dobře nechápu, 
proč „zkušeným“ zastupitelům vadí nováčci, pokud všechna prá-
ce zastupitelů (určitě i v naší obci) probíhá podle zákona, stano-
vených pravidel a na základě rovného a stejného přístupu ke 
každému občanovi obce. 
 Na závěr mi dovolte sdělit Vám svoji první zkušenost - 
v zastupitelstvu získanou (a hlavně naprosto neočekávanou):  
- Chcete-li se účastnit a ovlivňovat dění v naší obci a ve volbách 
kandidovat do Zastupitelstva obce Bory a chcete-li, abyste byli 
členy Zastupitelstva obce Bory přijati za rovnocenné partnery, 
musíte kandidovat za vládnoucí stranu a držet se pouze jejího 
programu. Druhou možností, jak být přijat za rovnocenného 
zastupitele, je existence předběžné dohody o koalici s vládnoucí 
stranou v obci, musíte ovšem všichni hlasovat tak, jak hlasování 
nastaví vládnoucí strana. 
- V případě, že se rozhodnete kandidovat za jinou stranu, tak se 
musíte smířit s tím, že pokud volby nevyhrajete a nezískáte větši-
nu hlasů, dopadnete stejně jako členové naší strany – budete sice 
členy zastupitelstva, ale bude s vámi jednáno jako s nevítaným a 
nezvaným hostem. 
Bory, 26. 11. 2010      Helena Chalupová 

INFORMACE PRO OBČANY  Poplatky na rok 2011 se budou vybírat od 1.2. do 31.3.2011. 
Jejich výše bude stanovena na jednání ZO dne 10.12.2010 
Popelnice už není třeba na obci nahlašovat, známky už se nevydávají.  



Stránka 4 Borský zpravodaj 

 Jak jsme čtenáře již informovali, dne 1. 9. 2010 navštívila 
naši obec celostátní komise soutěže Vesnice roku 2010, 
která hodnotila činnost obcí, které  získaly v jednotlivých krajích 
Zelenou stuhu.  
 V období před příjezdem komise se usilovně pracovalo na 
doplnění zeleně, úklidu a úpravě obce. Pro komisi jsme na spo-
lečných setkáních připravili power-pointovou prezentaci 
z činnosti obce, jejích organizací a občanských sdružení včetně 
zemědělců a lesníků v oblasti péče o zeleň, životní prostředí, 
ochranu přírody a činnost v krajině včetně činnosti dětí a mláde-
že.  
 Když ve 14.00 hodin přijela 6ti členná komise, složená se 
zástupců Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. a 
Ministerstva životního prostředí, čekali ji ve vyzdobené zasedací 
síni mimo zástupců obce a jejích zařízení i představitelé téměř  
všech občanských sdružení z obce, ale např. i zástupce Vel-
kostatku Maria Podstatzká-Lichtenstein. Při uvítání starostou 
obce, členové komise dostali symbolickou dožínkovou kytičku a 
předseda komise nás seznámil s průběhem jednání. Pak vystou-
pili zástupci všech zúčastněných organizací, kteří komisi infor-
movali o své činnosti. Jejich vystoupení provázené prezentací 

obce a činnos-
tí organizací 
trvalo téměř 1 
a ½ hodiny. A 
to jsme velmi 
spěchali. Ale 
naše obec je 
prostě velká a 
činnost je 
bohatá. Pak 
jsme navštívili 
náves 
v Dolních 
Borech 
s kostelem sv. 

Jiljí. Po prohlídce zeleně u 
hřiště základní školy jsme 
navštívili náves v Horních 
Borech. Pak jsme se zajeli 
podívat směrem na Rade-
nice kolem vysázené 
jírovcové aleje na úpravy 
pozemků rodiny Fňukalo-
vých. Vzhledem k ne-
dostatku času už komise 
nestačila navštívit Pohád-
kový kopeček. Před od-

jezdem členové komise obdrželi košík na houby s drobnými 
dárky. Při rozloučení nás ujistili, že se jim u nás líbilo a že se těší 
na vyhodnocení soutěže v Praze.  
 Návštěva komise byla pro všechny zúčastněné cennou zku-

šeností. Při přípravě soutěže, na vyhodnocení krajského kola ve 
Víru a setkáních před návštěvou celostátní komise i vlastním 
jednání soutěžní komise jsme si uvědomili naše možnosti a na co 
je třeba se ještě zaměřit.  

 Dne 15. 11. 2010 se slavnostního vyhlášení výsledků 
ocenění Zelená stuha - Vesnice roku 2010 v sídle Senátu 
Parlamentu ČR v Praze zúčastnili Josef Březka a Pavel Kříž.  
 Vítězem soutěže se stala obec Smržice (4 km od Prostějova 
největší vesnice okresu, 1656 obyvatel, www.smržice.cz) 
s odměnou 600 tisíc Kč.  Na druhém místě v soutěži skončila 
uherskohradišťská obec 
Komňa, na třetím Svojšín 
na Tachovsku. Komise to 
při stanovení pořadí ne-
měla lehké, ale vítěze 
zvolila správně. Však se 
podívejte na jejich webo-
vé stránky. Obec Bory 
získala Čestné uznání 
za aktivity obce a ob-
čanů při regeneraci 
veřejných prostranství 
a péči o krajinu. S tímto oceněním, stejně jako u všech ostat-
ních, je spojena odměna ve výši 400 tisíc Kč. O tom, jak může 
být odměna využita se dozvíme začátkem příštího roku. Pěkné 
bylo, že po celou dobu, kdy se ještě hovořilo o soutěži a jejím 
hodnocení už byla (byli jsme první v abecedě) na promítacím 
plátně vidět informace o naší obci a snímek návsi v Horních 
Borech s hasičskou zbrojnicí, parkem a kostelem.    
 Děkujeme při této příležitosti nejen těm, kteří se podíleli na 
přípravě a zajištění soutěže, ale i organizacím, občanským sdru-
žením a občanům za jejich pomoc a péči při zvelebování obce a 
jejího okolí.                Pavel Kříž 

ČESTNÉ UZNÁNÍ V CELOSTÁTNÍ SOUT ĚŽI VESNICE ROKU - ZELENÁ STUHA 
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VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ 2010 

 Hodně štěstí a krásný a spokojený život přejeme všem našim mrňatům a jejich rodičům.  

 Letos poprvé jsme se v neděli 28.11. v 17.00 hod. sešli, abychom společně rozsvítili 
vánoční stromky v našich parcích. Nejdřív v Horních Borech a potom jsme s lampióny 
průvodem přešli do Dolních Borů. Pro všechny byl připraven čaj, pro dospělé i s ru-
mem a bylo veselo. Vždyť nás bylo skoro 100! 
 Bylo to poprvé a do příště jistě vše vylepšíme., písničky se naučíme a i těch světýlek bude 
víc….Velký dík patří všem pomocníkům. I těm sobotním, při výrobě lampionů v Obecní knihovně. 

SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍCH STROMEČKŮ  
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Tak jsme nazvali naše další letošní nocování v Obecní 
knihovně v Borech, které jsme uspořádali v den, kdy 
se slaví Den pro dětskou knihu. Název jsme si vypůjči-
li z jednoho dávného TV pořadu. Náš vzácný host měl 
být pro děti překvapením a nakonec byl velikým pře-
kvapením i pro nás dospělé pořadatele. 
 Martina Bajgala, studenta Obchodní akademie ve 
Velkém Meziříčí jsme k nám pozvali, protože se hod-
ně věnuje skládání origami a to se nám moc líbí. A 
podle návodů v knížkách se nám moc nedaří.  Martin 
si přinesl velikou krabici a ze svých nádherných papírových vý-
tvorů nám udělal přímo výstavu. A pak jsme společně pod jeho 

vedením složili krásnou „kouli“. Ale to jsme ještě 
pořád netušili, že Martin se poslední dobou věnu-
je hlavně kouzlení! Zejména s kartami. Ještě jsme 
ani neměli doskládáno a začalo téměř celonoční 
kouzelnické představení. A my jsme nevycházeli 
z údivu.  Triky, které známe třeba z televize, jsme 
si mohli téměř osahat. A řadu dalších, které si 
Martin sám vymýšlí. 
 Celá naše kouzelnická noc byla ještě prolože-
na povídáním o Mongolsku.  Protože odtud po-
chází celá Martinova rodina a on sám v této vzdá-
lené zemi taky nějaký čas pobýval. 
 Mimoto jsme si zahráli i nějaké hry a přečetli 
kus knížky od Arnošta Goldflama - Standa a dům 

hrůzy a pak 
jsme se báli… 
Ale hlavně jsme 
si pořádně uží-
vali našeho 
hosta. No řek-
něte? Kdy se 
vám podaří mít 
kouzelníka jen 
pro sebe! Na 
spaní nakonec 
málem ani ne-
došlo… A tak 
všichni jen dou-
fáme, že se 
Martinovi u nás 
taky líbilo. A 

kdyby vám bylo líto, že jste u toho nemohli být, koukněte na 
pozvánky na této stránce dole!          Blanka Křížová a spol.  

MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK…  

VELKÁ, VÁNO ČNÍ SOUTĚŽ SE BLÍŽÍ DO FINÁLE! 
Obecní knihovna vyhlásila soutěž pro děti : 12  KROKŮ K VÁNOCŮM 
 

Zahájení proběhlo v úterý 9.11. ve 12.00 hod. v knihovně a na stránkách www.knihovna.bory.cz  
všichni mohou nacházet další úkoly a pak, až jich bude 11, tak je prosím všechny bleskově odevzdejte do 
knihovny a v pátek 17.12. proběhne slavnostní ukončení a vyhlášení a ocenění.  Moc a moc se těšíme na 
vaše příběhy a na vaše pohádky! 
Soutěž bude rozdělena a hlavně vyhodnocována ve dvou kategoriích: děti 6-10 let a 11-14 let. 
A jaké ceny čekají ty, kteří  všech 11 kroků úspěšně zvládnou? Hodnotné a vánoční…. 

 

PROGRAM KLUBU DOBRÉ POHODY 
 

Rok se s rokem sešel a my vás opět zveme na besedy. Na setkávání nejen mezi sebou,  
ale také se vzácnými a zajímavými lidmi.  
 

Pondělí 27.12.2010 v 17.00 hod. Vánoční večer s kouzelným Martinem 
Martin Baigal podruhé v Borech. Kouzelnické triky, Origami a Mongolsko….  
 

Pondělí 10.1.2011 v 17.00 hod. Ing. Jan Kruml beseda a promítaní filmu  
„Vesničko má přestavěná“ Pan ing. Kruml je zakladájicím členem Spolku pro obnovu venkova. Vesnici a 
životu v ní rozumí jako málokdo. I o Borech ví mnohé…. 
 

Pondělí  24.1.2011 v 17.00 hod. Paní Jitka Bradáčová Z Kozlova do Kapského města  
 

Pondělí 7.2.2011 v 17.00 hod Mgr. Martin Štindl Vyst ěhování tzv. kulak ů na Velkomezi říčsku . 
 

Středa 16.2.2011 v 17.00 hod. Čaj o páté s paní profesorkou Evou Ko čí-Valovou   
Paní Kočí-Valová má krásný vztah k literatuře, výtvarnému umění, ke svým studentům i k Borům! 
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PROGRAM MATE ŘSKÉHO CENTRA  
Herna je pro všechny otevřena každé pondělí  
a středu odpoledne.  
Vstup pro jednu rodinu je 30,- Kč 
 

Arteterapie pro děti a maminky 15.12. a 12.1. 
a 9.2. 2011 vždy v 10.00 hod. 
Cena 50,- Kč 
 

Muzikoterapie, pro všechny generace. Pokud 
máte nějaké zdravotní problémy, nebo jen tak si chcete krásně od-
počinout, přijďte mezi nás. V roce 2011 -  jsou to dny: 25.1. a 1.3. a 
29.3. a 3.5. a 31.5.  Vždy od 19.00 hod. Abychom si tuto mimořádnou záležitost mohli zachovat, 
bude nyní cena 130,- Kč. Kdo na muzikoterapii již chodí, ví že to není cena vysoká. Jen tak pro 
srovnání, kolik platíte za klasickou masáž? 
Abychom věděli, kolik se nás sejde a zda se do omezených prostor MC vejdeme pěkně prosím 
přihlašujte se na tel. 608312224, nebo na e-mail: bkrizova@seznam.cz 

 

Listujete novým kalendářem na rok 2011? Tak si hned na první den 1.1. napište červenou tužkou,  
tučně a výrazně:  

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOLÝ VRCH. ODCHOD OD VAVERKOVÝCH VE 12 .30. HOD.  
Letos se nás na kopci sešlo téměř 500. Podaří se nám v roce 2011 již dosáhnout počtu 662,  

což je nadmořská výška Holého vrchu? 

Mikuláši, Mikuláši, 
neber sebou čerty radši, 

vezmi sebou anděly, 
ti nám něco nadělí.  

Čert nosí pytel a metlu, 
myslí si, že se ho leknu. 

Dělá na mě bububu 
a já se ho bát nebudu!  

 

Čertici se narodilo tuze krásné 
mimino. 

Když ho čertu ukázala, křikl: 
hurá, mamino! 

Z té radosti dělal věci, že se tomu každý smál, 
kulil svoje černé oči, ocas k vidlím přimotal. 

 

Když se čerti ženili bylo v pekle teplo, 
tancovali rejdovák, až jim z čela teklo 
Ten nejstarší Lucifer jako kozel skákal, 
uhodil se do palce a pak v koutku plakal 
Když se čerti ženili, to vám bylo peklo 
tancovali rejdovák a ze všech jen teklo. 

MIKULÁŠ 2010 
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 Jako 
každý rok 
jsme se i 
letos vy-
pravili o 
podzimních 
prázdni-
nách na 
třídenní 
výlet. Vyrá-
želi jsme 
v pátek 29. 
října brzy 
ráno pěšky 
na nádraží 

do Skleného n. Osl. A 
odtud jsme pak po-
kračovali vlakem do 
Brna, kde jsme 
přestoupili na rychlík, 
který nás zavezl až do 
Olomouce, který byl 
tentokrát cílem naší 
cesty.  
Po příjezdu jsme se 
zabydleli ve skautské 
ubytovně, která byla 
kousek od hlavního 

nádraží, ale dál od historického jádra. Zabalili si plavky a osuš-
ky a vyrazili do místního aqvaparku. Zde jsme si užili tři hodiny 
jízdy na tobogánech a trychtýři, nahřívání v sauně a 
„opalování“ ve venkovní části bazénu. Večer jsme se celí una-

vení vrátili na ubytovnu, abychom si uvařili špagety s omáčkou 
a na dobrou noc si zahráli ,,Riskuj!“. 
 Druhý den z rána jsme se vypravili do ZOO na Svatý ko-
peček. Počasí nám přálo. Prohlédli jsme si zblízka krásné žirafy, 
velké množství opic, barevné rybičky v akváriích… A hlavně 
krásnou sovici sněžnou, která se stala téměř mediální hvězdou. 
Nejspíš proto, že „pěkně pózovala“. Někteří z nás se i zapojili 
do krmení hladových koz. Na závěr jsme si ještě vylezli na věž 
a celý areál si prohlédli z ptačí perspektivy. Po návratu jsme 
povečeřeli rizoto a zabavili se vyřezáváním postaviček z mýdla. 
Později se náš stůl mohl pyšnit dámou s kloboukem, mašinkou, 
ale dokonce i vánočním cukrovím. V ubytovně se nacházela i 
menší tělocvična, čehož jsme samozřejmě využili. Zahráli jsme 
si tedy hru „Ty moje milá, roztomilá kočičko“ a sardinky a 
sardele.  
 Třetí den jsme se 
vypravili na prohlídku 
historické části města. 
Viděli jsme chrám sv. 
Václava, Olomoucký 
orloj, morový sloup 
zapsaný v památkách 
UNESCO, vystoupali 
jsme i na věž kostela, 
z níž jsme měli celé 
město jako na dlani. 
 Domů jsme vyrá-
želi chvilku po nedělním obědě. A tak jsme poznali další krásné 
město o kterém většina z nás nic nevěděla a myslím, že nejen 
za sebe mohu říct, že na tento výlet budeme opět dlouho 
vzpomínat.                   Zuzka Filipová 
 

PODZIMNÍ VÝPRAVA MOP BOBEŠ 

 13.10.2010 po delším čase navštívily naši knihovnu děti z MŠ Bory a paní 
učitelky. Na tuto návštěvu jsme se řádně připravili. A úplně nejvíc děvčata ze 
ZŠ, která si připravila loutkové divadlo o Karkulákovi. Na přípravu nebylo až 
tak moc času a tak „taháky“ s textem ještě byly třeba, ale dětem to zjevně 
nevadilo a představení mělo velký úspěch.   
 V prosinci přijdou děti opět a už teď se na ně těšíme!  
             BK    Foto M.Plocková 

NÁVŠTĚVA DĚTÍ Z MŠ V OBECNÍ KNIHOVN Ě 
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 Dávno tomu, co odvážlivci z řad 
mužů borských míč kožený haksnami 
křivými krotiti začli, by pak s kmeny 
okolními v hře, všude co fotbal zná-
mé, síly poměřovati zkusili. Z těch 
časů pralesních vzpomínek na činy 
hrdinské nemálo zachováno jest v 

pamětech i kronikách.Tedˇvšak nahlédni čtenáři vzdělaný do 
poměrů současných, též hrdost vzbuzujících. 
 Pozornosti největší těší se družina mužův smělých, ponej-
více zájmů osady naší hajících. Již léta činí tak pod vedením 
páně z Todorova, jménem svým balkánské kořeny prozrazují-
cím. An nedbaje počátečních úsměšků veřejných znamenitě ve 
zbrani vojsko své vycvičil a v dobách slávy největší i z bo-
jištˇkrajských kořistiti nelenil. Tedˇs cílem stejným kol dvou 
rytířů, jejichž zbroj stop mnoha řežeb divizních nese, muže 
nejstatečnější shromáždil, by nejprv bojišť okresních dobyl a v 
časech nastalých slávu osady hrdé do dalších končin šířil. I 
stalo se tak. Po divokém sledu bitev podzimních jen družina 
pánů z Nedvědic na soky okresní z vyšších pater co borští 
shlíží, byť ve vzájemném boji lítém ani potupeni byli. Rovněž s 
rivaly radostínskými krutě naloženo bylo a pole bobrovské 
poseto mrtvolami domácích zůstalo. Bystřičtí pak v poslední 
chvíli stejnému osudu unikli, by pak obě strany krutou odvetu 
jarní si slibovaly. Tak naloženo bylo se soky největšími. V svět-
le tom jeví se co mrzutost porážka na poli radešínském, bytˇ-
po počátečním masakru naši z bojiště čestně odtáhli a rovněž 
vydrancování území našeho drzými permoníky rožínskými 
nesporně kaňkou jest. Však se štítem devíti vítězstvími ozdo-
beným potáhne hrdé vojsko borské do odvet jarních ponejví-
ce na bojištích nepřáteli vybranými se odehrávajících. Tam 
padniž soud konečný, zda na sklonku jara odzemkem veselým 
oslavy bujaré propuknou v šavlový tanec ústící neb tklivé 
zpěvy do hájů okolních se ponesou by stejným tancem šavlo-
vým zakončeny byly. 
 I hleď zástupy bojovníků odhodlaných, jimž uplatnění v 
kohortách elitních se nedostalo. Ani nereptajíce záložní vojsko 
sobě založili a pod mečem páně Petra z Vilišů do boje vytáhli. 
Vojevůdce ten udatný bitev z pahorků vyvýšených říditi se 
nejal a sám do šarvátek nejprudších se vrhal. Druhové jeho 
ponejvíce z řad veteránů zjizvených se rekrutující, doplněni 
mnohdy juhany odrostlými, první ostruhy získávajícími, pou-
hých osm bitek vybojovat směli, neboť ze zlovůle pánů žďár-
ských vícero soubojův zakázáno bylo. Takto tří vítězství dosa-
ženo bylo, jednoho smíru a počtyřikráte bojiště s nepořízenou 
opuštěno. 
 Kmeny prozíravé, vyhynutí se vyhýbající, cvičí si i bojovní-
kův mladých co nástupců reků současných. Na to v hvozdech 
borských pamatováno jest. Leč družina panošů v muže dorůs-
tající jevila se nepočetnou i povolal pan Jiří též Kaštan řečený 
posily z údolí medříčského. Stále však proti přesilám bojovati 

zbylo, byť dovedností 
bojových našim nechybě-
lo. Tak sedm bitev vítěz-
ných proti šesti potupám 
ční při jednom smíru. 
 Do bojúv též zapoje-
no žactvo odbojné, jež křestem jedenácti bitev projíti muselo, 
by silou útočnou a palbou neustálou gangy okolní mnohdy 
rozprášilo. V euforii nastalé vrhaly se pak v útok i šiky obran-
né, cestu k výpadům nepřátel tak otevírajíce, to k nelibosti 
vojevůdce co maličkosti mé. I tak šestero vítězství dosaženo 
bylo stylem zdrcujícím, podvakráte ruka soku podána byla k 
smíru, to při dvou porážkách čestných a jedné z řad nepocho-
pitelných. Však výrostci z Bitýšky na pomstu krutou sobě za-
dělali. 
 I nakonec k radosti všeobecné nový vojevůdce z řad har-
covníků zkušených povstal. To Aleš z Krčálů, od soutoků řek 
meziříčských, práčaty smělými se obklopil, by základům bojů 
dozajista je naučil. Ti v časech brzkých uvrženi do bojů s potě-
rem kmenů ostatních budou. Jinak státi se nemůže neb fotbal 
borský nesmrtelný jest.                         Josef Starý 
 
Valná hromada TJ Bory 
 Schůze TJ Družstevník Bory, konaná 26.11.2010 v Kavár-
ně sport se stala jasným důkazem, že tato jednota chce kráčet 
vpřed nejen po stránce sportovní, ale i organizační. Na před-
chozích schůzkách pracovních bylo pečlivě předjednáno vše 
podstatné, aby valná hromada měla hladký průběh.Volba no-
vých funcionářů a orgánů proběhla jak na drátku. Členy nové-
ho výboru se stali: 
 

Předseda-Ladislav Kotačka 
Místopředseda-Jiří Kaštan 
Organizační pracovník-Aleš Vávra 
Pokladník-ing. Martin Prokop 
Revizní komise-předseda Vladimír Hlaváč 
               členové Jan Karásek a Tomáš Zikmund 
Zástupci oddílů- muži A-Antonín Novotný st. 
                 muži B- Petr Viliš 
                 dorost-Jiří Kaštan 
                 žáci-Josef Starý 
                 přípravka-Aleš Krčál 
                 stolní tenis-František Dufek 
Správce rybníku-Jan Zikmund 
 

 Ze správy vyplývá, že členem TJ Družstevník se stal oddíl 
stolního tenisu, za což pan Dufek přítomným poděkoval.      
 Nově zvolený předseda poděkoval za dlouholetou oběta-
vou práci svému předchůdci panu Stanislavu Ochranovi, jenž 
se od nynějška stává předsedou čestným. Pane Ochrano děku-
jeme a přejeme Vám hodně zdraví do příštích let.         
            -js- 

ZPRÁVA O HŘE V MÍ ČI KOPANÉM 

  

Velké poděkování vám všem, 
kdo jste přispěli na finanční 
sbírku na povodně. 
 Do obce Višňová jsme díky 
vám mohli poslat 8.796,- Kč. 

 A ještě jedno velké poděkování 
bych tu ráda zmínila. A to poděkování 
ženám na VPP. Marii Kabrdové, 
Marii Zmrhalové  a Dagmar Haš-
kové.  
 Díky vám letos naše obec pro-
koukla a rozkvetla do krásy!   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 

 

 

Počet výtisků 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v prosinci 2010 
 

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 

 V minulém borském zpravodaji jste si přečetli 
o tom, že naše žákyně VII. třídy Katka a Šárka 
Dufkovy a Kristina Kotačková vyhrály ve Žďáře 
nad Sázavou Okresní turnaj žákyň VI. a VII. tříd 
ve stolním tenise a postoupily do krajského kola. 
 Krajské kolo proběhlo 10. listopadu t.r. 
v Hrotovicích. I tady si děvčata vedla dobře a 
vybojovala krásné zápasy dvouher a čtyřher a 
podařilo se jim zlepšit své loňské umístění a tento-
kráte získala skvělé 3. místo! Gratulujeme a pře-
jeme jim další sportovní úspěchy! 
 Možná víte, že žáci borské školy hrají florbal. 
Pravidelně se zúčastňujeme turnajů ve Velkém 

Meziříčí. V letošním roce 
se děvčatům VI. a VII. 
třídy podařilo obsadit 3. 
místo a jen o vlásek jim 
unikl postup do okresního 
kola. Naše družstvo vy-
hrálo nad družstvem z 
Křižanova 3:0, nad 3. ZŠ 
z Velkého Meziříčí 2:1 a remizovali jsme s týmem 
z Měřína 1:1. Nejvíce branek nastřílela Míša Kašta-
nová, celkem 7, další přidaly Eliška Rozmarínová a 
Lidka Zikmundová                        
      Zuzana Jurková  

 

Taneční zábava  
Srdíčkáři  

Kulturní dům Bory 
8.1.2011  

 

 Vánoce jsou svátky klidu a pohody, mnozí z nás si přesto budou chtít po nich i zasportovat. Pro ně ZŠ 
Hany Benešové Bory pořádá 2 turnaje:  
 1. turnaj je naplánován na středu 29.12.2010. Je to již tradiční FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ. 
Čtyřčlenná družstva (3 hráči a jeden brankář) se mohou přihlásit paní uč. Jurkové telefonicky na čísle 
566535177 nebo na nástěnce u šaten. Začínáme v 7,30 hod a končíme kolem 12 hod. 
 Pokud by si chtěli zahrát bývalí žáci, ozvěte se, mohli bychom na závěr turnaje sehrát zajímavé zápasy!
                                                       Zuzana Jurková a Martin Chalupa 
 

 2. turnaj pořádá naše ZŠ společně s družstvem stolního tenisu TJ Družstevník Bory a je už také tradič-
ní PŘEDSILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE – 30.12.2010 od 9 hod. Turnaj 
začne utkáním neregistrovaných žáků, žákyň a žen. V 11 hod. budou pokračovat neregistrovaní muži a  
turnaj vyvrcholí zápasy registrovaných hráčů. Věříme, že i letos opět přijde rekordní počet hráčů! 
 Všechny zveme a těšíme se, že si přijdete zahrát a trošku si potrápit tělo v 
rámci silvestrovských radovánek.                Zuzana Jurková a František Dufek 

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY NAŠÍ ŠKOLY 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM!  
 

 

 

 

 

 
Anežka Charvátová, 1.1.1931,   Dolní Bory 21  

Jiřina Zástěrová, 28.1.1936,    Dolní Bory 3  
Jan Pavliš, 31.1.1941    Horní Bory 115  

Anežka Suková, 21.2.1946   Dolní Bory 60  
Vlastimil Dvořák, 2.2.1951   Horní Bory 180  

Jan Šebek, 25.2.1951   Cyrilov 19  
    

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví, štěstí a životní pohody! 

POZVÁNÍ NA TRADI ČNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE NA KONCI ROKU 

  
29. ledna 2011  

 

20. PLES LNB  
 

MAŠKARNÍ 
 - hrát bude skupina 

 

TONIC 

STOLNÍ TENIS 
PRO  

VEŘEJNOST.  
 

Každou neděli,  
19.00 - 21.00 hod.  

je možné si zahrát v 
tělocvičně ZŠ  
stolní tenis.  


