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MOP BOBEŠ  
 Letošní podzimní 
prázdniny jsme se 
rozhodli strávit na seve-
ru Moravy, v horách, 
kterým se říká Orlické.  
 Je 05:50 ráno, tma 
jako v pytli, a my odchá-
zíme do Skleného nad 
Oslavou na vlak. Mirko-
vo auto je tak hodné, že 
nám odveze naši bagáž 
na nádraží, tudíž se nám 
jde mnohem pohodlněji. 
Cesta na vlak je opravdu 

dobrodružná. Tma napravo, 
tma nalevo, takže si svítíme 
mobily. Naštěstí nakonec dorazíme beze ztrát, takže můžeme nastoupit do vlaku. 
S několika přestupy, kolem jedné hodiny dorazíme do cíle - městečka Červená Voda. 
Posvačíme a vydáváme se na místní rozhlednu. „Tak daleko?“, říkají si někteří. Ve 
skutečnosti není naším největším nepřítelem ani tak dálka, jako nepříjemně prudké 
stoupání. Na rozhlednu dorazíme, jak by řekl básník, s jazyky až na vestách, a díky 
mlze, co by se dala krájet, si výhled můžeme jen představovat. Když se pak vrátíme do 
městečka, jdeme se ještě dorazit na dětské hřiště. Že jsme na to velcí? Není pravda. 
Hladoví dorazíme na ubikaci  - klubovnu místních skautů, navaříme špagety a pak se 
celý večer věnujeme výrobě větrníků z papíru. 
 Druhý den, brzy ráno vyrážíme na celodenní výlet. Cíle máme dva - Suchý vrch a 
vojenskou tvrz Bouda. Největším cílem ale je, vrátit se tak, abychom stihli promítání 
filmu Fimfárum. Kino totiž máme přímo v budově ubytovny. Takže celý výlet docela 

pospícháme. Ne málokrát „meleme z posledního“. Zvlášť při dalším příkrém stoupání na kopec. Vrstevnice na mapě opravdu odpo-
vídají skutečnosti (vrstevnice na vrstevnici). Na batozích si neseme všichni větrník, čímž se stáváme chodící atrakcí. Když se potom 
dostaneme k tvrzi, koupíme si lístky na prohlídku a pak ¾ hodiny chodíme několikakilometrovým komplexem hluboko pod zemí.  
Čas je ale neúprosný, takže rychle pokračujeme dál. Cestou k vlaku ještě potkáme spoustu dalších bunkrů, tentokrát ale menších. 
V jednom jsou dokonce i pánové, převlečení v tehdejších uniformách, se kterými si parádně popovídáme a také se vyfotíme. Teď už 
musíme skoro utíkat. Vlak naštěstí stihneme, takže se nakonec můžeme v pantoflích a bačkorách pohodlně usadit do starého kina, 
které , považte, odložilo začátek promítání kvůli nám a celý den tak krásně zakončit. 
 Ani poslední den jsme nebyli ušetřeni ranního vstávání. Čekala nás dlouhá cesta domů a tak jsme museli brzy vyrazit. Přesto na 
tyto prázdniny, stejně jako na ty předchozí, budeme rádi vzpomínat.                                                    Jitka Filipová 

 L e t o s 
jsme už po 
druhé slavili 
V á n o c e 
v klubovně 
M O P  n a 
obecním úřa-

dě. Sešli jsme se v hojném počtu 26., což bylo 
chvílemi náročné, ale stálo to za toJ 
 Začali jsme v pátek v 16 hod. Počasí nám 
moc nepřálo, a tak jsme si jen chvíli zahráli hry 
venku a utíkali na teplý čaj. Začali jsme peče-
ním perníčků, které jsme si později nazdobili a 
vytvořili si z nich malé svícínky. Mezitím jsme 
hráli spoustu her, povídali si o vánočních tradi-
cích a zvycích - Pouštěli jsme si lodičky, házeli 
pantoflem apod. Děti si vyrobily voňavý pome-

ranč a vá-
noční ozdo-
bu na stro-
meček. Po 
všech našich 
činnostech 
jsme se 

odebrali do „borského kina“. Paní Křížová si pro 
nás v zasedací místnosti připravila několik pohá-
dek, které nám promítala na 30 let staré promítač-
ce z muzea.  A co potom? Vyrobeného jsme toho 
měli už spoustu, všechny hry jsme taky stihli. Tak 
snad už jen, aby přišel Ježíšek… Zapálili jsme si 
prskavky a čekali jsme.  Čekání se vyplatilo, proto-
že doopravdy přišel. Rozbalili jsme si dárečky, 
zazpívali koledy, přečetli pohádku a už konečně 
mohli jít spát.                Lenka Křehlíková 

PŘEDVÁNOČNÍ  
NOCOVÁNÍ 
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 V sobotu 10.12.11 se ve víceúčelo-
vé budově obecního úřadu sešlo  21 
zástupců z 13ti organizací zabývajících 
se ochranou přírody v kraji Vysočina. 
 Setkání se zúčastnili zástupci Čes-
kého svazu ochránců přírody v Borech, 
Dalečíně a Jihlavě, ornitologů z Jihlavy a 

Kamene, zahrádkářů v Jinošově, středis-
ka ekologické výchovy Pelhřimov, eko-
infocentra Jihlava, občanského sdružení 
Zelené srdce a další.  Setkání hodnotilo 
výsledky projektu „Podpora zapojení 
obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a 
krajiny, který je financován ze Státního 
fondu životního prostředí ČR. Toto již 
druhé setkání uspořádalo Sdružení Kra-

jina ve spolupráci 
s místní ZO ČSOP. 
Účastníci setkání si 
vyměnili zkušenosti z 
více jak 30 akcí, které 

letos uspořádali s jichž se v kraji zúčastnilo téměř 2 tisíce 

dětí, mládeže a dospělých. 
 Po bohaté diskuzi se přítomní dohodli na tom, jak ještě 
lépe spolupracovat mezi sebou a také s veřejností v dalším 
období. My borští jsme se prezentovali s dvěma akcemi - 
„Pomáháme Mrázkově louce" a „Zvelebujeme Pohádkový 
kopeček a Údolíč-
ko", naši Mladí 
ochránci přírody 
Bobeš představili 
svoji celoroční boha-
tou činnost a ukáza-
li klubovnu. A sklidili 
velkou pochvalu. Na 
žádost pořadatele 
přišel mezi účastníky 
setkání i Mgr. Franti-
šek Eliáš a krátce 
představil činnost 
Komunitní školy 
Bory a Národní sítě Komunitních škol.  
 Setkání se vydařilo. Bylo nás více než minulý rok v Horní 
Krupé a příznivé informace o vydařených akcích jsou povzbu-
zením do další činnosti.                                    Pavel Kříž   

Setkání ochránců přírody z Kraje Vysočina u nás 

 NEOBVYKLÉ, ALE MILÉ UTKÁNÍ  
  
O tom, že fotbal je hra, kterou může hrát opravdu skoro každý 
jsme se mohli přesvědčit na závěr podzimní části sezóny. Naše 
nejmenší děti, hrající prvním rokem okresní soutěž přípravek vy-
zvaly svoje maminky k zápasu, kde nešlo o body, umístění v tabulce 
anebo o konečnou podobu výsledku. Ani ostatní rodinní příslušníci 
nezůstali pozadu a přišli v hojném počtu povzbudit oba týmy. Ma-

minky nastupující do 
zápasu se přesvědčily, 
že ne každá přihrávka 
se podaří a každá 
střela končí gólem. I 
přesto bylo vidět 
několik pěkných fot-
balových momentů a 
v utkání dohromady 
padlo 10 branek. Po 
závěrečném hvizdu rozhodčího Hlaváče bylo na tabuli skóre děti -  maminky   
6:4.  Z výsledku je vidět, že se maminky opravdu snažily a rozhodně nechtěly 
nechat děti bez boje vyhrát. Vydařené odpoledne bylo zakončené navečer u ohně 
opékáním všeho možného.                 Aleš Krčál        Foto: pan Hezina 
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 Všechno začalo  2.11.2011, kdy jsme společně s děvčaty ze 
6. a 7. třídy jely na okrskový turnaj ORION FLORBAL CUP do 
Velkého Meziříčí.  Byly jsme jedinou vesnickou školou, která se 
tohoto turnaje zúčastnila. Sehrály jsme celkem tři utkání proti 
velkomeziříčským školám. ZŠ  Oslavickou jsme porazily 4:2 , ZŠ 
Sokolovskou  4:1 a ZŠ Školní  6:0. Naší nejlepší střelkyní se 
stala Míša Kaštanová, která střelila všech 14 gólů. Tato výhra 
nám otevřela cestu do okresního turnaje, který se konal  
16.11.2011 také ve Velkém Meziříčí.  A jak se dařilo nám? 
V prvním zápase jsme porazily Gymnázium Žďár nad Sázavou 
velmi těsně 1:0, ve druhém zápase jsme porazily 4. ZŠ ze Žďáru 
nad Sázavou 4:2. Třetí zápas jsme sehrály se ZŠ z Bystřice nad 
Pernštejnem a vyhrály jsme 6:2. Jen v posledním utkání nám ZŠ 
Sokolovská oplatila minulou prohru a porazila nás velice těsně 
2:1. I přes tuto prohru a díky 1 gólu Lidky Zikmundové a 11 
gólům Míši Kaštanové jsme se staly vítězkami turnaje a postou-
pily do krajského kola, které se konalo v Pelhřimově. 
 Věděly jsme, že to nebudu žádná procházka růžovou zahra-
dou a pilně jsme v úterý, čtvrtek a v sobotu trénovaly. A ve 
středu 7.12.2011 jsme odjely už před 6,00 hod.  ráno do Pelhři-
mova. Do Pelhřimova jsme přijely před devátou hodinou a než 
jsme se stačily rozkoukat, už jsme hrály první zápas. Se základní 

školou  Hálkova 
z Humpolce jsme 
prohrály 0:2. 
V Pelhřimově se 
nám tolik stře-
lecky nedařilo, a 
proto jsme měly 
obrovskou ra-
dost z prvního 
gólu, který vstře-
lila Mirka Kotač-
ková v druhém 
zápasu a i díky ní, 
jsme ZŠ Lánova 
ze Světlé nad 
Sázavou porazily 
4:2. Průběh tur-
naje byl opravdu 

velmi zajímavý a ještě 
před posledním zápasem 
jsme měly velkou šanci, 
že když porazíme ZŠ Nad Plovárnou Jihlava, vyhrajeme turnaj. 
Ale soupeřky byly lepší, porazily nás 4:2. A my jsme získaly třetí 
místo a tedy bronzovou medaili, ze které jsme měly obrovskou 
radost. 
 Je to opravdu poprvé v historii naší školy, kdy se nám poda-
řilo dostat se až do krajského kola a získat bronzovou medaili. 
Je to zásluha všech děvčat v týmu, ale hlavně naší nejlepší střel-
kyně Míši Kaštanové, která střelila celkem 29 gólů a skvělému 
výkonu naší brankářky Terezky Prokopové. Ve florbalu ale zále-
ží na výkonu celého družstva a to bylo opravdu skvělé. Dobře 
bránilo a nahrávalo útočnicím dopředu a doslova bojovalo o 
každý míč. Všem děvčatům gratulujeme ke třetímu místu a dou-
fáme, že se vám bude dařit i nadále. 
 Jména hráček: Míša Kaštanová, Terezka Prokopová, Mirka 
Kotačková, Lidka Zikmundová, Anetka Prudková, Maruška Po-
žárová, Eliška Rozmarínová, Lucka Řezáčová, Anička Pekárková, 
Simča Drlíčková, Jitka Němcová, Verča Pavelková, Sára Šoukalo-
vá, Simča Eliášová, Kristýna Juráňová. 
                         Mgr. Zuzana Jurková 

NEJVĚTŠÍ FLORBALOVÝ ÚSP ĚCH V HISTORII ŠKOLY 

VELKÝ ÚSPĚCH NAŠICH STOLNÍCH TENISTEK! 

 Jak se říká, 
„Bez práce nejsou 
koláče", tak bez 
pravidelného tré-
ninku nejsou spor-
tovní úspěchy.  
 A právě velké 
sportovní úspěchy 
slaví v poslední 
době pod vedením 
Františka Dufka 
družstvo stolního 
tenisu. Źákyňe 8.tř. 
Šárka a Katka Duf-
kovy a Kristina 
Kotačková, které 
vybojovaly v kraj-

ském kole stolního tenisu v Hrotovicích nádherné 1. místo!                             Z. Jurková      Foto: F.Dufek 



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 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 
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 O vánočních prázdninách už tradičně pořádá naše škola pro své žáky i žákyně tradiční 
florbalový turnaj. Letos se sejdeme  29.12.2011 a škola bude pro účastníky otevřená od 
7,00 hod. Podle počtu zúčastněných družstev bude turnaj končit mezi 11,00 a 12,00 hod. 
Pokud se budete  chtít podívat, přijďte do tělocvičny ZŠ.    
              Učitelé ZŠ a MŠ Hany Benešové Bory 
 Druhý turnaj už je také tradiční. Je to Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu, který pořádá 
oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory spolu se ZŠ a MŠ Hany Benešové Bory, a  usku-
teční se  30. 12. 2011. Přihlásit se mohou všichni, kteří si chtějí zahrát a trošku o vánocích 
potrápit svoje těla. Turnaj bude probíhat v kategoriích neregistrovaných žákyň a žáků ZŠ, 
v kategoriích neregistrovaných mužů a žen a v kategorii registrovaní muži. Žáci, žákyně, ne-
registrovaní muži a ženy se mohou zaregistrovat v tělocvičně ZŠ Hany Benešové od 8,00 do 
9,00 hod, začátek v 9,00 hod. První tři vítězové z kategorie neregistrovaní muži pak spolu 
s registrovanými muži sehrají svůj turnaj po dvanácté hodině (registrace 11,00 – 12,00 hod ) . 
 I na tento turnaj Vás srdečně zveme, buďto v roli diváků nebo se můžete zúčastnit jako 
hráči nebo hráčky.      
    Oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory spolu se ZŠ a MŠ Hany Benešové 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM 
V MĚSÍCI LEDNU A ÚNORU 2012  

 
 

 

 

 

 
 

Jaroslav Charvát  17.1. 1932  Dolní Bory 23 
Růžena Křížová  4.1.1942  Dolní Bory 51 

Anežka Zástěrová  21.1.1952  Horní Bory 157 
Jiří Mašek  21.2.1947  Dolní Bory 19 

   

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví, štěstí a životní pohody! 

 

ZIMNÍ TURNAJE V NAŠÍ T ĚLOCVI ČNĚ - POZVÁNÍ  

Když jsem do podzimního Borského zpravodaje psala článek o Petru Holánkovi, měla jsem v plánu ho 
trošku vyzpovídat, abyste si i vy dokázali představit, jak tvrdě Petr trénuje a co všechno sportu, který 
má hodně rád, obětuje. 
 Zkuste odhadnout, kolik kilometrů asi Petr za týden naběhá. Je to asi 65 
až 80 km. Spolu se svou trenérkou Ing. Zuzanou Villertovou sestavují trénin-
kový plán. V pondělí ráno běhá Petr většinou kolem Borů, odpoledne ho čeká 
posilovna a hala, v úterý a ve středu běhá úseky na oválu, ve čtvrtek trénuje 
tři hodiny na oválu a v hale, v pátek trénuje hodinu a půl a v sobotu a 
v neděli, pokud není na závodech, tak trénuje dvoufázově. 
 A jak se Petrovi v letošní sezóně dařilo?  
Výsledky : 
2. místo na M ČR juniorů v běhu na 3000 m překážek - červen 
5. místo na M ČR mužů a žen do 22 let na 3 000 m překážek - září 
13. místo na M ČR mužů a žen na 3000 m překážek - červenec 
Výkony: 
3000 m překážek     09 : 23,06  3. místo  v ČR tabulkách v kategorii juniorů 
3000 m         08 : 37,09  2. místo  v ČR tabulkách v kategorii juniorů 
1500 m    4 : 02,16   7. místo  v ČR tabulkách v kategorii juniorů 
 Letos čeká Petra maturita a přijímací zkoušky na VŠ, takže se bude asi víc učit, než trénovat. A my 
bychom mu chtěli popřát, aby mu přálo zdraví, nepotkalo ho žádné zranění, a aby se mu tyto dvě ži-
votní zkoušky vydařily.                                                                      Mgr. Zuzana Jurková 

SPORT JE ODŘÍKÁNÍ A D ŘINA, ale také radost z úspěchů. 

 

TJ Družstevník 
Bory 

vás zve na  
PLES,  

který se koná  
 

18..2.2012 
 

Hraje skupina  
MASH 


