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Benefiční zábava  
Srdíčkáři 

Kulturní dům  
Bory 

   5.1.2013 
Těšíme se na Vás ! 

Foto  
Bára Zikmundová 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 30.11.2012  
 

Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrola usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Paní Lenka Novotná složila a podepsala slib nového člena 
ZO,  a stává členkou ZO Bory. 
4. Informace starosty obce o připravované valné hromadě 
Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko. 
5. Informace ředitele školy k Výroční zprávě školy za rok 
2011. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: Marková 
R., Vávra P.                     2-0-0 
2. Program jednání                12-0-0                                                                                                       
3. Rozpočtové opatření č. 9 v celkové výši 452 300,- Kč 3-0-0 
4. Dodatek ke spisovému a skartačnímu řádu: Dokumenty 

související s projektem spolufinancovaným EU z ROP progra-
mu NUTS 2 Jihovýchod - název projektu „Školní a obecní 
hřiště Bory“ budou archivovány do 31.12.2023.            13-0-0 
5. Zprávu o výsledku jednání inventarizační komise, a způsob 
likvidace vyřazených předmětů.                                   13-0-0 
6. ZO schvaluje převod odpisů majetku ZŠ a MŠ na účet Ob-
ce                     13-0-0 
7. Provedení oprav v turistické ubytovně (voda, odpady, kou-
pelna a WC).                     13-0-0  
 

 III. Zamítá 
1. Podání žaloby na K. Brychtovou o dlužné částky na nájem-
ném.              1-9-2 
2. Žádosti - Charity Žďár nad Sáz. a Třebíč o příspěvek na 
činnost. ZO nesouhlasí, ale navrhuje počítat v rozpočtu na 
rok 2013 s příspěvkem pro občany, kteří službu Charity po-
třebují .                                                                     13-0-0 

 
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 13 členů, nová 

členka ZO hlasovala až po složení slibu. 
 

Blanka Křížová - místostarostka  Josef Březka - starosta 

 VE ZKRATCE ... 
ZÁVĚR ROKU NA OÚ. 18.12.2012 bude uzavřena pokladna, tzn. že již nebude možné přijímat žádné 
platby, ani dělat žádné placené služby, např. hlášení rozhlasem, výpisy z Czech pointu apod. 
 

Od 20.12.2012 do 31.12.2012 bude na OÚ dovolená. Provoz potom začíná 2.1.2013. 
POPLATKY 2013 - svoz komunálních odpadů (popelnice) bude za 500,- Kč a splatnost bude do 
31.5.2013. 
Stočné zůstává 900,- Kč + daň, kterou zatím nevíme na 100% a splatnost je do 31.3.2013. 
Pes 120,- Kč a každý další pes je za 180,- Kč, splatnost poplatku je do 31.3.2013. 
Nájemné z hrobu bude příští rok bez DPH. Cena za 1m2 je 25,- Kč podle pronajaté plochy. Splatnost 
31.3.2013. 
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně obce od 14. 1. 2013 nebo na účet číslo 4200009323/6800, 
var. symbol je rodné číslo poplatníka. 
 

OBECNÍ KNIHOVNA bude během vánočních prázdnin otevřena v  pátek 21. 12. a v pátek 28.12. 
 

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2013 je vyhlášena na pátek a sobotu 11. a 12. ledna 
2013, druhé kolo za čtrnáct dní na 25. a 26. ledna. 
 

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN: MUDr. Šubert bude ve dnech 27.12.2012 - 4.1.2013 ordinovat 
pouze v Radostíně nad Osl. 
MUDr. Bartošík, ženský lékař oznamuje, že v pondělí 31.12.2012 nebude ordinovat, z důvodu čerpání 
dovolené.    
MUDr. Klimecký bude ordinovat pouze v Radostíně a to: 27. a 28. 12.  7.00– 10.00 hod. a potom v pondělí 
31.12.  7.00– 11.00 hod. poradna 12.30 – 14.00 hod. 
 

Od 1.1.2013  začínají platit organizační změny v daňové správě.  Na  www.bory.cz v sekci Úřed-
ní deska  naleznete více informací.  

BORSKÉ TÝTÝ 
 
Taky máte pocit, že jsou mezi námi lidé, kterým se 
v tomto roce podařilo něco mimořádného, co by roz-
hodně stálo za to vyzvednout, ocenit? Nebo organizace, 
firmy…Kategorie např. Akce roku, Osobnost roku, 
Objev roku… Navrhujte, nominujte na adrese: nomina-
ce2012@seznam.cz , nebo v podatelně na OÚ.   MA 21 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍCH STROMEČKŮ V BORECH POTŘETÍ. 

 Tentokrát se celé akce 
ujal nově vzniklý KČT 
v Borech. A je třeba říct, že svého úkolu se organizátorky zhostily víc než zodpovědně. 
Příprava byla důkladná a je to jistě vidět i z fotografií. 
 Co tedy na děti a všechny ostatní v krásně vyzdobeném kulturním domě čekalo? Nejdřív bylo na programu 
vystoupení dětí ze ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Zikmundové s vánočními písničkami. A pak už se všichni, 

malí i velcí vrhli na tvoření vánočních dekorací. Vytvá-
řely se svícínky, věnečky, stromečky, přáníčka a zdobily 
se perníčky. Děti psaly dopisy Ježíškovi. (Ta opět puto-
vala poštou do Křtin). Po celou dobu bylo všem 
k dispozici vánoční cukroví, které členky KČT a několik 
věrných pomocnic společně upekly a také úžasný me-
dovník Hanky Křížové (recept přikládáme!), podával se 
punč dětský i „dospělý" a moc dobrá ovocná omáčka. 
 V š e c h n y 
děti také dostaly 
s p o n z o r s k ý 
dárek od firmy 
Poex Ve lké 
Meziříčí. Děku-
jeme. 
 A když bylo 
vše vyrobeno, 

snědeno a vypito a venku se setmělo, byl nejvyšší čas chopit se zvonečků, 
lucerniček a lampiónů a vydat se ke stromečkům.  Nejdříve k tomu u 
kostela v Horních Borech a potom průvodem do Borů Dolních. Stromeč-
kům jsme zazpívali, pravda, zde máme ještě rezervy, co se týká textu ně-
kterých písniček, ale slibujeme, že do příště vše doladíme.               
                                       Foto BK a BZ  

MEDOVNÍK 
 Těsto 
200 g másla, 2 lžíce sody, 4 lžíce mléka, 350 
g moučkového cukru, 340 g medu a 2 vejce 
dáme do mísy a vše pak šleháme v páře 
z vodní lázně (nejvyšší rychlost asi 15 minut). 
 Do další mísy dáme 900 g hladké mouky, 
k ní přidáme připravenou teplou medovou 

hmotu a nejprve vařečkou a pak rukou prohněteme těsto. To 
pak necháme uležet asi 30 minut. Odleželé těsto rozdělíme asi 
na 5-6 dílů. Připravíme si pečící papír, na kterém rovnou bude-
me vyvalovat. Podsypáváme hladkou moukou a vyválíme dosti 
tenké pláty velikosti plechu. Pečeme při 180 ˚C. Po upečení 
nenutné postupovat rychle, protože pláty rychle tuhnou. Pokud 
chceme kulatý medovník (připravíme si větší kulatou mísu nebo 
hrnec na šablonu) přiložíme a nožem odkrojíme. Odkrojky si 
uchováme na posyp (až ztuhnou, válečkem je rozdrtíme a přidá-
me 50 g mletých ořechů = posypka). Pokud budeme chtít obdél-
níkový medovník, na posyp si necháme 1 z plátů. 
 Připravíme si krém: 
250 ml mléka + 4 lžíce hladké mouky (uvaříme kaši) 
320 g másla, 125 g cukru, 1 vanilkový cukr a 2 lžíce rumu ušlehá-
me a pak přidáme vychladlou kaši. 
 Každý plát potřeme meruňkovou marmeládou s přídavkem 
rumu. Ve velmi tenoučké vrstvě. Na to natřeme máslovou náplň 
(také ve velmi tenoučké vrstvě). Až máme všechny pláty slepe-

ny, potřeme velmi tence máslovou náplní ze všech stran a posy-
peme ze všech stran posypkou. 
 Medovník pak do druhého dne zatížíme, aby se všechny 
vrstvy spojily. 
 Pak už jen nakrájíme a dobrou chuť!                 H Křížová 
 

Mikuláš a jeho družina v Borech 2012 
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MY TŘÍDÍME NEJLÉPE….. 
 

 Kraj Vysočina a autorizovaná obalová 
společnost EKO-KOM, a.s. vyhlásili na podporu rozvoje tříděné-
ho sběru odpadů pro všechny obce Kraje Vysočina, které jsou 
zapojeny do systému EKO-KOM, i v roce 2012 soutěž s názvem 
„My třídíme nejlépe“. Součástí klání byly i Doplňkové soutěže 
týkající se zpětného odběru elektrozařízení garantované společ-
nostmi Asekol a Elektrowin. Vyhodnocována byla celková výtěž-
nost sběru recyklovatelných odpadů za 4. čtvrtletí roku 2011 a 1. 
až 3. čtvrtletí 2012 na základě 
výkazů posílaných do EKOKO-
Mu a dle pravidel všech soutěží 
schválených zadavatelem soutě-
že a zveřejněných na začátku 
sledovaného období (hlavní 
soutěž, vedlejší soutěž, doplňko-
vé soutěže). 
  Bohužel my v Borech 
máme vtéto oblasti ještě značné 
rezervy a v této soutěži zatím 
nijak nebodujeme. V kategorii 
obcí 501 - 2000 obyvatel jsme 
na 66 místě v kraji. (ale např. 

proti místu 82 v roce 
2007 je to posun dob-

rý!) Proto je třeba poděkovat všem, 
kteří zodpovědně všechen odpad třídí, a také všem organizacím, 
zejména ZŠ  a hasičům, kteří na Obec nahlašují odvezený sběr 
(železný šrot, papír), aby se do evidence EKOKOMu i tento sběr 
dostal. 
 Obecní kompostárna v Borech ve svém druhém, roce 
provozu zpracovala celkem 488 m3 trávy, větví a jiného rostlinné-
ho materiálu, ze kterého pan Hašek vyrobil kvalitní kompost. BK 

 Ten tokr á t 
proběhlo setkání 
zástupců jednot-
l ivých  zemí 
v Polsku. 
     V sobotu 
24.11.2012 jsme 
vyrazili ráno 
nejdříve autobu-
sem a poté 
z Pardubic vla-
kem do Lešna. 
Zde si naše žáky 
Lukáše a Moniku 
převzaly rodiny 

polských dětí. Nás (dvě paní učitelky) odvezl jeden z polských 
učitelů do hotelu do Rydzyny. 
     Druhý den byl pro nás připraven výlet do Wroclawi. Zhlédli 
jsme spoustu architektonických památek, velmi zajímavé bylo 
tzv. Radslawické panorama. 
     Třetí den nás přivítalo několik polských žáků v lidových kro-
jích na Základní škole ve vesnici Dabcze. Při příležitosti setkání 
partnerských zemí zde byl slavnostně odhalen rozcestník 
s ukazateli nasměrovanými na sídla jednotlivých partnerských 
škol a s udáním zeměpisné šířky a délky a se vzdušnou vzdále-
ností. Prohlédli jsme si školu, respektive dvě budovy, kde se učí 
žáci od 1. až po 6.třídu. Oproti naší škole mají skromnější vyba-
vení (zatím nemají tělocvičnu ani jídelnu), děti se ve škole nepře-
zouvají.  V kulturním domě byl zajištěn program pro všechny 
žáky včetně učitelů – kouzelnické představení absolventa fyzikál-
ně – chemické fakulty, který nám předvedl spoustu zajímavých 
pokusů. Potom jsme se přesunuli do místní  hasičské zbrojnice, 
kde proběhla prezentace činnosti jednotlivých partnerských 
škol . Zástupci dobrovolných hasičů nám předvedli své vybavení 
a místní ženy pro nás připravili výborný oběd. Odpoledne jsme 
navštívili městys Rydzynu, kde se nachází další stupeň základní 
školy – v Polsku nazývaný gymnáziem , zde žáci dokončují povin-
nou školní docházku. Dále jsme zhlédli zachovalý dřevěný větrný 
mlýn, prohlédli jsme si reprezentativní sály zámku v Rydzyně. 

Následoval taneční večer 
v hasičské zbrojnici. 
Vládla zde přátelská 
atmosféra, ve které se 
podařilo „rozbít“ jazyko-
vé bariéry. 
    Další den dopoledne 
jsme debatovali o práci 
na projektu, ujasnili jsme 
si další úkoly, na kterých 
b u d e m e  p r a c o v a t 
(recyklace, vyrábění 
z recyklovaných materiá-
lů, pohádka a vytváření 
ilustrovaného slovníku o 
šetření energií). Odpo-
ledne jsme se vypravili 
do Lešna, kde jsme na-
vštívili Univerzitu Jana 
Amose Komenského a 
několik historických 
památek a pozoruhod-
ností. Večer následovala 
rozlučková večeře, na 
kterou si paní učitelky 
z Finska připravily vánoč-
ní koledy v jejich rodném 
jazyce a na klavír je do-
provázel pan učitel 
z Lotyšska. 
    My učitelé jsme po-
byt strávili v přátelské 
atmosféře a o to pro nás 
bylo horší zjištění našich 
žáků, kteří byli překvapeni tím, že životní úroveň v našich do-
mácnostech je jiná.  Ale jiný národ, jiné zvyklosti. O to více si 
važme toho, co máme ve svých domovech. 
                      Mgr. Martina Mašková a Mgr. Marta Aubusová 

Návštěva další partnerské země v rámci projektu Comenius 



Stránka 5    Číslo 6 

 Už naši žáci na 1. stupni vědí, že třídit a tím zmenšovat 
množství vyváženého odpadu je velice důležité. Proto jsme na 
chodby naší základní školy umístili ve spolupráci s obecním úřa-
dem Bory koše na bioodpad a takto získaný odpad vynáší pravi-
delně jednotlivé třídy do nového kompostéru na školní zahradě, 
který pro nás vyrobila firma pana Holoubka. 
 Dále sbíráme starý papír a pet víčka. V letošním školním 
roce 2012 / 2013 jsme ho nasbírali už přes 1 tunu! Spolupracuje-
me s firmou Alfašrot a.s., která nám sběr odváží. Za peníze, kte-
ré takto získáváme, odměňujeme knihou nejlepší žáky. Nejlepší 
třídy dostaly vloni dorty, které jim moc chutnaly a upekla je naše 
bývalá žákyně Maruška Dostálová. Za zbytek peněz jsme předlo-
ni pořídili florbalové hokejky a stavebnice na 1. stupeň a vloni 
CD přehrávače pro výuku cizích jazyků. 
 Další soutěž, ve které jsme zapojeni je soutěž Recyklohraní. 
Je to akce, která podporuje sběr baterií a elektrozařízení. Na 
konci listopadu si svozové firmy od nás odvezly téměř 50 kg 
baterií, 2 pytle drobného vysloužilého elektroodpadu, jako jsou 

staré žehličky, kulmy, fény, rádia, nabíječky a podobně. Větší 
elektrozařízení jako počítače, monitory, televizory a tiskárny 
musíme pro svoz označit štítkem. Tato elektrozařízení jsou na 
specializovaných pracovištích demontována a je možné z nich 
získat vzácné kovy. Naše škola za takto odevzdané elektrospo-
třebiče dostává body, za které si může v elektronickém obchodě 
pořídit zajímavé vybavení do různých vyučovacích předmětů. 
 V novém roce se rozběhne další soutěž „Daruj mobil“, kde 
může nejaktivnější škola vyhrát pro svou nejúspěšnější třídu výlet 
do zajímavého místa v ČR. Do této soutěže bychom se také 
chtěli zapojit, ale bude to velmi těžké, protože minulý rok vítěz-
ná škola odevzdala v průměru 5 mobilů na žáka.  
 Proto bychom chtěli poprosit i vás, naše občany, pokud 
máte starý vysloužilý mobil nebo elektrospotřebič či baterie, 
počítač a podobně, nebo staré knihy a časopisy, které chcete dát 
do sběru, předejte je prosím žákům naší školy nebo panu školní-
kovi Františku Březkovi nebo paní učitelce Zuzaně Jurkové. 
 Děkujeme!          Učitelé ZŠ H.Benešové Bory 

TŘÍDÍME A SBÍRÁME V ZŠ 

Znovuotevřené Mateřské centrum  
na faře je pro vás připraveno 

 každý čtvrtek  od 9 do 12 hod. 
Příspěvek je 10,- Kč na rodinu 

Přineste si prosím něco na přezutí pro dítě i pro sebe. 
 

Těšíme se na vás! 

 Během měsíce listopadu jsem se  
skupinou zájemců o historii obce absol-
vovala během čtyř odpolední kurz 
s názvem Moje jedinečná obec. Kurz 
probíhal v ZŠ v rámci projektu komu-
nitní školy a součástí byla i vycházka do 
okolí Borů s panem ing. Prokopem - 
kronikářem obce. Byla to setkání velmi 
příjemná a tak se těšíme, že v nich po 
novém roce  budeme pokračovat.  
       B. Křížová 

MOJE JEDINEČNÁ OBEC 
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2004 
 
Stavby - schváleno zadání územního plánu obce; odsouhlasena 
stavba autobusové čekárny v Dolních Borech; zkolaudován 1 
RD; bylo zatravněno fotbalové hřiště za 1 600 tis. Kč a vybudo-
váno náhradní;  zkolaudována přístavba školy za 12 900 tis. Kč. 
 
Společnost - schválen vstup obce do Mikroregionu Velkomezi-
říčsko-Bítešsko a do místní akční skupiny „Most Vysočiny“; 
obec se poprvé zúčastnila soutěže Vesnice roku;  turistická 
ubytovna na sportovních kabinách získala certifikát Českého 
svazu turistů; rozpočet obce – příjmy 27 218 tis. Kč a výdaje 
27 897 tis. Kč; konaly se volby do Evropského parlamentu a 
krajských zatupitelstev; konal se 8. ročník zimního fotbalového 
turnaje, v okresním přeboru mužstvo „A“ obsadilo 8. místo, 
mužstvo „B“ obsadilo poslední 11. místo, dorostenci vybojovali 
11. místo a žáci 5. místo; u příležitosti oslav 25. výročí trvání 
fotbalu v Borech a 70. narozenin se stal v Národním domě 
v Praze Stanislav Ochrana laureátem Ceny Dr. Václava Jíry; 
obecní knihovna a knihovník obdrželi ocenění “Knihovna Vyso-
činy 2004“; v KD se konala beseda s promítáním Marka Šalandy 
„Za humny je Evropa“; školní docházku ukončilo 19 žáků, do 1. 
třídy nastoupilo 16 žáků, školu navštěvovalo 198 žáků, slavnost-
ní otevření nové školní tělocvičny se konalo 23. ledna;  do far-
nosti nastoupil kaplan otec Pavel Klouček za otce Pavla Pacnera, 
s farářem a děkanem slouží ještě otec Miroslav Němeček a 
vypomáhá otec Stanislav Kryštof, na varhany hraje Anežka 
Ochranová, kostelnickou službu v Horních Borech koná Josef 
Dostál a v Dolních Borech Jan a Marie Vávrovi, výuku nábožen-
ství v ZŠ navštěvuje 78 žáků, vyučují ho kaplan Pavel Klouček a 
katechetka Marie Marková;  v KD se sešlo na 110 důchodců 
z Borů a okolních obcí na svém tradičním setkání; v KD se ko-
nal Svatojiřský OPEN Bory v šachu, z 18 hráčů zvítězil Jiří Dole-
žal před Zdeňkem Mejzlíkem; 28. srpna se konal cyklistický 
závod Cyrhovská šlapka; po 28 ti letech se na obecním úřadě 
konala svatba Jany Vítkové a Jiřího Viliše. 
 
2005 
 
Stavby - podána žádost o dotaci na dopravní značení a informač-
ní tabule v obci; schválena kupní smlouva na pozemky pro výsta-
bu RD mezi Dolními a Horními Bory; vypracována studie rozší-
ření hřbitova v Horních Borech; byly zkolaudovány 3 RD a re-
konstruované části školní budovy; provedena rekonstrukce 
dalších částí základní školy včetně úprav jejího okolí; proběhly 
rekultivační práce s odbahněním rybníka Těšíka; započata stavba 
prvního RD v lokalitě Na Sádkách; opraven chodník v Dolních 
Borech. 
 
Společnost - schváleno zřízení 6 ti členné školské rady; konalo 
se shromáždění občanů v rámci projektu „Komunitní obec Bo-
ry“; rozpočet obce - příjmy 24 656 tis. Kč a výdaje 24 695 tis. 
Kč; narodilo se 5 dětí, zemřeli 4 obyvatelé, přistěhovalo se 8 a 
odstěhovalo se 9 obyvatel, obec měla 778 obyvatel; v okresním 
přeboru v kopané mužstvo mužů „A“ obsadilo 1. místo, muž-
stvo „B“ 9. místo, dorostenci obsadili 2. místo a žáci 9. místo; 2. 
a 3. července se konalo slavnostní otevření travnatého fotbalo-
vého hřiště spolu s oslavou 25. výročí trvání fotbalu v Borech 
včetně oslavy vítězství mužů v okresním přeboru a postupu do 
krajské soutěže I B třídy za účasti hejtmana kraje Vysočina, 
vzácných hostů a početné veřejnosti; docházku v ZŠ ukončilo 
30 žáků, do 1. třídy nastoupilo 22 žáků, školu navštěvovalo 188 
žáků; 18. března se suterén školy a kotelna ocitly pod vodou, 

rychlý zásah školníka a místních hasičů zabránily větším škodám; 
pod střechou školy se konala zajímavá výstava výtvarného 
kroužku; 26. 11 se ve škole uskutečnil celostátní seminář 
“Komunitní škola-základní článek vzdělávání na venkově“ a na 
základě zájmu obyvatel obce se rozběhly tři vzdělávací kurzy; 
zájemci o poznávání nejbližšího okolí Borů se během roku zú-
častnili 4 vycházek, které připravila ZO ČSOP Bory; Naučnou 
stezku Šebeň v chráněném území - místě početného výskytu 
mravence pospolitého Přírodní památce Šebeň v k. ú. Dobrá 
Voda připravila ZO ČSOP Bory, současně byl vydán Průvodce 
touto naučnou stezkou; divadelní soubor Bory provedl veselo-
hru „Komedie o klobouku aneb Slaměný klobouk“; v Tříkrálové 
sbírce bylo ve farnosti Bory vybráno 22 598 Kč; konal se druhý 
ročník soutěže ve volejbale „O pohár starosty obce“; v KD se 
konalo setkání mistrů světa v kolové; podařilo se zadržet a 
usvědčit zloděje, kteří během roku 4 x vnikli do prodejny Jed-
noty; ve Velkém Meziříčí se konalo setkání obecních kronikářů; 
uskutečnil se další ročník závodu cyklistů Cyrhovská šlapka; Liga 
nekuřáků si pořídila novou webovou stránku a uspořádala volej-
balový turnaj.  
 
2006 
 
Stavby - bylo schváleno podat žádost na plynofikaci kotelny 
v budově obecního úřadu; schválena projektová dokumentace 
na odvodnění a oplocení hřbitova v Horních Borech; členové 
Mysliveckého sdružení Bory provedli opravu myslivecké chaty 
„Na Brodku“ v hodnotě 70 tis. Kč a odpracovali přitom 1038 
hodin. 
 
Společnost  - na veřejné schůzi byli občané seznámeni se strate-
gií rozvoje obce;  za účast v soutěži Vesnice roku obec obdržela 
čestné uznání; rozpočet obce - příjmy 9 282 tis. Kč. a výdaje 
7 736 tis. Kč.; narodilo se 7 dětí, zemřeli 4 obyvatelé, přistěho-
valo se 14 a odstěhovalo 12 obyvatel, počet obyvatel v obci 
783; konaly se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a 
volby do zastupitelstva obce, starostou byl zvolen Josef Březka a 
místostarostkou Ludmila Zikmundová; docházku v ZŠ ukončilo 
24 žáků, do 1. třídy nastoupilo 23 žáků a školu navštěvovalo 185 
žáků; jedním z hlavních výstupů naší komunitní školy bylo zahá-
jení vzdělávacích kurzů pro veřejnost; Evropského týdne ven-
kovského vzdělávání v Borech se zúčastnilo 60 posluchačů od 
nás i ze zahraničí; uskutečnila se oslava 110. výročí založení 
Sboru dobrovolných hasičů, od r. 1896 uskutečnili na 70 vý-
jezdů k požárům, z nichž největší byl na Cyrilově v r. 1955, při 
této příležitosti obdržel Řád sv. Floriána Stanislav Charvát, Ra-
domír Ochrana medaili Za mimořádné zásluhy a Otakar Prudek 
titul Čestný velitel, hasičský sbor má nyní 50 členů; fotbalisté 
v krajské soutěži I. B třídy muži „A“ skončili na posledním 14. 
místě, muži „B“ skončili na 9. místě, v okresním přeboru doros-
tenci skončili na 10. místě a starší žáci se ve III. třídě umístili na 
3. místě;  v obecní knihovně byla provedena rozsáhlá údržba, 
výměna a doplnění vybavení, uskutečila se beseda s Ninou Ingri-
šovou a přitom byl promítnut film Eduarda Ingriše o jeho plavbě 
na voru z Peru do Polynésie; konaly se 2 autobusové zájezdy 
nejen pro seniory, byla zahájena činnost Klubu dobré pohody 
Čajem o páté a Setkáním nad obecní kronikou; ochotnický diva-
delní spolek nastudoval hru „Miláček Celimare aneb Paroháči“;  
byla slavnostně otevřena naučná stezka Šebeň; Mladí ochránci 
přírody Bobeš v Dolních Borech přenesli 1042 žab a 51 čolků 
přes silnici do rybníka; v KD se konalo setkání důchodců z Borů 
a okolních obcí; čtvrtá Tříkrálová sbírka se konala s výsledkem 
17 313 Kč; neznámý pachatel se vloupal do hospody U Viliše; 

OHLÉDNUTÍ NA 40 SPOLEČNÝCH LET - 5. ČÁST 
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konal se 3. ročník volejbalového turnaje, putovní pohár vyhrálo 
družstvo Borů;  v nové tělocvičně se konala Velká cena Vysoči-
ny v kolové; byla otevřena cyklistická Mlynářská stezka prochá-
zející naší obcí. 
 
2007 
 
Stavby - chemické rozbory z průzkumu zdroje pitné vody pro 
obecní vodovod “V Dolině“ odpovídají ČSN; občanům Cyrilova 
vysvětlen postup při rekonstrukci KD v Cyrilově v částce 400 
tis. Kč.; z projektu „Obnova veřejné zeleně v Borech“ byla 
uskutečněna výsadba zeleně na návsi v Dolních Borech; pokra-
čovala výstavba nových hrobových míst na hřbitově v Horních 
Borech; v budově obecního úřadu byl instalován plynový kotel;  
byl zkolaudován 1 RD; byly zahájeny zemní práce na stavbě 
sportovního hřiště u školy; byla provedena rekonstrukce pro-
dejny COOP Jednota Velké Meziříčí v Borech v částce 1 mil. 
Kč. 
 
Společnost - v soutěži obcí kraje Vysočina v třídění odpadů 
jsme obsadili 82. místo s 18,21 kg na obyvatele; schválena nová 
organizační složka obce „Obecní muzeum Bory“, za hojné účas-
ti veřejnosti bylo slavnostně otevřeno Obecní muzeum; schvá-
lena smlouva o provozování pohřebiště v Borech pro okolní 
obce; v červenci vyšlo 1. číslo Borského zpravodaje; v soutěži 
Vesnice roku získala obec Diplom za vzorné vedení obecní 
knihovny; tématem setkání občanů obce v ZŠ bylo zlepšení 
života v obci; byly vydány 3 nové pohlednice Borů a Cyrilova; 
rozpočet obce - příjmy 11 329 tis. Kč., a výdaje 9 875 tis. Kč; 
narodilo se 6 dětí, zemřelo 5 obyvatel, přistěhovalo i odstěho-
valo se 17 obyvatel, obec měla 784 obyvatel; konalo se setkání 
rodáků ročníků 1923-1937; školní docházku ukončilo 24 žáků, 

školní rok zahájilo 169 žáků v 9. třídách, ZŠ navštívila ministry-
ně školství Dana Kuchtová, konala se oslava 60. výročí otevření 
školy v Borech; nadregionální seminář Mobilizační metody pro 
rozvoj venkovských obcí byl ukončen besedou s občany obce 
na téma “Mění se Bory v novém tisíciletí a proč?; Petr Holánek 
byl za vynikající výsledky v běhu na 1500 m překážek nomino-
ván na žákovské mezistátní utkání se Slovenskem; ve II. třídě 
okresního fotbalu muži „A“ obsadili 6. místo, muži „B“ 4. místo; 
dorost 7. místo a žáci 3. místo, uskutečnil se zimní turnaj pří-
pravek v tělocvičně; starosta obce s knihovníky Obecní knihov-
ny převzali v Národní knihovně v Praze ocenění Knihovna roku 
2007, knihy v knihovně byly označeny čárovým kódem jako 
příprava na nový způsob vypůjčování a evidence knih, 24 dětí se 
v knihovně zúčastnilo Noci s Andersenem, Klub dobré pohody 
uspořádal několik velmi zajímavých besed a akcí pro veřejnost; 
v rámci projektu zapojování veřejnosti do ochrany přírody, se 
uskutečnil úklid trávy z PP Mrázkova louka; v Tříkrálové sbírce 
bylo vybráno 23 201 Kč; v tělocvičně se uskutečnilo 1. kolo 
přeboru v Handicap sport clubu Velké Meziříčí v Boccie; 4. 
turnaje ve volejbalu se zúčastnilo 8. družstev, putovní pohár 
starosty vyhrálo  Mostiště; v tělocvičně se konal mezinárodní 
turnaj v kolové; za statečnost při záchraně tonoucího Patrika 
Sklenáře obdrželi Jakub Sojka, Stanislav Krejčí, Jan Zikmud a 
Lukáš Padalík pochvalu od ředitele školy a hodinky od starosty 
obce; zloději v kamenolomu krádeží elektrického kabelu způso-
bili škodu 23 tis. Kč; konal se další ročník Cyrhovské šlapky; 
celkem 109 zápasů bylo odehráno na turnaji ve stolním tenise 
neregistrovaných hráčů. 
 
 

 Kdo se chce o historii Borů dozvědět více, může si přijít obecní 
kroniku prohlédnout na PC do obecní knihovny. 

 Naše muzeum bylo slavnostně otevřené 9. prosince roku 
2007. Jak tehdy říkal pan Bohuslav Mikulášek: „Máte první 
nožičku písmena M…“ Ale to je už dávno, dnes má muzeum 
v Borech víc jak 500 sbírkových předmětů, které věnovali 
občané z Borů, ale i z okolních vesnic a také z míst vzdáleněj-
ších. Řada mineralogů věnovala vzorky minerálů do stále se 
rozrůstající mineralogické části. Pan Káňa poskytl nádherné 
fotografie ze současného podzemí Hatí. 
 Provedly jsme evidenci sbírkových předmětů za vydatné pomoci studentky, která tu 
vykonávala svoji praxi.  
Absolvovaly jsme seminář věnovaný venkovským muzeím.  
Bylo připraveno a občany hojně navštíveno 12 velkých výstav -fotografie, obrazy, výrobky 
šikovných občanů, výstava svatební, čokoládová, velikonoční a vánoční či vánoční jarmar-
ky..) 

 Během těch let navštívilo muzeum i řada významných návštěv, které zavítaly do Borů. Byl vydán letáček, a dokonce v našem 
muzeu proběhlo i filmování v rámci tvorby výukového materiálu o minerálech.        Jana Vaverková, Blanka Křížová, Jiřina Vilišová 

OBECNÍ MUZEUM V BORECH SLAVÍ 5 LET 
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 Žáci pátého ročníku pod vedením Hanky Kadlecové (studentky páté-
ho ročníku pedagog. fakulty) pracují na projektu „Regionální prvky ve 
výuce na prvním stupni“.  Jde o to, aby se  zajímavou formou výuky dozvě-
děli co nejvíce informací o obci Bory, které pak budou přehledně zpraco-
vávat. Výsledkem této práce by pak měla být kniha (průvodce) o Borech.  
 Výchozím bodem se stal prověřovací test, kde se žáci mohli přesvěd-
čit o tom, jak velké znalosti o naší obci mají. Tento test budou psát ještě 
jednou na závěr projektu, aby si každý mohl své znalosti porovnat. 
 Projekt má několik etap. V té první se žáci dozvěděli, jaké budou jejich 
úkoly, a jak budou rozděleni do skupin, ujasnili si okruhy, na které se bu-

dou zaměřovat. 
 V další fázi 
absolvovali něko-
lik exkurzí a přednášek, které si sami zajistili. Ve škole nás nejdříve navštívil 
pan Prokop, místní kronikář, který nám popovídal o práci kronikáře, historii 
obce a ukázal nám zajímavé fotografie. Vystřídala ho paní Hašková s paní 
Křížovou, které doplnily zajímavé informace o kostelích, pověstech a historii 
obce. Pak nás čekala návštěva kostela sv. Jiljí se zajímavým výkladem historie 
od paní Vávrové.   
 Naše pozvání přijal také p. Kříž, který nám ukázal spoustu fotografií a 
popovídal nám o přírodě. 
 Další dny jsme navštívili kamenolom, kde se nám věnoval p. Zástěra; dále 
pak zemědělské družstvo, kde nás provedl p. O. Zikmund. 
 Zajímavé bylo i povídání p. F. Zikmunda o dobrovolných hasičích 
 Na obecním úřadě jsme se sešli s pí. Křížovou. Bohužel p. starosta měl 
právě jednání, tak jsme se 

s ním nemohli setkat. Dozvěděli 
jsme se spoustu informací o plá-
nech obce do budoucna,  o zá-
jmových organizacích, které v 
obci působí, i o službách a pro-
hlédli jsme si muzeum, knihovnu a 
internetové stránky obce.    
 Ve škole si na nás našel čas 
pan ředitel, který nám ukázal 
školní kroniky a seznámil nás 
s historií školy. 
 V další etapě mají děti za úkol 
sehnat co nejvíce materiálů o obci 
Bory (informace z internetu, informační brožury, knihy, mapky, vlastní poznámky a 

nákresy z exkurzí a přednášek).  O dalším průběhu projektu vás budeme informovat.                    P. Němcová, H. Kadlecová  

PÁŤÁCI A PROJEKT 

Děti pomůžete? 
 

 Již několik let běží projekt Čtení 
pomáhá, a naši dětští čtenáři se do 
něj již také zapojili a my je teď opět 
oslovujeme s velikou prosbou. Vy 

všichni, kteří máte knížky rádi, 
udělejte něco pro naše prv-
ňáčky! Knížka pro prvňáčka se 
dostala do takového povědo-
mí knihoven a škol, že její ná-
klad je stále vyšší a vyšší a tak 
je třeba sehnat stále více 
sponzorů, více peněz na její 
vydání. Letos poprvé byl tento projekt zařazen mezi projekty Čtení pomáhá. Ten 
funguje tak, že každý dětský čtenář po přečtení knihy vyplní krátký testík na webo-
vých stránkách Čtení pomáhá. Tím získá kredit, který může věnovat na vybraný cha-
ritativní projekt. Zabere to pár minut a můžete pomoc , aby i letošní prvňáčci 
v červnu od pana krále Abecedníka prvního dostali svoji knížku.  Děkujeme!     BK 
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Z NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNY 
 Po dobu dvou měsíců nacházely děti úkoly soutěže B-jako Bory na nástěn-
ce v knihovně a na webových stránkách knihovny. Úkoly byly literární, výtvarné i 
historické. Při úkolech výtvarných se kupodivu zapojilo dětí víc.  
Nejlépe po všech stránkách obstála Eliška Křížová s Terezkou Březkovou a Mar-

kéta Mičková s Pavlem Zik-
mundem.   
 

Posila v naší 
knihovně 
 

Ani nevíme jak, a byl tu!  
Jirka Zástěra zvládá půjčování jako by nic.  

OBECNÍ KNIHOVNA BORY OBDRŽELA TITUL KNIHOVNA VYSO ČINY II. STUPNĚ 

 „Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v 
dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ 
knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, 
protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují. 
(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od 
Vicki Myron) 
 
 Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě uspořádala 
21. listopadu 2012 již po jedenácté „Malou knihovnickou slav-
nost“, na které oceňuje záslužnou práci knihovníků především 
z neprofesionálních knihoven. V letošním roce přistoupila ke 
změně pravidel a  kromě základního titulu Knihovna Vysočiny 
v každém okrese ještě zavedla další ocenění II. stupně. Titul 
Knihovna Vysočiny 2012 - ocenění II. stupně kromě naší 
knihovny ještě získali: Místní knihovna Leština u Světlé z 

Havlíčkobrodska, 
Místní knihovna 
Batelov z Jihlav-
ska, Místní 
knihovna Jiřice z 
Pelhřimovska a 
Obecní knihovna 
Mladoňovice z 
Třebíčska. Jde o 
knihovny, které 
již jednou oceně-
né byly, a ve své 
činnosti dosahují 
stále lepší vý-

sledky. Naše 
knihovna tak už 
byla oceněna 
v roce 2004 a 
v roce 2011 získala ocenění za nejlepší webové stránky ne-
profesionální knihovny v kraji.  
 V charakteristice naší knihovny krajská knihovna a knihov-
na M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou uvedly, že „Dosaženými 
výsledky a úrovní poskytovaných služeb splňuje Obecní 
knihovna v Borech představu moderní knihovny a je v pravém 
slova smyslu komunitním centrem obce“. Při této příležitosti 
chceme poděkovat čtenářům a návštěvníkům Obecní knihov-
ny za to, že využívají služeb knihovny a navštěvují její akce. 
            B. a P. Křížovi 
 

Artyčokové koule, 
ty nás baví. Už jsme jich v knihovně 
vytvořily spoustu. Budou hezkou vá-

noční ozdobou. 
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  Sobota 8.12. pro nás byla výjimečná. 
V hojném počtu 22 lidí jsme vyrazili na výlet do 
Brna. Naším cílem byly vánoční trhy na náměstí 
Svobody a Zelném trhu. Ochutnali jsme výbor-
ný trdelník, dětský punč, pečené kaštany, někte-
ré z nás zlákaly langoše, horká čokoláda nebo 

houbový čaj. Viděli 
jsme kováře a další 
řemeslníky při práci, 
obří Betlém a malou 
ZOO. 
 Ovšem v poledne 

na nás pak čekala Laser game party, pro mnohé zcela nový a mimo-
řádný zážitek. Adrenali- nový! 
 Nezapomenutelná byla ale i cesta ze Skleného od vlaku domů, 
kdy podél cesty za námi zůstávali obtisknutí andělíčci ve sněhu. I přes velkou zimu a mráz jsme si tento den opravdu užili.    
                  Za MOP Bobeš Zuzka Filipová, foto Bára Zikmundová. 

PŘEDVÁNOČNÍ BRNO  

DĚTI SÁZELY OVOCNÉ 
STROMY 

 V pátek 9. listopadu Mladí ochránci přírody Bo-
beš  ze ZO ČSOP Bory vysázeli 10 různých ovoc-
ných stromků na mezi v polích (se souhlasem ZE-
MAS AG a.s.).  Stromky vypěstoval a věnoval pan Jan 
Kostečka z Českého zahrádkářského svazu Bory. 11 
dětí, pod vedení Ivety Jakubcové se při sázení od 
pana Kostečky také dozvědělo mnoho nového o 
ovocných  stromech. Samy si vyzkoušely, co všechno 

je třeba, než je stromek vysazen - vykopání 
jámy, zatlučení kůlu, přihnojení, přivázání 
stromku ke kůlu, zasypání kořenů hlínou, 

zalití vodou a připevnění obalu. Každý stromek 
má  číslo, podle kterého byl zapsán dvojici dětí, která 
bude mít nad stromkem patronát. Pan Kostečka jim 
vysvětlil, o jaké jde odrůdy a ukázal, na jaké se mo-
hou těšit ovoce.  
 Uplyne ještě hodně času, než stromky vyrostou 
a  budou potřebovat mnoho péče. A tak se u nich 
hned zjara zase sejdeme, aby se děti naučily, jak o ně 
pečovat. A protože tato mez je krásně dlouhá, bude-
me ve výsadbě ovocných stromků pokračovat.       
     P. Kříž a B. Křížová 
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 FOTBALOVÉ OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMNÍ SEZÓNOU P ŘÍPRAVKY TJ DRUŽSTEVNÍK BORY  

 Jak jistě víme,  fotbalový klub Bory má 
spoustu příznivců. Důkazem toho je hojný 
počet mladých fotbalistů v přípravce. 
Tato  skupina pod vedením zkušeného kou-
če pana Aleše Krčála trénuje pravidelně na 
našem fotbalovém hřišti. Většinu týmu tvoří 
kluci z Borů, ale máme i vydatné posily z 
okolních  i  vzdálenějších vesnic. Tito kluci 
jsou pro fotbal  zapálení a tréninky se snaží 
brát zodpovědně. 
 Pan trenér  svým svěřencům věnu-
je  náležitou pozornost. Snaží se předat 
týmu co nejvíce zkušeností a zároveň pro ně 
plánuje všelijaké akce. Jednou takovou akcí 
je například fotbalový turnaj tatínků a mami-
nek proti přípravce, který proběhl před 
letními prázdninami na konci června. Počasí 
se  vydařilo a o zajímavé momenty nebyla 
nouze. Tento krásný den všichni zúčastně-
ní  zakončili opékáním buřtů za hřištěm.  
 Dalším významným počinem pro místní přípravku byla ná-
vštěva zkušených profesionálních trenérů z FAČR. Ti se přišli 
podívat, co kluci dovedou, a zároveň chtěli ty nejlepší z nich po-
zvat na soustředění pro výběr týmu do krajské soutěže. 
 Během prázdnin se podařilo trenérovi dohodnout několik 
přípravných zápasů nejen doma, ale i mino obec. Naši mladí fot-
balisté tak měli příležitost  zahrát si i s týmy,  s kterými  tak často 
nehrají. Zavítali například do obce Rožná, kde sehráli výtečný 
zápas a vyhráli 5:3. Změřili též síly s klubem z Hamrů u Žďáru 
nad Sázavou. A také ukázali své kvality  na hřišti v Křižanově, kde 
též vyhráli 3:0. 
 V letošní sezóně  naladili hráči formu a již od začátku  se 
zařadili mezi favorizované týmy. Štěstí jim přálo a vyhrávali jeden 
zápas za druhým. Jedinou porážku utrpěli v souboji s týmem Vel-
ké Bíteše, která je  porazila vysoko 5:2. 
 V konečném součtu je  předstihla pouze právě zmiňovaná 
Velká Bíteš, která má shodný počet bodů, jen dala svým soupe-
řům o 3 góly více. Nyní zaujímají 2. místo v tabulce a trénují na 
jarní kolo s vědomím, že soupeřům nesmějí dát žádnou šanci. 
 Podzimní sezóna  skončila samozřejmě fotbalově, a to velkým 
turnajem přípravky proti žákům, tatínkům a maminkám. Po ná-
ročném zápase si všichni odpočinuli u večerního táboráku. Násle-
dující den na kluky čekala odměna, a to zájezd do Prahy. 
 Klub uspořádal výlet na fotbalové utkání 13. kola 
Gambrinus ligy. 
 Toto utkání se uskutečnilo 4. listopadu na fotbalovém stadió-
nu SK Slávia v pražském Edenu. Zájem o toto střetnutí  SK Slávie 
s FC Viktorií Plzeň byl mezi mladými fotbalisty velký. Proto místní 
klub vypravil do Prahy hned dva autobusy. Spolu s přípravkou a 
žáky vyrazili také naši senioři, jakožto dlouholetí fanoušci fotbalu 

si tuto akci nenechali ujít. 
 Výlet se všem zúčastněním velmi líbil. Odnesli si spoustu 
zážitků nejen fotbalových. 
Pořadatelé slíbili, že tato akce jistě nebude poslední.  
 Děkujeme trenérovi za obětavou práci a celému týmu přeje-
me hodně úspěchů v jarním kole.              Milan Jan 
 
 Dne 4.11.2012 vyrazila  TJ Družstevník Bory v počtu 85. lidí, 
z toho 35 dětí, na fotbalový zápas mezi družstvy SK Slavia 
Praha - FC Victoria Plzeň v pražském Edenu. Odjezd byl 
jako vždy od Kaštanů ve 1400 hodin. Odjeli jsme dvěma autobusy. 
Cestou bylo zapotřebí pár pětiminutových zastávek na benzíno-
vých pumpách. Když autobusy dorazily na místo, seřadili jsme se 
před nimi a udělali pár společných fotek. Naši vedoucí pan Krčál 
a pan Viliš šli koupit vstupenky a hned je rozdali. Jakmile všichni 
měli svou vstupenku, spořádaně jsme obešli halu a vstoupili 
dovnitř. Usadili se a jen s nadšením pozorovali rozcvičování hrá-
čů. Po nastoupení obou týmů mohl zápas začít. Jak v prvním tak i 
ve druhém poločase padlo hodně žlutých karet. Na straně fa-
noušků Plzně ostatně i jako na straně fanoušků Slávie vystoupal k 
nebi i mohutný dým z dýmovnic. První a jedinou branku zápasu 
dal po prudké střele levou nohou Pavla Horváta hráč Slávie do 
vlastní branky, tudíž zápas vyhrála FC Victoria Plzeň. Na jedné 
straně obrovská radost a na druhé smutek. V průběhu zápasu 
jsme si užili i pár mexických vln. Po ukončení zápasu měl rozho-
vor s televizí Pavel Horvát a my jsme měli tu možnost být u toho. 
Po cestě k autobusu nás zastavila Policie ČR, to nás chvíli zdrželo. 
Pak všichni nastoupili do autobusu a vydali se domů. Opět bylo 
pár přestávek. Několik lidí v autobuse únavou i usnulo. Jakmile 
jsme dorazili okolo 11. hodiny večerní zpět do Borů, všichni 
šťastně odkráčeli do svých domovů.                   M. Kaštanová 

Mužstvo č.1   Mužstvo č.2           Mužstvo č.3           Mužstvo č.4 
Zedník Matěj   Zeisel Lukáš             Starý Josef                Požár Josef 
Smejkal Zdeněk   Viliš Petr                  Zikmund František    Kaštanová Míša 
Karásek Filip  Prokopová Tereza    Marek Lukáš             Karásek Marek 
Michek Dominik  Zástěra Martin         Sklenář Stanislav   Kafka Richard 
Studený Dominik Lysák Štěpán 
 

Hraje se o věcné ceny a o nejlepšího hráče turnaje. 
  

Turnaj se hraje po celou zimní přípravu žáků. Po ukončení 
zimní přípravy bude slavnostní vyhlášení a odměna vítězů i 
poražených.                    P. Viliš 

PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE ŽÁK Ů V ZIMNÍ P ŘÍPRAVĚ  
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
V LEDNU A ÚNORU 2013  

 

Jaroslava Mahelová  7.1.1938   Dolní Bory 58 
Františka Novotná  4.2.1943  Dolní Bory 29 

Anežka Stará   27.2.1943 Horní Bory 90 
Marie Karásková  28.2.1953  Horní Bory 215  

 

 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté jubile-
um, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

 9. 11. 2012 proběhlo krajské kolo stolního 
tenisu základních a středních škol v Hrotovicích 
u Třebíče. Naše škola H. Benešové postoupila 
jako vítěz okresu Žďár nad Sázavou kategorie 
„IV“, dívky (ročník 1996,1997,1998) ve složení: 
Šárka Dufková, Kristina Kotačková, Kateřina 
Dufková. Vzorně připravená hrotovická tělo-
cvična přivítala účastníky všech kategorií dívek i 
chlapců. Do naší skupiny se probojovala druž-
stva: Brtnice (okres Jihlava), Humpolec (okres 
Pelhřimov), Štoky (okres Havlíčkův Brod), Mo-
ravské Budějovice (okres Třebíč) a Bory (okres 
Žďár nad Sázavou). V prvním zápase proti nám 
nastoupily, vítězky okresního kola Pelhřimov, 
dívky z Humpolce. I přes velkou snahu našich 
hráček, byl Humpolec nad naše síly. Jejich nej-

lepší hráčka, Edita Studenovská hrající 
druhou ligu za SK Jihlava, kroutila 
míčky na profesionální úrovni a nebylo 
možné ji porazit. Další zápas 
s Moravskými Budějovicemi už nám 
vyšel a vítězství dodalo hráčkám po-
třebný klid a pohodu. Ve třetím zápa-
se na nás čekalo družstvo Štoky-
Havlíčkův Brod. Hodně silný soupeř 
kladl nečekaný odpor. Zasloužené 
vítězství 3:2 zajistilo našim hráčkám 
jistý bronz. Dívky z Brtnice byly našim 
dalším soupeřem v boji o stříbro. Bo-
hužel i Brtnice si přivezla hvězdu, dru-
holigovou hráčku Šárku Pikolonovou, 
která se nakonec stala nejlepší hráč-
kou turnaje. Prohra 1:3 Boračky vůbec 

nemrzela, protože třetí místo v tak kvalitní sou-
těži je obrovský úspěch. 
 Jmenované hráčky Brtnice a Humpolce, 
hrající spolu za SK Jihlava, se staly našim vzorem 
a novou motivací se stále zlepšovat. Fotografie 
z turnaje najdete na www.bory.cz. Nezbývá, než 
poděkovat a popřát všem stolním tenistům a 
tenistkám mnoho úspěchů v roce 2012. 
       František Dufek 

KRAJSKÉ KOLO STOLNÍHO TENISU V HROTOVICÍCH 

 

14. PLES TJ BORY 
 9.2.2013  

SE SKUPINOU  
MARATON 

POZVÁNÍ NA SPORTOVNÍ TURNAJE O VÁNO ČNÍCH SVÁTCÍCH 
 Základní škola Hany Benešové Bory pořádá dne 28. 12. 2012 již tradiční  

Vánoční florbalový turnaj žáků. Do turnaje se mohou přihlásit 
družstva našich žáků i žákyň i bývalých žáků, popř. i zájemci z jiných škol. 
Družstva tvoří 3 hráči a brankař. 
Prezentace: 7.00 - 7.30 hod. Předpokládaný závěr: do 13,00 hod. 
    Srdečně zvou: p. učitelka Zuzana Jurková a p. učitel Martin Chalupa 
 

Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu 
 Základní škola Hany Benešové Bory pořádá ve spolupráci s Oddílem stolního tenisu TJ 
Družstevník Bory také již tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu. Tento turnaj 
se uskuteční v neděli 30.12.2012. Prezentace žákovské kategorie a kategorie žen od 8.00 
hod. Neregistrovaní muži se mohou prezentovat od 10.30 hod a soutěž registrovaných mužů 
bude zahájena odpoledne. 
 Všichni jste srdečně zváni!! Doufáme, že si přijdete zahrát a odnesete si i nějakou pěknou 
výhru.                                      Přihlášky a případné dotazy zodpoví František Dufek 


