
 V Kulturním domě bylo 
připraveno občerstvení a 
večeře, k poslechu i tanci 
hrála Country kapela ze Škr-
dlovic. Všechny tu přivítala 
místostarostka obce Ludmila 
Zikmundová. O  setkávání 
„dříve narozených“ promluvil 
Stanislav Ochrana, předseda 
SPOZ. Blanka Křížová pak 
informovala o činnosti a plá-
nech Klubu dobré pohody 
v obci. 
 Poté se část účastníků 
vydala na prohlídku Základní 
školy s tělocvičnou. Byli potě-
šeni, jak se jejich škola za ten 
dlouhý čas, co z ní odešli, 
proměnila. 
 Pak následovalo povídá-
ní, prohlížení rodinných a 
školních fotografií a oživlé 
vzpomínky alespoň na chvíli 
zastavily ten rychle plynoucí 
čas. Hezkou vzpomínkou na 
příjemné setkání budou foto-
grafie a videozáznam, které 
zaznamenal p. Libor Smejkal. 
 Za přípravu setkání a 
pozornou péči o účastníky 
děkujeme členům a zejména 
členkám Sboru pro občanské 
záležitosti.     Zuzana Jurková 

 V sobotu  4. srpna se 
opět po dvou letech konalo 
setkání spolužáků - rodáků 
z Borů a to ročníků 1923 až 
1937. 
 Jistě, setkání jednotli-
vých tříd se během roku 
koná řada a ani o nich neví-
me. Ale toto setkání organi-

zuje Sbor pro občanské 
záležitosti. Jsou to totiž naši 
nejstarší rodáci a jejich se-
tkání je vždy velký svátek. 
 Tentokrát se sešlo 48 
účastníků, kteří před léty 
chodili do naší školy a dnes 
žijí na mnoha místech naší 
republiky.  

Setkání rodáků 

Pouť v Dolních Borech L.P. 2007 

 Pátek 31.8. - před 
svátkem sv.Jiljí, patrona ob-
ce. Od 17.30 svátost smíře-
ní, 19.00 mše sv. za školáky 
a všechny vychovatele a 
adorace za rodiny a kněžská 
povolání. 
 Neděle 2.9. :  
 8.00 - Ranní mše sv.,  
10.30 - Mše sv. s poděková-

ním  za úrodu, v 10.00 vy-
cházíme od sv.Martina, v 
10.15  se řadíme u Obecní-
ho úřadu. Zveme mladé v 
krojích a dospělé ve stejno-
krojích.  
 Zástupci všech obcí 
přinesou dožínkové věnce a 
rozdají kytičky z klásků.  
14.30 - Odpolední pobož-

nost a novokněžské požeh-
nání.  
 Obě mše jsou oběto-
vány za živé a zemřelé farní-
ky, dobrodince, kněze a za 
nová kněžská a řeholní po-
volání a na poděkování za 
úrodu a slouží je O. Pavel 
Krč. 
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Foto (koláž)  
Libor Smejkal 



Historie 
obecní kroni-
ky začíná v 
roce 1973. 
Dne 9. břez-
na Rada Míst-
ního národní-
ho výboru 
rozhodla o 
tom, že 
v obci bude 
vedena kroni-
ka. Funkcí 
kronikáře byl 
pověřen Ing. 
Ludvík Pro-
kop 

z Horních Borů. 
 Obec Bory vznikla ve 
volbách v roce 1971 
s účinností od 1.1.1972. 
Byly sloučeny obce Dolní 
Bory, Horní Bory a osada 
Cyrilov. Od 1. září 1972 je 
proto používán název Bory.   
Vedení obecní kroniky má 
svá pravidla, která jsou dána 
zákonem. Nejprve to byl 
zákon č. 80/1920 Sb., o 
pamětních knihách obecních  
a pak Vládní nařízení č. 
169/1932 Sb., o pamětních 
knihách obecních. Nyní jsou 
dána pravidla nová dle záko-
na č. 132/2006 Sb., o kroni-
kách obcí. 
 V tomto zákoně se 
říká, že „každá obec vede 
kroniku obce, do níž se 
zaznamenávají zprávy o 
důležitých a pamětihodných 

událostech v obci pro infor-
maci i poučení budoucích 
generací.“ Kronika je vede-
na jako ručně psaná kniha 
s očíslovanými listy, nebo 
v elektronické podobě. 
V tomto případě se po uza-
vření kalendářního roku 
z elektronické formy pře-
tiskne na očíslované listy 
trvanlivého papíru a zajistí 
se vazbou. 
 Nedílnou součástí 
kroniky je příloha, která 
obsahuje  písemné, obrazo-
vé nebo zvukové dokumen-
ty doplňující zápis v kronice. 
 Zápis do kroniky se 
provádí jedenkrát za kalen-
dářní rok. O obsahu zápisu 
v našem případě rozhoduje 
Rada obce, které kronikář 
roční zápis předčítá. Po 
schválení zápisu jej kronikář 
přepíše do obecní kroniky. 
Konec zápisu v kronice je 
opatřen obsahem ročního 
zápisu, datem projednání na 
obecním úřadě, razítkem a 
podpisem starosty obce.  
 Do obecní kroniky 
může každý nahlédnout ve 
vymezené době na obecním 
úřadě a mělo by to být za 
přítomnosti kronikáře. Ob-
čan starší 18 let, jakož i 
osoba, které zákon přiznává 
práva občana obce, může 
navrhnout písemnou změ-
nu, doplnění nebo opravu 
zápisu v kronice.  Obec 

na základě těchto návrhů a 
podle okolností zápis 
v kronice opraví, doplní 
nebo jinak změní. 
 V současné době je 
obecní kronikou už popsá-
no 657 listů ve třech kni-
hách. První a druhý díl je 
převeden do elektronické 
formy na DVD a knihy jsou 
uloženy, tak jak ukládá zá-
kon v pobočce Moravského 
zemského archivu, pracoviš-
tě  Velkém Meziříčí. 
 Přílohy písemné či 
obrazové, kterých je 
v současné době kolem 
1200 ks a patří k prvnímu a 
druhému dílu kroniky obce 
jsou uloženy společně 
s knihami kroniky v Morav-
ském zemském archivu. 
Tyto přílohy jsou částečně 
převedeny také do elektro-
nické podoby na DVD. 
 Elektronická podoba 
kronik a příloh je uložena 
na Obecním úřadě a občané 
je mohou na požádání 
shlédnout za stejných pod-
mínek jako vlastní kroniku. 
 Po projednání v Radě 
a zastupitelstvu obce dne 
20.7.2007 bylo odsouhlase-
no, že kroniku a její přílohy 
převedené na DVD si obča-
né mohou také prohlédnout 
v obecní knihovně za pří-
tomnosti knihovníka. 
 
 Ing. Ludvík Prokop, 
 kronikář obce Bory 

vat, čistit, prát, instalovat. 
A co vlastně? Všechno 
krásné, staré a starší co se 
v našich domácnostech a 
na půdách povaluje. Rádi 
od vás předměty přijmeme 
a vystavíme, a je také mož-
nost vaše poklady muzeu 
jen zapůjčit.  
 V této době máme 
však jednu velikou prosbu: 

 Muzeum je zatím jed-
na velká radost. Zejména 
povídání s lidmi co kdo 
doma má, v horším případě 
co kdo doma měl, ale už je 
to spálené, vyhozené atd. A 
tedy konkrétně: Místnost 
na OÚ máme vyklizenou. 
Pak proběhne malování a 
úklid. A můžeme se začít 
učit být muzejníky: opravo-

Kdo by byl ochoten věno-
vat muzeu nějaký stůl, 
skříňku, poličku, kredenc, 
„kchostn“, zkrátka nábytek. 
Protože by byla škoda 
předměty (exponáty mu-
zea) vyrovnávat jen tak po 
podlaze. .. 
Za „přípravný výbor obec-
ního muzea“    
         Jana Vaverková  
     a  Blanka Křížová 

  Obecní kronika 

Obecní muzeum —pokračování ... 

Na našich webových 
stránkách vzniká nový 

soubor, nová kapitola, 
 s názvem  
BORY  

NA STARÝCH 
POHLEDNICÍCH. 

Sešla se nám těch 
pohlednic pěkná 

hromádka, zejména od 
pana kronikáře, ale 
přesto, co když tam 
nějaká pohlednice v 
Borech v minulosti 

vydaná chybí? Pokud 
byste doma  nějakou 

starou pohlednici 
objevili, budeme moc 

vděční za půjčení.  
Stačí na chvilku. 

Ofotíme, vrátíme... 
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Zájezd  
Klubu dobré poho-
dy sobota 22.9.07 
 

Moc se omlouváme, 
pokud  se už na něko-
ho nedostane. Auto-

bus byl tentokrát 
naplněn během pár 

dnů. Vypsat další ter-
mín by možná bylo 
řešení, ale nese to s 
sebou řadu dalších 

problémů. Pokud by 
tak velký zájem trval, 
připravíme jarní zá-
jezd hned se dvěma 

termíny. 



která letně probíhala na 
Cyrilově ve dnech 
20.7.07 a 17.8.07 
 
 Zastupitelstvo obce 
projednalo: 
- V letošním roce bude 
zahájena rekonstrukce KD 
Cyrilov v částce asi 
400.000,- Kč 
- Pokud bude schválena 
dotace z Fondu Vysoči-
ny, uskuteční se rekon-
strukce místní komunikace 
od autobusové  čekárny 
v Cyrilově, směrem na Ví-
deň v ceně asi 300.000,- Kč 
- Bude vyrobena  kopie 
obecní kroniky na CD, 
která bude v Obecní 
knihovně přístupná čtená-
řům, k prezenčnímu půjčo-
vání, tj. v knihovně na PC  
- Byly projednány připo-
mínky a doplnění ke zpra-
cování návrhu Územního  
plánu  obce                 
- Byly projednány a schvále-

ny změny v obecním roz-
počtu.  
- Bylo schváleno přijetí daru : 
25.000,- Kč a věcného daru:  
symbolický měšec, balíček 
knih z Edice Vysočiny ve výši 
2.000,- Kč od Kraje Vysočina 
za vzorné vedení obecní 
knihovny v krajském kole 
soutěže Vesnice roku 
2007     
Zastupitelstvo obce uklá-
dá: 
1) starostovi obce oslovit 
firmy a nechat zpracovat  
návrhy nabídek na vypracová-
ní energetického auditu ZŠ a 
MŠ    
2) starostovi obce zjistit 
podrobnosti k návrhu  
smlouvy na pronájem pozem-
ků firmě Zeras Radostín nad 
Oslavou 
3) Panu Novotnému A. zjistit, 
kolik by bylo třeba financí  k 
údržbu dětského hřiště 
4) Paní Křížové B. oslovit a 
získat členy Kulturní komise. 

venkova Ministerstva pro 
místní rozvoj činí 198 tisíc 
Kč. 

 

      Obec Bory ve spolu-
práci se  Základní školou 
Hany Benešové už realizuje 
projekt „Něco za něco 
aneb v Borech jsou děti 
občany“. Ve spolupráci s 
dětmi bude navrženo ne-
tradiční dětské hřiště 
v areálu školy. Svou prací 
se budou děti spolu se se-
niory  podílet na výsadbě 
zeleně v okolí základní ško-
ly. Dotace z  Programu 
obnovy venkova Minister-
stva pro místní rozvoj činí 
400 tisíc Kč. Výstavba hřiš-

 Obec Bory ve spolu-
práci s Komunitní školou 
Bory, Národní sítí venkov-
ských škol a Competence 
Network Helsinki, realizuje  
dvoudenní projekt 
„Mobilizační metody 
pro rozvoj venkovských 
obcí“. Pracovního setkání 
se zúčastní asi 50 pracovní-
ků z vesnických sídel z  celé 
ČR. Seznámí se  
s progresivními komunitní-
mi metodami rozvoje 
v malých obcích.  Během 
akce dojde nejen k předání 
informací, ale i  k osvojení 
dovedností v aplikaci me-
tod. Přednášet zde budou 
naši i zahraniční lektoři. 
Dotace z Programu obnovy 

tě a výsadba zeleně budou 
provedeny do konce roku 
2007.  

 

     Obec Bory získala z 
programu  Životní pro-
středí – Zdroj bohatství 
Vysočiny  24 tisíc Kč z 
Fondu Vysočiny na projekt 
„Bory – příroda a život-
ní prostředí“. Tento in-
formační materiál  poskyt-
ne uživateli informace o 
přírodě a životním pro-
středí v obci a okolí. Jde o 
barevnou skládačku s foto-
grafiemi, mapami, grafy a 
texty o velikosti 46 x 68 
cm. Bude jí vyrobeno 2 tis. 
kusů. Na proprojektu  

Informace z posledních jednání zastupitelstva obce Bory 

O nových projektech v obci 

spolupracuje ZO České-
ho svazu ochránců  pří-
rody Bory. Projekt bude 
ukončen do konce  led-
na 2008.   

 

 Obec Bory získala  
50 % dotaci na plynofi-
kaci budovy obecního 
úřadu tj. 350 tis. Kč ze 
Státního fondu životního 
prostředí  ČR. Celkové 
náklady na tuto akci činí 
700 tis. Kč. Práce budou 
zahájeny v těchto dnech. 
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Pan starosta Josef Březka převzal na slavnostním 
vyhodnocení Vesnice roku kraje Vysočina v obci 
Studenec Čestný diplom za vzorné vedení obec-
ní knihovny. 
Součástí je kupka pěkných knih pro knihovnu a 
také finanční dar pro obec 25 tis. Kč! Takže 
čtenáři naší knihovny se mohou těšit např. na 
nové židle a stoly a malí čtenáři na nové spole-
čenské hry. 



 Naši milí podnikatelé a 
poskytovatelé služeb, naše 
webové stránky www.bory.cz  
v poslední době ožily a tak 
občanům i návštěvníkům Borů 
poskytují řadu informací. 
 Ovšem některé katego-
rie ještě mají co dohánět a 
mezi ně patří i kapitola 
„Služby a podnikatelé“. Ta 
dosud příliš živá a aktuální 
není a tak vás prosím o po-
moc a spolupráci. 
 Žádám vás proto o aktu-
alizaci vašich údajů, pokud už 

na stránce jste, nebo o 
kompletní údaje, pokud je 
vaše činnost nová, nebo 
tvůrcům stránek dřív unik-
la. 
 Bylo by vhodné k 
základním údajům a infor-
macím doplnit fotky, loga, 
zkrátka cokoliv, co stránku 
oživí.  
 A odkaz na vaši 
webovou stránku! Máte-li 
ji. 
  Jsme rádi, že vás tu 
máme, tedy nejedná se o 

reklamu placenou. Využijte 
toho.  
 
Blanka Křížová  
bkrizova@bory.cz 
 

              Děti soutěží 
v tělocvičně ve šplhu na 

tyči, za školou 
ve skoku do 
dálky a na 
náhradním 
fotbalovém 
hřišti v běhu 
na 50 m (1 až 
3. tř.) a 60 m 
a v hodu míč-
kem.  
 A kdo 
letos vyhrál? 
Od minulého 
roku vyhlašu-
jeme a předá-
váme Pohár  
nejlepšímu 
sportovci a 
sportovkyni. 

Letos se jimi stali Patrik 
Štěpánek (296 bodů), který 
porazil o jeden jediný bod 
Ladislava Ochranu, oba žáci 
ZŠ Bory a Zuzana Vítková 
(259 bodů) ze ZŠ Křižanov. 
A z družstev Bory B ( Ladi-
slav Ochrana, Jan Zikmund, 
Patrik Štěpánek, Petra 
Charvátová a Markéta Frej-
lichová (1255 bodů).  
 
Nejlepší jednotlivec: 
I. kategorie chlapci: Luboš 
Dvořák, Radostín nad Osla-
vou - 228 bodů 
I. kategorie dívky: Eliška 

15. ročník přeboru venkov-
ských škol v atletickém 
čtyřboji – ŽELEZNÝ MU-
ŽÍČEK 
 
 Možná jste si 12. června 
všimli, že se po naší vesnici 
pohybovalo nezvykle mnoho 
dětí. Je to proto, že naše zá-
kladní škola pořádala letos už 
popatnácté sportovní soutěž  
„ŽELEZNÝ MUŽÍČEK“. Je 
určena dětem od 1. do 9. třídy 
a letos se jí zúčastnilo celkem 
180 žáků ze ZŠ Bory, Křiža-
nov, Mostiště, Ostrov nad O. a 
Radostín nad O. 

Koudelová, Mostiště - 234 
bodů 
 
II. kategorie chlapci: Patrik 
Hořínek,  Bory – 198 bodů 
II. kategorie dívky: Simona 
Ochranová, Bory – 168 
bodů 
 
III. kategorie chlapci: Franti-
šek Eliáš, Bory – 276 bodů 
III. kategorie dívky: Lenka 
Kujalová, Bory 213 bodů 
 
Nejlepší družstvo: 
 I. Kategorie - Mostiště 
A (Adolf Michal, Josef Šíma 
a Jakub Drápela, Eliška 
Koudelová a Jana Kubišová) 
-933 bodů 
 II. Kategorie – Bory A 
(Patrik Hořínek, Stanislav 
Drápela, Stanislav Krejčí, 
Monika Sýkorová a Tereza 
Jurková) - 835 bodů 
 III. Kategorie – Bory 
A ( Lukáš Hladík, František 
Eliáš, Martin Kujal, Lenka 
Kujalová a Bára Zikmundo-
vá) – 1100 bodů 
 Děkujeme podnikate-
lům a firmám, kteří nám 
pomohli zajistit ceny do 
soutěže tj. p. Fňukalovi a p. 
Dufkovi a Alpě Velké Mezi-
říčí a Poexu Velké Meziříčí.  
 
         Zuzana Jurková 

Výzva našim podnikatelům 

Železný mužíček 
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Veřejný  
internet  

 
v Obecní  

knihovně už fun-
guje řadu let a je 
využíván dalo by 
se říci: „jak kdy„. 
Ale teď, o  letoš-
ních prázdninách 
hodně! A to nás 
těší. Taky hod-

ně… 

A zde by mohla 

být vaše  
reklama…. 



 Když jsem byla malá, 
přemýšleli jsme v našem 
pionýrském oddílu, že se 
této soutěže zúčastníme, ale 
bohužel k tomu nedošlo. 
Podařilo se mě to až letos 
s družstvy naši páťáků/
šesťáků a sedmáků/osmáků. 
Určitě se zeptáte: „A v čem 
se v takové soutěži závodí?“  
 Družstvo je rozděleno 
na dvě hlídky  a každá z nich 
na trase soutěžní stezky po-
znává např. živočichy, horni-
ny a minerály, rostliny, doka-
zuje že umí pracovat 
s mapou, nebo že pozná 
meteorologické značky.  
 Oblastní kolo „Zlaťá-
ku,“ jak mu mnozí říkají, se 
uskutečnilo 5. května na SEV 
Ostrůvek ve Velkém Meziří-
čí. A mladší družstvo ve slo-
žení Terezka Jurková, Michal 

Řezáč, Standa Drápela, Ro-
man Havlíček, Dan 
Hochman a Vláďa Zmrhal  
postoupilo do krajského 
kola, které se konalo od 18. 
do 20. května ve Sněžném 
ve Žďárských vrších. Tam 
už byla větší konkurence a 
naše družstvo obsadilo 7. 
místo. 
 A co starší? Ve Velkém 
Meziříčí obsadilo družstvo 
ve složení Lenka Kujalová, 
Jitka Karásková, Bára Zik-
mundová, Nikol Prudková a 
Katka Křížová  3. místo, 
přičemž od druhého místa 
je dělil jen jeden bod. 
Byla to pro nás úplně nová 
zkušenost a myslím, že si to 
příští rok půjdeme zkusit 
znovu. 
 
         Zuzana Jurková 

Soutěž Zelená stezka—Zlatý list 

Úklid Mrázkovy louky 

     Každoročně. v rámci 
péče o Přírodní památku 
Mrázkova louka provádí ZO 
Českého svazu ochránců 
přírody Bory kosení a úklid 
trávy.  

 Letos to probíhalo ji-
nak. Už ve čtvrtek byla tráva 
pokosena, aby do soboty 
25.8. pěkně proschla. Veřej-
nost byla o akci informována 
plakáty, místním rozhlasem a 
na webových stránkách ob-
ce.  

 Na úklid trávy se 
v rámci projektu „Zapojení 
veřejnosti do ochrany 
přírody v kraji Vysočina“ 
sešlo 22 dospělých i dětí, 
nejen z Borů, ale i z Plzně, 
Moravce nebo od Frýdku-
Místku.  

 Projekt připravily Cha-
loupky o.p.s., Sdružení  Kra-
jina o.s. a SEV Mravenec 
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Pelhřimov. Během odpoled-
ne jsme uklidili celou louku. 
 Účastníci jako poděko-
vání za pomoc obdrželi CD 
s fotografiemi z úklidu a 
také snímky chráněných 
rostlin a živočichů.   

 Projekt podpořil grant 
z Islandu, Lichtenštejnska a 
Norska v rámci finančního 
mechanismu EHP a Nor-
ského finančního mechanis-
mu prostřednictvím Nada-
ce rozvoje občanské spo-
lečnosti.   

                  Pavel Kříž 



 Za obcí Pavlov se 
nachází malebné zákoutí, 
kde každým rokem (už asi 
12 let ) s kroužkem Mla-
dých ochránců přírody 
BOBEŠ BORY pod vede-
ním našich hlavních vedou-
cích Dáši, Štěpána a Ladi 

trávíme 2 týdny na letním 
táboře. 
Pod jejich 
dohledem 
nám parta 
mladých 
vedoucích 
připravuje 
program a 
celotábo-
rovou 
hru. Ta 
letošní 
měla ná-
zev 
„Návrat 
z hvězd“ 
a v tomto 
duchu 
celý tábor 
probíhal. 
Sešlo se 
nás asi 34 
nadšenců 

ve věku od osmi do třiceti 

let včetně jednoho 
nejmladšího účastníka Bar-
či, dceři našich hlavních 
vedoucích a jednoho veli-
kého pejska Fidy... 
     Po příjezdu v sobotu 
28.7.2007 jsme se nejdřív 
zabydleli ve stanech a na 
místo uložili spoustu věcí 
co si vždycky vezeme s 
sebou. Program začal slav-
nostním nástupem na uvíta-
nou, kde jsme se seznámili 
s programem. První noc 
nás rozklepala zimou, pro-
tože velká vedra vystřídalo 
prudké ochlazení. Proto i 
někteří z nás museli spát v 
teplém oblečení. A protože 
se ve stanu spí trošku hůř, 
než v domácích postelích, 
ráno nás některé budíček 
v osm trošku zaskočil. Sa-
mozřejmě, že družstvo, 
které má po celý den 
v táboře službu si musí 
přivstat o něco dřív, aby 
stihli nakoupit v místní pro-
dejně a zajít pro pitnou 
vodu. Po důkladné rozcvič-
ce je konečně snídaně a 
potom hurá na ranní hygie-
nu.. Následuje úklid ve sta-
nech, protože následné 
hodnocení pořádku se ke 
konci tábora neobejde bez 
pochvaly těch nejlepších. 
Po celý den se odehrává 
program, který nám na-
chystali naši vedoucí. Mezi 
tím je samozřejmě svačina 
a oběd, po kterém je po-
lední klid, abychom si všich-
ni odpočinuli a nachystali se 
na další dobrodružství dne. 
Po další svačince následuje 
etapová hra, např. Harvest-
ry. (Těžko se to popisuje, 
bude lépe podívat se na 
fotografie v budově OÚ, 

nebo na www.bory.cz). A 
pak už se těšíme na večeři. 
Je obdivuhodné jaké dob-
růtky dokážou naše ku-
chařky a služba dne 
v podmínkách polní kuchy-
ně připravit. Po dobré ve-
čeři  následuje další pro-
gram, většinou se hraje 
baseball nebo jiné zajímavé 
hry. 
 Ukončením každého 
dne je opět hlavní nástup, 
kde se zhodnotí celý den. 
 A blíží se večerka a 
s ní večerní hygiena, při 
které si užijeme spoustu 
legrace, jelikož sprchy a 
vany musíme vyměnit za 
lavory. Nechybí ani pohád-
ka na dobrou noc a hurá 
do hajan, odpočinout si na 
další den. Ale někteří z nás 
ještě nejdou spát, čeká je 
totiž noční hlídka! Její po-
vinností je střežit spánek 
našich kamarádů před neví-
tanými hosty z kterých se 
někdy vyklubou třeba i 
zvědavá zvířata, která nás 
někdy dokážou pořádně 
vystrašit. 
 A tak se to střídá 
každý den. V „zápalu boje“ 
a díky velice zajímavému 
programu plného her a 
soutěží, nestačíme ani vní-
mat jak ubíhá čas. Najed-
nou je tu konec a s ním 
loučení u krásného táborá-
ku. 
 Skončilo krásných 14 
dnů prožitých v přírodě 
s partou skvělých kamará-
dů. A je tu návrat domů se 
spoustou nových vědomos-
tí a nezapomenutelných 
zážitků. 
 
 Bára Zikmundová 

Prodej vyřazených knih z Obecní knihovny 
  
 Máme radost, že téměř všechny knihy, které už se 
neuplatnily v knihovně, našly nové majitele a že ještě něko-
ho potěší.  

Letní výtvarná a fotografická soutěž  
 Prázdniny jsou za námi, léto pomalu také, pro-
dlužme si tu krásnou dobu. Pochlubte se svými zážit-
ky na fotografiích a nebo svým uměním malířským. 
První práce od vás se v knihovně už schází! 
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Tábor 2007  
 „Návrat 
 z hvězd“ 



Vážený pane starosto, 

 V příštím roce bude kulaté 

výročí konce první světové války. 

Možná nevíte, že z Borů pochází 

14 dobrovolníků, kteří se aktivně 

zúčastnili protirakouského odbo-

je na francouzské, italské nebo 

ruské frontě. Nikdo z nich už 

nežije a já mám obavu, že upad-

nou v zapomnění. Myslím si, že 

by si zasloužili mít v obci památ-

ník, desku nebo něco podobné-

ho. 

 V příloze Vám posílám 

seznam borských účastníků 

prvního odboje. V případě, že se 

rozhodnete nějakým způsobem 

uctít jejich památku, jsem ocho-

ten finančně přispět na tuto akci. 
 Tato okopírovaná strana 
se seznamem legionářů je z 
"Pamětí", které sepsal můj děde-
ček Cyril Inochovský z Horních 
Borů č. 21. Paměti na 1. světo-
vou válku vznikly tak, že děde-
ček někdy v sedmdesátých letech 
koupil v Jednotě "U Zástěrů" 
tlustý sešit - linkovanou účetní 
knihu - a přes jednu zimu sepsal 
ručně 246 stran vzpomínek na 
rakousko - ruskou frontu, pobyt v 
zajetí a svoji angažovanost v 
ruských legiích. Později sepsal 
stejným způsobem kroniku rodu 
Inochovských a ještě později 
vzpomínky na druhou světovou 

válku. 

 Vzpomínky na 1. světo-
vou válku věnoval svým třem 
vnoučatům. Vnoučata ale mají 
jiné starosti než číst více než 
sto let staré vzpomínky na 
bubnujícího ponocného nebo 
četníka se šavlí a pérem na 
klobouku. Proto jsem se roz-
hodl jeho vzpomínky okopíro-
vat na CD a dát je jeho prav-
noučatům. Zatím mám asi 
čtvrtinu hotovou. Při kopírování 
jsem samozřejmě vzpomínky 
ještě jednou četl a uvědomil si, 
že dobrovolníci z první i druhé 
války byli opravdu hrdinové a 
že v jejich válečných časech 
měl výraz "nasazení života" 
svůj pravdivý smysl, i když 
dědeček o nějakém hrdinství 
vůbec nepíše. Rád bych přispěl 
k tomu, že památka těchto 
lidí bude nějakým způsobem 
stále připomínána formou 

památníku, pomníku apod. 
 Vaše členění obce na 
Horní Bory, Dolní Bory a Cyri-
lov znám. Sám jsem v Borech 
chodil dva roky do školy a 
později až do své plnoletosti 
jsem celé prázdniny trávíval v 
Borech. K angažovanosti obča-
nů Dolních Borů a "Cyrhova" 
Vám ale neřeknu více, než je 
napsáno ve vzpomínkách. Je 
mi líto, že se ani nemám koho 

zeptat ... 
 Přeji Vám hodně úspě-

chů a přeji Vám hezký den  
                   Jiří Mikeš, Praha 

Uvádí se tu: 
 „Cyrilov, (na Crhově), 
ves, katastrální a politická 
obec Horní Bory, JZ od Hor-
ních Borů. Byl založen r. 1784 
na místě vrchnostenského 
dvora. K původní rychtě a k 8 
familiím přistavěno do r. 1805 
8 domů se 109 obyvateli. R. 
1890 bylo 30 domů a 128 
čes., katol. obyvatel. Jest přifa-
řen a přiškolen do Horních 
Borů. R. 1849 vyhořela celá 
osada. Na polích okolo Cyrilo-
va vyorávají se překrásné 
záhnědy, turmalíny a orthokla-
sy (živce).„ 

 Jistě jste si všimli, že 
Máme nové pohlednice. 
Obecní úřad objednal  
hned 3 druhy. A tak se 
stalo, že snad poprvé v 
historii má Cyrilov svoji 
vlastní pohlednici! To je 
příležitost k zamyšlení. 
 Oficiální literatura, 
jako třeba Vlastivěda 
Moravská - Okres Vel-
komeziříčský, která vyšla 
v r. 1907 je na informace o 
Cyrilově taky poměrně 
skoupá.  

 Stránky tohoto zpravodaje  
jsou otevřeny také informacím z  
Cyrilova,  vzpomínkám pamětníků 
i názorům současníků, zážitkům, 
událostem, zajímavostem z příro-
dy….. 

Dostali jsme dopis... 

Cyrilov 
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Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v srpnu 2007 
Neprošlo jazykovou úpravou 

 Víte kdy a k jaké příleži-
tosti byla vydána tato pohled-
nice a co zobrazuje? 
  Odpovědi očekáváme   

v kanceláři Obecního úřadu, nebo 
na e-mailu:  

bkrizova@seznam.cz,  

Tento svatý kříž je vě-
nován ku památce Jana 
Kučery, rolníka z Vídně 
č. 14, který byl roku 
1895 ve stáří 59 roků v 
lese stromem zabit. Je to 
kříž, který původně stával 
v polích. A můžeme se o 
něm dočíst v brožurce o 
Vídni, která vyšla v roce 
1995.“  
 Ovšem o prostém 
kamenném kříži z naší 
fotky paní kronikářka ani 
rodina pana Kučery pově-
domí nemá. Tak nejsme  
n a  š pa t né  s topě ? 
 Ovšem paní Šťastová 
se zeptala Vídni pamětníka  
pana Karla Lázničky. Ten 
si dobře pamatuje, jak 
chodili kdysi s panem uči-
telem na výlety a on jim o 
kříži vyprávěl. Že pan Ku-
čera pracoval v lese, bylo 

 Kamenný kříž, zob-
razený na fotografii se 
nachází v lese mezi Mos-
tišťskou přehradou a sa-
motou samotou Ševčina v 
místě zvaném Ve Škar-
kách. 
 Jenže, stačí taková 
odpověď? Ten kříž tam 
nestojí jen tak, něco se tu 
muselo přihodit. Nikdo 
neví víc? 
 Až pan Ambrož na 
Ševčině! „Stalo se tam 
neštěstí. Při těžbě dřeva 
zahynul nějaký Kučera z 
Vídně“ 
 Jen tak pro pořádek 
se ptám paní Šťastové, 
kronikářky ve Vídni, jestli 
k té události nemá nějaký 
zápis v kronice. A paní 
Šťastová říká: „Ano, před 
domem Kučerových stojí 
kříž s nápisem:  

to na „panském“, kde si 
lidé mohli koupit „tálky“ a 
pro svoji potřebu pokácet 
stromy a jak na něho spa-
dl strom. Ti nejchudší si 
pak kupovali „tálky“ na 
kterých dobývali zbylé 
pařezy.  
 A od paní Hnízdilové 
z Vídně, které je 81 roků 
se dozvěděla, že její tatí-
nek, kterému v té době 
bylo 36 let u té nešťastné 
události také byl. 
 Co dodat? Bylo to 
pátrání nečekaně zajímavé 
a obohacující, přesto, že 
jde o událost tragickou.  
 Vídeňští chystají k 
„našemu kříži“ vycházku. 
A my se nejspíš přidáme 
také. 
 
  Blanka Křížová 
 

 Hádanka na letní vycházky... 
 

Na tuto otázku z minulého Borského Zpravodaje správně odpověděl pan Jiří 
Fňukal a za odměnu obdržel knihu. Gratulujeme!  
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Hádanka—tentokrát troška historie... 

Cyklisté a cyklistky máte posled-
ních pár dnů na trénink.  

Neboť  9.9.2007 startuje tradiční  
cyklistický závod do vrchu zvaný  
Cyrhovská šlapka  

Ve 13.00 prezentace, 

Pouťová zábava se skupinou  
PANGEIT  

Pátek 31.8.2007 

Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do 
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomín-
ky, prosím odevzdej-
te v kanceláři Obec-

ního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz 

 


