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SOUTĚŽ  VESNICE  ROKU 

 V letošním ročníku soutěže Vesnice roku 
jsme v krajském kole získali Čestné uznání 
za spolupráci a vzájemnou podporu obce 
a školy. 
  
 Starosta Josef Březka přebírá Čestné uznání 
na slavnostni v Pikárci. 

Sv. Jiljí, patron mlékařů a také lukostřelců. 1. září.  
 

 Narodil se v 7. století  v Athénách, dostal jméno 
Aegidios, což v řečtině znamená štítonoš, doputoval 
až do jižní Francie, usadil se v hlubokém lese blízko 
řeky Rhony jako poustevník. Francouzi mu říkali 
Gilles. Legenda vypráví, že Jiljího navštěvovala každý 
den v jeho jeskyni laň, která ho živila svým mlékem.  
Jednoho dne chtěli královi myslivci laň zabít, ale ne-
podařilo se jim to. Laň pak naháněl sám král, ta se 
utekla k Jiljímu do jeskyně, král tam vystřelil naslepo 
šíp a zranil Jiljího. Nabídl mu ošetření, ale on od 
něho chtěl povolení postavit v lese klášter. Tak vzni-
kl roku 680 klášter, později pojmenovaný St Gilles. 
Jiljí byl jeho prvním opatem až do své smrti v roce 
720. Je v něm pochován a klášter je slavným pout-
ním místem a východiskem pro poutníky do Com-
postelly. Vzniklo u něho stejnojmenné město. Svatý 
Jiljí patří mezi 14 svatých pomocníků v nouzi, obra-
celi se k němu také rolníci, myslivci a byl vzýván v 
nebezpečí moru, v době sucha a bouří. Byl uctíván 
jako patron mnoha dávných řemesel a stavů, mimo 
jiné také žebráků, pastevců, koňských handlířů a 
dokonce kojících matek. Dodnes je vzýván o pomoc 
při dobré zpovědi. Je zobrazován jako poustevník v 
jeskyni, někdy v opatském rouchu a s berlou, větši-
nou s laní, někdy má šíp v hrudi, někdy má šíp v těle 
laň.          P. Jan Peňáz 



                     13.6.2008 
Zastupitelstvo obce: 
I) bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání ZO    
3) nabídku Volksbank na poskytnutí úvěru      
  
II)  schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Eliáš F., Březka P.,     
2) program jednání ZO        
3) provedení výběrového řízení na dodavatele stavby hřiš-
tě za školou  
 
III) ukládá: 
1) starostovi vyvolat jednání s majiteli pozemků parc. č. 94 
a 96 v k.ú. Dolní Bory ohledně koupě těchto pozemků za 
cenu 140,- Kč/m2   
2) zpracovat vyhlášku na zvýšení koeficientu daně 
z nemovitosti na 1,4  
3) p. Březkovi P. projednat záležitost ohledně obecní cesty 
na Cyrilově, která vede po soukromém pozemku a obecní 
pozemek je ve skutečnosti mez, s majitelem tohoto po-
zemku      
4) starostovi napsat občanu z Cyrilova upozornění, že 
jeho odpad ústí na silnici a vyzvat ho k zaústění odpadu do 
jímky do 31.10.2008     
5) starostovi zajistit dokončení opravy ve sportovních 
kabinách   
 
IV) zamítá: 
1) žádost p. Vilišové J. o povolení vybudování zahrádky 
v parčíku u hospody v kulturním domě a navrhuje vybudo-
vání zahrádky pod okny KD, jestliže vzdálenost od studny 
bude větší než 12m        
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 13 členů 
 
                   11.7.2008 
Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání ZO a konstatuje, 
že dosud nebyl splněn bod III/3 a III/4 
3) zprávu starosty obce o neschválení žádosti o dotaci na 
výstavbu hřiště z financí EU, nová, upravená žádost bude 
podána do 30.9.2008     
4) zprávu starosty obce a ředitele ZŠ o převzetí čestného 
uznání v krajském kole soutěže Vesnice roku 2008 za vzá-
jemnou podporu a spolupráci obce a školy 
5) zprávu ředitele ZŠ o výsledcích výchovně vzdělávací 
činnosti za šk. rok 2007/2008      
II)  schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Špaček M., Kostečka J.,     
2) program jednání ZO        
3) koupi pozemku parc. č. 94, 96 a 101/1 v k.ú. Dolní Bory 

za 140,- Kč/m2 
4) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti u staveb 
  - příloha č. 1          
5) návrh řešení podkroví ZŠ Bory       
6) poskytnutí příspěvku na provoz TJ Bory ve výši 14 
tis. Kč z rozpočtu na tělovýchovu    
7) přijetí úvěru ve výši 2.600.000,- Kč od Volksbank 
s dobou splatnosti 15 let a úrokovou sazbou 3M PRI-
BOR na koupi pozemku před školou   
 
III) ukládá: 
1) Březkovi P., aby splnil bod III/3  a starostovi, aby 
splnit bod III/4 z usnesení minulého zastupitelstva obce 
2) starostovi svolat schůzku zastupitelů obce s majiteli 
pozemku parc. č. 420 a 413 v k.ú. Dolní Bory 
k projednání možného napojení na kanalizaci   
3) starostovi obce jednat s majiteli pozemku parc.č. 
392/2 v k.ú. Horní Bory o koupi této parcely   
4) Křížové B., aby zajistila pro zastupitele a občany ob-
ce zájezd po Vysočině po obcích které získaly titul 
„Vesnice roku“      
5) starostovi, vyřešit s dodavatelem špatně založené 
hroby na hřbitově v Horních Borech   
6) Křížovi P., aby zjistil bližší informace o možnosti zís-
kání dotace z Kraje Vysočina na publikaci o minerálech 
nalezených v Borech a okolí.    
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů 
 
 Mgr. Zikmundová Ludmila    Březka Josef 
          místostarosta         starosta 

 
Obec Bory 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, 
o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitostí u staveb 
 

 Zastupitelstvo obce Bory se na svém zasedání dne 
11.7.2008 usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. a) záko-
na č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku: 

Čl. 1 
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce 

(1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., 
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů se stanovu-
je koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, 
v následující výši: 
část obce Dolní Bory  koeficient 1,4 
část obce Horní Bory  koeficient 1,4 
část obce Cyrilov    koeficient 1,4 

Čl. 2 
Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009 .    
Mgr. Ludmila Zikmundová      Josef Březka 
           místostarosta         starosta 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA OBCE BORY 
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POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Po dobu otevření výstavy, bude též 
přístupno i  

Obecní muzeum.  
Přijďte se potěšit novými přírůstky 

naší sbírky 

Náš nový poutač. 
Je-li kočárek s medvědem před OÚ, je naše 

muzeum v uvedené hodiny otevřeno. 

 Za týden končí školní rok, 
naši prvňáčci už čtou „jako 
když bičem mrská“ a to je tedy 
ten přesný čas vstoupit do řad 
čtenářů. K této příležitosti 
jsme 23. 6. 2008 připravili slav-
nostní obřad Pasování. 
 Po uvítání a vzájemném 
představení nejprve dostala 
kytku paní učitelka a pak už 
mohlo nastat slavnostní paso-
vání nových, čestných čtenářů. 
Král Abecedník I. jmenoval 
jednotlivé děti do stavu čtenář-
ského poklepáním na rameno 
svým „abecedním“ žezlem. Od 
Písmenkové víly pak děti do-
staly Čtenářský průkaz naší 
knihovny, osvědčení o dnešním 
pasování a krásnou, dřevěnou 
kytičku. Děti pak panu králi 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

ukázaly že opravdu už dobře 
čtou, předvedly i několik pěk-
ných tanečků a pak dostaly ještě 
kouzelnou kostku, která má 20 
čísel. S tou se třeba Člověče 
nezlob se jistě vyhraje „raz dva“.  
 Prvňáčci jsou jistě už čtenáři, 
ale kdo by rád neposlouchal po-
hádku přečtenou třeba mamin-
kou před spaním? A právě 
k tomu účelu děti dostaly sešitek 
Škola naruby. A tam si mohou 
vše o čtení zapisovat. Je to tako-
vá žákovská knížka pro rodiče. 
 No a pak si děti vyzkoušely, co 
všechno mimo knih ještě obecní 
knihovna nabízí: hry, hračky, ča-
sopisy a počítač. A taky si vy-
slechly pár pohádek od paní kni-
hovnice.  

A ještě mi zbývá důležitá a milá 
povinnost. Poděkování. Poděko-
vání Štěpánovi Křehlíkovi za 
krásného a šikovného krále a 
Lence Křehlíkové a za milou a 
vlídnou vílu. A paní Kujalové za 
laskavé ušití kostýmů!       BK 
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 Už řadu let máme v obci kontejnery na tříděný odpad. Ovšem každý, kdo ke kontejneru přijde, vidí, že ne všem je 
tento systém jasný. Co je u nás největším problémem? Zejména u kontejneru na sklo, bývá složeno sklo drátěné a 
autoskla. Pytel s papírem je v modrém kontejneru jistě správně, ale proč v igelitovém pytli?   

 Opakování je matkou moudrosti. 

ZÁKLADNÍ  PRAVIDLA PRO TŘÍDĚNÍ ODPADU 
  

Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se od-
pad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat. 

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu ne-
vejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír, do druhé 
plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů na tříděný odpad. 

PAPÍR  

Do modrých nádob můžete odhodit: 

noviny, časopisy, reklamní letáky, 
kancelářský papír, knihy, sešity, krabice,  
lepenka, kartón, papírové obaly.  

Prosím, nevhazujte:  

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, 
uhlový a voskovaný papír, 
použité plenky a hygienické potřeby  

SKLO 

Do zelených nádob můžete odhodit: 

láhve od nápojů, 
skleněné nádoby, 
skleněné střepy – tabulové sklo.  

Prosím, nevhazujte:  

keramiku, porcelán, 
zrcadla, 
drátěné sklo a autosklo.  

PLASTY 
Do žlutých nádob můžete odhodit:  

PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte je sešlápnout! 
kelímky, sáčky, fólie, 
výrobky a obaly z plastů,  polystyrén.  

Prosím, nevhazujte:  

novodurové trubky, 
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, 
barvy apod.).  

NÁPOJOVÉ KARTONY  

krabice od džusů,  
mléka, vína a pod.  

Pokud se ve vaší obci nápojové kartony sbírají,  

odhazujte je do kontejnerů označených oranžovou nálep-
kou.  

Závěrem: 
 Dbejte prosím na čistotu a správné tříděných odpadů. Vámi vytříděné odpady jsou dále ručně dotřiďová-
ny. Hnijící potraviny značně znepříjemňují práci lidem, kteří musí ručně vámi předtříděné odpady dále roz-

třídit do jednotlivých kategorií.    
 

Objemné odpady, tj. ty, které se nevejdou do popelnice (např. starý nábytek, koberce, 
linoleum), odevzdávejte na sběrném dvoře, nebo do kontejneru na velkoobjemový odpad, 
který bývá 2x ročně přistaven u obecního úřadu.  
 
Nebezpečné odpady, tj. plechovky od barev, lepidel, olejů a nádoby od chemikálií, akumu-

látory, galvanické články (baterky) apod., odevzdávejte také na sběrném dvoře, nebo při pravidelném a včas 
ohlášeném sběru nebezpečného odpadu.  
 Použitá elektrozařízení z domácností, jako jsou ledničky, mrazničky, televizory, rádia a různé přehrá-
vače, staré počítače a monitory, ale i elektrické hračky či telefony, můžete odvézt na nejbližší sběrný dvůr, 
kde je můžete bezplatně odložit. Rovněž tak při pravidelném sběru tohoto odpadu v naší obci. Můžete je 
také bezplatně odevzdat ve vybraných prodejnách nebo sběrbnách elektrozařízení.  



 
 

 Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna 2005, stanoví výrobcům elektrických 
a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřazených 
elektrozařízení.  
 Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005 Elektrowin, a. s., jako provozova-
tele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. 
 Do obchodního rejstříku byla společnost Elektrowin zapsána 15. července 2005 a 5. prosince téhož roku 
obdržela rozhodnutí od ministerstva životního prostředí o zápisu do Seznamu výrobců jako kolektivní sys-
tém pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče a elektrické a 
elektronické nářadí a nástroje) pod registračním číslem: KH001/05-ECZ. 
 O výsledcích hovoří čísla 
 Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém 
zajišťující sběr a následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých elektrospotřebičů.  
 Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému – v České republice je jich zapsáno celkem 
šest – vypovídají čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a 
předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů 
na občana a rok. 
 V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na 
jednoho obyvatele. Za první rok činnosti kolektivních systémů již toto množství přesahuje 2 kg, z toho 
Elektrowin ve svém systému sebral více než 1 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, ná-
řadí a nástrojů. V celkovém objemu to znamená zvýšení sběru elektrozařízení více než o 2 600 000 kg za 
jeden rok. 
 Do konce roku 2008 se ale současné hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá nám to evropská směrnice, 
která stanovila členským zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4 kg na obyvatele a rok. No-
vým členským státům, Irské republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení 
těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej. 
 Nejdůležitější jsou informace 
 Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elek-
trozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpra-
covatelských kapacit. Stejně důležité je neustále zlepšovat informo-
vanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o tom, kam je možné 
vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je sys-
tém financován. 
 Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o 
vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem 
o bližší informace kdykoli je najdete na internetových stránkách: 
www.elektrowin.cz.  
 Předmětem činnosti společnosti Elektrowin, a. s., je provozo-
vání a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle § 
37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 
společné plnění jejich povinností stanovených v osmém dílu hlavy III. 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, pro oddělený 
sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a 
elektroodpadu. 
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KOLEKTIVNÍ SYSTÉM ELEKTROWIN SE PŘEDSTAVUJE 

Pro lepší informovanost obyvatel připravuje kolektivní systém Elektrowin 
řadu akcí, kde se zejména školní mládež a děti učí jak zacházet 
s vysloužilými elektrospotřebiči. 



 

 Přepis dopisu pana Ctibora 
Mrázka z roku 2007. 
 Vážení sportovci. 
 Hlavní podíl o rozvoj fotbalu v obojích 
Borech má student Karel Doležal, syn 
řídícího učitele školy v Hor. Borech Čeň-
ka Doležala. Byli jsme s Karlem – poz-
dějším učitelem kamarádi a tak jsem 
byl u toho. Hledali jsme spolu místo na 
hřiště. Nabízelo se nám místo na obec-
ním pastvisku u lesa v Dolních Borech. 
Problém byl ale v tom, že celá plocha 
byla stále obsazena domácím zvířec-
tvem a drůbeží. Psal se rok 1933-34 
kdy se jednalo o stavbu nové školy. Pro 
stavbu bylo určeno místo na Záhumeni-
cích u hranic mezi obcemi. Pozemek 
ležel ladem a tak jsme požádali obecní 

úřady o bezplatný  pronájem. 
Bylo povoleno, ale s podmínkou, 

že nebudeme 
poškozovat 
úrodu na 
okolních po-
zemcích. 
Když přišlo 
ve známost, 
že se bude 
zakládat 
fotbalová 
jedenáctka, 
tak se hlásili 
další zájemci 
a to Oldřich 
Kříž, bratři 
Jaroslav a 
Milan Homo-
lovi, studenti 
z Dol. Borů. 
Dále to byli 

Rudolf Suk, Stanislav Večeřa, František 
Eliáš, Jan Souček, Josef Němec. Na 
postavení „Klapzubovi jedenáctky“ to 
ale nestačilo.  
 Plocha hřiště byla ideální. Začaly 
práce, stavba branek a ochrana za 
nimi, aby míč nedělal škody na úrodě. 
Materiál jsme získali od křižanovského 
panství. V Horních Borech byl na Boro-
vinách starý plot mezi hranicemi pan-
ství, ten byl rozebrán a posloužil nám 
k postavení zábran za bránkami. 
V roce 1935 byl smluven první zápas 
s družstvem v Mostištích. Tak se jezdi-
lo po okolních vesnicích, kde také byl o 
tento sport zájem anebo se hrálo 
v Borech. Z vesnic to byly Martinice, 

Sazomín, Měřín i 
Žďár. V roce 1936 
jsem nastoupil na 
vojenskou službu, 
v roce 1937 Karel 
Doležal při zápase 
v Měříně měl úraz – 
koleno. Tím došlo 
k oslabení družstva, 
později i zániku. 
Kapitánem družstva 
byl Olda Kříž. Měli 
jsme i dresy, tmavo 
červeno fialové tryčko 
a bílé trenky. Veškeré 
finance z vlastních 
prostředků a těch 

mnoho nebylo. Našel jsem foto-
grafii našeho družstva, tak ji 
posílám. Stojící zleva: Homola, 
Eliáš, Souček, Doležal, Mrázek, 
Homola, v pokleku: kapitán Kříž, 
Suk a Vaverka. 
 To by tak asi bylo zhruba 
všechno. 
 Věřím, že si z toho něco vybe-
rete, chyby nehledejte, je mě už 
91 roků. 
 Pozdrav na celou rodinu. 
S pozdravem Ctibor Mrázek.  
 
Sportovní kroužek z Borů. 
 První ustavující schůze spor-
tovního kroužku v Borech (SK 
Bory) se konala 13. května 
1935 v hospodě u Součků 
v H. Borech. Na této schůzi 
bylo zapsáno 13 členů: Kříž 
Oldřich, Eliáš František, Kříž 
Stanislav, Mrázek Ctibor, Suk  
Rudolf, Večeřa Stanislav, Zá-
stěra Karel, Souček Jan, Eliáš 
Ladislav, Jakubec František, 
Ochrana Adolf, Fňukal Josef a 
Doležal Karel. 
 Byl také zvolen správní vý-
bor spolku: předseda Souček 
Jan, kapitán Kříž Olřich, po-
kladník Mrázek Ctibor, hospo-
dář Eliáš František, jednatel 
Doležal Karel. 
 Na schůzi byly přijaty 
„Základní stanovy S.K. 
v Borech“. Název spolku je 
„Sportovní kroužek v Borech 
(S.K. Bory). Členem se může 
státi každý, kdo vyhoví stano-
veným podmínkám: Je stár 
více než 14 roků, zaplatí zápis-
né 2 Kč, uvolí se k zaplacení 
měsíčního příspěvku od 1.3 do 
1.9. - 1 Kč, od 1.9. do 1.3. – 
0,50 Kč, zaváže se, že bude 
pomáhati na všech podnicích 
pořádaných spolkem a zúčast-
ní se trainingů, bude dbáti po-
kynů kapitána a spolkových 
ustanovení. Kdo nenastoupí 
k řádně ohlášenému zápasu 
(bez vážného důvodu) bude 
potrestán distancí nebo poku-
tou. Při těžším, nebo několika-
násobném provinění může býti 

SPORTOVNÍ KROUŽEK Z BORŮ. 
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ze spolku vyloučen. Vystoupí-li, ne-
bo je-li vyloučen, nic se mu nevrací. 
Omluviti se k zápasu může nejpoz-
ději předposlední den před zápasem. 
Mimoto se každý hráč zaručuje, že 
se bude při zápase chovati slušně, 
nebude pokřikovat, hráti úmyslně 
surově a bude se říditi přesně podle 
pokynů soudce. 
 Spolkový výbor se skládá z těchto 
zvolených funkcí: předsedy, který 
stanoví a svolává schůze;  kapitána, 
který sestavuje mužstvo a stará se o 
jeho training;  pokladníka, jenž spra-
vuje spolkové jmění a vybírá příspěv-
ky;  jednatele, vyjednávajícího zápasy 
a spravujícího písemnosti spolku a 
hospodáře, který má na starosti aby 
všechny potřeby sportovní byly 
v pořádku. 
 Zápasy musí býti plakátovány. 
 Na důkaz toho, že budou stanovy 
zachovávány je připojeno 13 podpisů 
zakládajících členů. 
 Pozn. K těmto jménům pan Stanislav 
Večeřa  připsal později datum a kam 
jednotliví členové odešli. 
 V rozmluvě na ustavující schůzi byl 
proveden přehled dosavadní činnosti 
a vytyčeny úkoly při budování hřiště. 
Bylo požadováno na správě vel-
kostatku v Křižanově a V. Meziříčí o 
darování dřeva na vybudování plotu 
kolem hřiště. Bylo proto možno 
postaviti na spodní a horní straně za 
brankami vysoký plot. 
 Byla také vyřízena otázka dresů. 
Bude zakoupeno 9 rudých triček a 
bílé trenýrky. 
 Pozn. Ze zakládajících členů spolku 
žije ještě pan Ctibor Mrázek (91 let). 
Ten nám do obecní kroniky sdělil vzpo-
mínky formou osobního dopisu z r. 
2007 (viz). 
 Podle dostupných informací sehrá-
li fotbalisté v roce 1935 15 utkání, z 
toho 5 vítězných, 1 remíza a 9 x 
prohráli. Nastříleli 42 a obdrželi 60 
gólů. Utkání sehráli s mužstvy Sazo-
mína, Měřína, Ostrova nad O., Osla-
vicí, Olším, Vídní a Netínem. Někte-
ré zápasy odehrála „záloha“ Borů.  
 1. července 1935 byla svolána II. 
Schůze S.K. Bory a přítomno bylo 
10 členů. Hlavním důvodem schůze 
bylo malá činnost spolku. Předseda 
spolku Souček Jan vznesl dotaz, zda 
se má v činnosti pokračovat, nebo 

spolek rozpustit. Nakonec bylo roz-
hodnuto, že v činnosti se bude po-
kračovat. Byla také přijata resignace 
dosavadního jednatele Karla Doleža-
la. Jednohlasně byl zvolen Karel Zá-
stěra, který funkci přijal. 
 Dne 4. srpna pořádal spolek výlet 
na návsi před Součkovými. Přes ne-
příznivé počasí dopadl výlet finančně 
dobře. Čistý výtěžek byl asi 100 Kč.  
Členové klubu přispěli po 5 Kč. 
Před výletem byl sehrán zápas  s 
S.K. Netín, který Bory prohrály 3:0. 
Na výsledek měla vliv jednak špatná 
souhra Borů a jednak roztržky mezi 
mužstvem při zápase. Za Netín na-
stoupilo několik hráčů z Hrbova. 
 Tolik citace zápisu jednatele spolku 
Karla Zástěry . 
Rok 1936 
 Svoji činnost v roce 1936 zahájil 
spolek I. sportovním plesem. Ples se 
konal 2. února v hostinci p. Jana 
Součka v H. Borech. Čistý výtěžek 
plesu byl 67 Kč. Členové spolku 
přispěli po 5 Kč.  
 Zápis jednatele Stanislava Večeři: 
Výtěžek ze sportovního plesu mohl 
býti daleko větší, kdyby nebyli 4 čle-
nové klubu bez souhlasu jiných kou-
pili ¼ hl. piva. 
 V jarním období nebyly skrze lik-
navost některých hráčů sehrány 
žádné zápasy. 
 IV. schůze S.K. Bory se konala 1. 
června 1936. V této době je zapsáno 
ve spolku 15 členů. Na schůzi byl 
také zvolen nový správní výbor: po-
kladník Souček Jan, jednatel Večeřa 
Stanislav, hospodář Eliáš František a 
kapitán Mrázek Ctibor. V rozpravě 
byly vyřízeny spory mezi několika 
hráči vzniklé se špatným zakončením 
I. sportovního plesu. Trénink byl 
stanoven na úterý, čtvrtek a sobotu. 
V roce 1936 sehrál spolek podle 
dostupných záznamů pouze 4 utkání, 
3 byla vítězná a 1 porážka. Score 
bylo aktivní 24:16. 
 Dne 2. srpna pořádal spolek výlet 
na návsi před Součkovými. Jednatel 
Večeřa Stanislav zaznamenal: Výlet 
se zdařil, ale finančně dopadl špatně. 
Režie byla 512 Kč, kdežto výtěžek 
byl 330 Kč.  Pokladník byl nucen 
vybrati 120 Kč ze spolkového jmění 
na úhradu deficitu. 
 Na den 28. září dostal spolek na-

bídku od S.K. Město Žďár k sehrání 
přátelského utkání ve Žďáře. Nabíd-
ka nebyla přijata, protože přišla poz-
dě a nebylo možné sehnat 11 hráčů. 
 Dnem 1. října odešli ke konání 
presenční vojenské služby tři hráči: 
Souček Jan, Mrázek Ctibor a Eliáš 
Ladislav. Dva z nich hráli stále za 
„A“ mužstvo. 
 8. listopadu 1936 sehrálo ještě 
záložní mužstvo spolku zápas s S.K. 
Rousměrov na hřišti v Borech. Do-
mácí vyhráli 4:1, branky dali Němec 
Otto 2, Kříž Stanislav 2 a za hosty 
Mazánek 1. 
 Tímto zápasem byla ukončena 
činnost spolku za rok 1936. 
Rok 1937 
 O činnosti spolku v tomto roce se 
mnoho údajů nedochovalo. 
 Valná hromada S.K. v Borech se 
konala 27.3.1937 po „Vzkříšení“ 
v hostinci p. Jana Součka. Na pořadu 
byly zprávy jednotlivých funkcionářů. 
Byl proveden soupis členů a volba 
nových činovníků. Bylo přítomno 10 
členů. Výsledky jednání se nedochovaly.  
 Na adresu S.K. Bory přišly ještě čtyři 
nabídky k sehrání utkání (dochované): 
3 z Města Žďáru  a 1 z Bobrové. Zda 
se zápasy uskutečnily, nevíme, protože 
se už o tom nedochovaly žádné zázna-
my. Vzhledem k tomu, že většina členů 
v r. 1937 odešla konat vojenskou pre-
zenční službu, nebo se odstěhovala, 
činnost spolku postupně zanikla, což je 
doloženo i již citovanou vzpomínkou p. 
Ctibora Mrázka. 
 Pozn. Tyto jedinečné doklady o čin-
nosti Sportovního kroužku v Borech 
byly nalezeny v pozůstalosti po p. Sta-
nislavu Večeřovi díky laskavému svolení 
dědiců, při jednání vedeném  Janou 
Vaverkovou o získání darů z této po-
zůstalosti do Obecního muzea 
v Borech. Jde o 1 sešit s poznámkami 
z jednání schůzí, výsledky a zápisy 
hraných utkání, byla zde i pozvánka na 
1. Sportovní ples a korespondenční 
lístky s nabídkami soupeřů na utkání. 
Fotografii základní „9“ z roku 1935 
pak zaslal v dopise již dříve zmíněný 
pan Ctibor Mrázek. 
  Podle těchto podkladů záznam 
zpracoval v roce 2007 jako součást 
obecní kroniky kronikář obce  
                       Ing. Ludvík Prokop. 
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 Tak jsem si myslela, že o sportu 
v Borech mám už trochu přehled, ale 
nebyla to pravda. Netušila jsem totiž, že 
tu máme velmi nadějného atleta běžce 
Petra Holánka. Když jsem ho začala 
potkávat v našem okolí, zašla jsem za 
ním kvůli článku do Zpravodaje. Ovšem, 
„dohnat“ běžce není jen tak! Je na brigá-
dě, na závodech, nebo na zábavě a jinak 
pořád na tréninku...     B.K. 
 O mém běhání 
 Moje první setkání s atletikou bylo 
především pod vedením paní učitelky 
Jurkové, na naší ZŠ asi od mých 10 
let. Nejdříve jsem zkoušel skok do 
výšky, vrhy, hody a běh. Díky tomu, 
že jsem ve skoku vysokém neudělal 
jednu ze základních technik (prostě 
jsem neuměl flopa-skok přes záda) dal 

jsem se na běhání 
a asi to byla ta 
správná cesta. 
 Po dvou letech 
jsem se stal čle-
nem atletického 
oddílu TJ Sokol 
Velké Meziříčí, 
kde trénuji pod 
dozorem bývalé 
atletické repre-
zentantky naší 
republiky ing. 
Zuzky Villertové. 
Trénuji celoroč-
ně, v zimě nabě-
hám 40-60 km 
týdně, na jaře a 
v létě už převlá-
dají v tréninku 

hlavně rychlejší a kratší úseky. Moje 
nejoblíbenější trasa je Bory - Jívoví. 
V sezóně trénuji 4-7x týdně, z toho 2x 
týdně ve Velkém Meziříčí. Za atletický 
oddíl TJ Sokol Velké Meziříčí se zú-
častňuji závodů jednotlivců i družstev 
krajských kol. Běhám především delší 
tratě od 800 m až 3000 m, a tratě 
s překážkami. Velmi úspěšná byla pro 
mě loňská sezóna, kdy jsem závodil 
v kategorii starších žáků. Nominoval 
jsem se na MČR na závody v Břeclavi. 
Obsadil jsem 4. místo na 1500 m pře-
kážek a zaběhl osobní rekord 5:04,39. 
V září r. 2007 jsme se zúčastnili ještě 
dvou soutěží: Evropských dětských 
atletických závodů v Brně - 6. místo 
1500 m a Mezistátního trojutkání ČR 
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A - ČR B –Slovensko - 5. místo 1500 
m překážek. Na podzim 2007 jsem se 
zúčastnil krajského kola přespolního 
běhu v Novém Městě na Moravě, 
který se mi podařilo s velkým násko-
kem vyhrát. A koncem roku jsem byl 
dokonce nominován na sportovce 
roku ve Velkém Meziříčí v kategorii 
žáků do 15 let. 
 V letošním roce jsem přešel do 
kategorie dorostu a závodím za druž-
stvo atletického oddílu Spartak Tře-
bíč, protože TJ Sokol V. Meziříčí tuto 
kategorii nemá obsazenou. 
V závodech jednotlivců stále repre-
zentuji svůj mateřský oddíl TJ Sokol 
V. M. 
 Na stadionu pražské Slavie o víken-
du 20.-22. června letošního roku 
proběhlo Mistrovství ČR juniorů a 
dorostu na dráze. V překážkovém 
běhu na 2000 m jsem se umístil na 7. 
místě časem 6:36,89 s a tak při pře-
chodu do starší kategorie navázal na 
své loňské 4. místo na M ČR žactva 
v běhu na 1500 m překážek. 
 V průběhu sezóny se účastním 
běžeckého poháru, kde běháme i 
přespolní běh. Delší tratě mě oprav-
du velice baví.      Petr Holánek 

 
 Neodolám, a musím připsat také pár 
řádek. Jestli Petrovi jeho píle a poctivost 
při trénincích vydrží, a nepotká ho žádné 
vážnější zranění, mohlo by se stát, že 
bude účastníkem příštích Olympijských 
her. I kdyby tomu tak nebylo, přeji mu 
hodně sportovních úspěchů.   Z.. Jurková 

Borský zpravodaj 

„O  MÉM  BĚHÁNÍ“ 

Loučení je chvíle, kdy je třeba 
být hrdinou 

 
 V pátek 27. června se rozloučilo s naší 
školou 25 žáků 9. třídy. V jejich vystoupení 
v kulturním domě zazněly písničky a slova 
na rozloučenou pro mladší spolužáky, uči-
tele i další zaměstnance školy. Poté přišli na 
jeviště naši prvňáčci a předali vlastnoručně 
vyrobené dárečky. To už málokdo v sále 
zadržel slzy dojetí. Na odcházející žáky 
nezapomněl ani Obecní úřad. Starosta 
obce J. Březka a místostarostka L. Zikmun-
dová předali pamětní listy a zvonečky, na 
které si na závěr „deváťáci“ symbolicky 
zazvonili. 
 Po prázdninách usednou 4 žáci do lavic 
gymnázií, 14 žáků odchází na střední od-
borné školy a 7 žáků na střední odborná 
učiliště. Všem přejeme úspěšný start do 
další životní etapy a pěkné vzpomínky na 
borskou školu.     V. Stará 
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Co je to ? 
 
 Dnes to nebude hádanka, ale žádost o po-
moc. Na fotografii vidíte zbytky usedlosti Mar-
kovo, které najdete v údolí řeky Oslavy mezi 
bývalým Manovým mlýnem a bývalou hájen-
kou Peklo. Pan  Ing. M. Vítek z Brna připravu-
je knihu o papírnách v ČR a obrátil se na nás s 
žádostí o pomoc. Potřeboval by vědět, zda-li 
byla papírna na Markových nebo u Pekelské 
hájenky, jak se někde uvádí. A bude vděčen za  
jakékoliv další údaje či informace. Neměli bys-
te také fotografie těchto staveb?     PK 

 Z organizačních důvodů jsme byli  
nuceni o týden posunout datum 
zájezdu proti původně navrhova-
nému termínu. Moc se omlouvám, 
pokud tím někomu vznikly nějaké 
problémy.           BK 

HÁDANKA 

Odpověď na minulou hádan-
ku.  
 Nejdřív přejde po lávce kama-
rád, co to zvládne za 1 minutu a 
ten co jde minuty 2. Jeden z nich 
se vrátí s baterkou. A teď přichází 
klíčový moment! Půjdou ti dva 
pomalí.  Ten co jde 5 minut a ten, 
co jde 10. A s baterkou se vrátí 
ten, který na druhé straně čekal a 
vyzvedne toho posledního. 
Tedy např.: 2+1(zpáteční cesta 
s baterkou)+10+ 2(druhá zpáteční 
cesta)+2=17 minut. 
 Pochvalu za správnou odpo-
věď získal náš pan starosta. 
 
 A o čem že byla tehdy, v květnu 
v hádance řeč?  
 
 4 kamarádi došli k řece a za 17 
minut jim z druhého břehu jede 
poslední autobus. Je tma. Je tam 
jen úzká lávka. Mohou jít maxi-
málně  dva najednou a jeden se 
musí vrátit s baterkou. Každý je 
jinak rychlý - 1,2,5 a 10 minut. 
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 Opravdu je to tak. V pátek 
13. 6. 2008 se totiž na ZŠ Hany 
Benešové v Borech uskutečnil 
už 16. ročník tradiční sportov-
ní soutěže Hry III. tisíciletí – 
Železný mužíček. 
 Celkem 180 dětí tady soutě-
žilo v běhu na 60 m, žáci 1. - 3. 
tř. na 50 m, v hodu míčkem, 
šplhu a tentokrát skoku 
z místa, protože se hřiště za 
školou, kde jsme tradičně ská-
kali do dálky momentálně 
upravuje.  

A jak už říká nadpis toho-
to článku, nebyl pro nás pátek 
13. nešťastným dnem, ale prá-
vě naopak. Všechny děti si 
změřily své síly a díky AŠSK 
(Asociaci školních sportovních 
klubů), která tuto akci finančně 
podporuje a štědrým sponzo-
rům - Alpa, a.s. Velké Meziříčí, 
POEX Velké Meziříčí, Horácké 
Autodružstvo Velké Meziříčí a 
panu Josefu Fňukalovi z Borů si 

téměř všichni soutěžící od-
nášeli domů pěkné ceny. Jen 
to počasí si zazlobilo, bylo 
pod mrakem, chladno a hro-
zil i déšť, ale to nás neodra-
dilo. Ještě bych moc chtěla 
poděkovat všem učitelům, 
kteří se podíleli na organizo-
vání celého dne i těm, kteří 
k nám do Borů své žáky 

přivezli a také zdravotnici 
paní Kotačkové, která na-
štěstí neměla ten den žád-
nou práci. A také našemu 
výpočetnímu centru díky 
němuž mohla celá akce 
skončit ve 12.20. hod. 
 A tak už se těšíme na 
další, tentokrát 17. ročník 
HER III: TISÍCILETÍ – ŽE-
LEZNÉHO MUŽÍČKA.  
              Zuzana Jurková 
 

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 

Omluva. Naši milí a vážení čtenáři, toto letní číslo Borského zpravodaje se poněkud opozdilo. A 
prosím, není to proto, že by byla „okurková“ sezóna, a není to ani proto že by redakční rada měla 
dovolenou. Technické problémy se vyskytly. Při opravě počítače jsem si totiž omylem zrušila pro-
gram, ve kterém Zpravodaj děláme… A na problém bylo zaděláno…  BK 

T. J.  Družstevník BORY   
slaví 30. výročí založení 

 Z obecní kroniky:  
 Ustavující schůze se konala 20. 
prosince 1978 pod patronací JZD 
Bory. Prvním předsedou byl zvolen 
p. Vladimír Březka. TJ měla 16 do-
spělých a 20 členů mládeže. 

Fotografie z červencových oslav. Foto: L. Prokop a. J. Kaštan 

Pátek 13. nemusí být nešťastný den! 


