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 TÁBOR 2013 (11. – 23. 8. 2013) 
 „Au, Au“, bylo slyšet z každého místa hned po našem pří-
jezdu do tábora Skalka. Zjistili jsme, že náš malý počet táborní-
ků navýší spousta vos. Ty nám dělaly problém po celé trvání 
tábora. Proto hned na první noční hlídce holky založily 
„Štípancový deník“, kam si každý po zásahu napsal čárku. Ně-
kteří jedinci tak nasbírali i přes deset žihadel. Když jsme nako-
nec čárky sečetli, došli jsme k šílenému číslu – 130. (Na 30 a 
později 18 lidí je to poměrně dost.) 
 Námětem letošního tábora bylo osvobozování Země písni-
ček. Děti musely každý den osvobodit jedno královstvíčko růz-
nými úkoly. Večer dílo vždy dokončily zazpíváním nějaké písnič-
ky od pánů Svěráka a Uhlíře. Ze začátku jsme vytvářeli dopro-
vod hraním na klávesy a na flétny. Pak jsme raději využili moder-
ních technologií a přešli na rádio a CD. 
 Celý pobyt nám krásně svítilo slunce a pršelo asi jen dva-
krát. Chodili jsme se tedy často koupat. Nejdříve k rybníku, ale 
když se změnil v domov sinic, začali jsme chodit ke splavu u 
řeky. Tam byla voda podstatně chladnější, ale těm našim 
„kachnám“ to vůbec nevadilo. 
 O co teplejší byly dny, byly noci chladnější. Každou noc 
jsme na sebe navlékali snad celý kufr, ale stále to bylo málo. 5 °
C už je poznat. Ale časem jsme si na tu zimu asi zvykli a sem 
tam nějakou tu vrstvu odložili. 
 Také jsme si vyšli do okolí tábora. Zašli jsme se podívat do 
Tasova na vilu Jakuba Demla, kde nás pan Vrba (spisovatelův 
prasynovec) provedl obrovskou zahradou a připojil zajímavý 

výklad. Navštívili jsme i památník spiso-

vatelů umístěný v Tasovské škole. Pak měly děti v rámci etapo-
vé hry za úkol plnit v obci dobré skutky a zjišťovat, kdo by si je, 
až vyrostou, vzal. Myslím, že jsme pobavili minimálně půl Taso-
va. Jeden den jsme si zašli do Kamenné na jejich „koupaliště“. 
 Každý den jsme hráli spoustu her. V rámci osvobozování i 
mimoetapové. Myslím, že nejzajímavější hra byla, když se osvo-
bozovalo Mravenčí království. Děti dostaly buzolu a musely jít 
deset minut na jednu světovou stranu, pak na další a takhle 
vytvořit čtverec. Kdo se pak vrátil nejblíže výchozímu bodu, 
vyhrál. Trasa některých byla v pohodě, někteří ale musely pro-
cházet dvoumetrovými kopřivami, trnkami a brodit potok. Ve-
čer bylo pro většinu tedy těžké usnout, protože kopřivy byly 
cítit ještě dlouho. 
 Během tábora byly 
děti pážaty a musely 
sbírat řády a ctnosti, 
aby se mohly stát rytíři. 
Poslední středu přijel 
na koni (na kterém se 
děti mohly povozit) 
král Jan a pážata paso-
val na rytíře. 
 Ačkoliv nás jelo 
opravdu málo, tábor 
jsme si užili a při vzpo-
mínce na roje vos kolem každého jídla, jistě ne jeden z nás za-
máčkne slzu…  
    Jitka Filipová, foto Bára Zikmundová 

OPĚT STARÉ FOTOGRAFIE  
 Velice děkujeme všem, kdo nám již věnovali, 
nebo zapůjčili staré pohlednice a fotografie!  
 Pan Mgr. Jan Kuča zpracovává historii naší 
obce z pohledu svého oboru, tedy národopisu. A 
proto by velice uvítal staré a nejstarší fotografie 
např. ze všech rodinných obřadů, jako jsou svatby 
(zatahování brány), pohřby, různé průvody, církev-
ní obřady, muzikanti, dělníci při práci, staré domy a 
domky…. Jde nám o způsob života, oblékání apod. 
Fotografie, které nám zapůjčíte, oskenujeme a 
ihned vrátíme!         Blanka Křížová 
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ROZHOVOR S  MONS. JANEM PEŇÁZEM  
  
 Co jste zažil ve Křtinách za 5 let od svého nástupu? 
Hodně starostí, ale ty má každý, sem tam i nějaká bolest se 
objeví, ale o tom si pak všichni podrobně vykládají. Proto bych 
se s vámi rád podělil o tři radosti ve Křtinách. 
 1. Kolem kaštanu zasazeného L.P. 2010 před křtinskou ško-
lou při 800. výročí poutního místa a 60. výročí kněžského svěce-
ní o. Tomáše Prnky, který vyrostl v Borech ze semene uzrálého 
v Habrovanech, byl vysázen ovocný sad. Sám jsem při tom po-
máhal. Od podzimu tam roste více starých místních odrůd ovoc-
ných stromů a jsou tam různé keře, jejichž plody budou moci 
děti ochutnat. Kaštan je přímo uprostřed sadu a na tabulce u 
něho je to všechno popsáno, takže se tam děti i poutníci dozvě-
dí, že jsou i jiné Bory než ty plzeňské. 
 2. Před svými prvními velikonocemi ve Křtinách jsem zde 
obnovil hrkání. Bylo tedy potřeba, abych šel pokaždé. Někdy jen 
s dvěma kluky, někdy za poledne bylo dětí i30. Letos na Bílou 

sobotu bych šel už po třicáté. Jenže právě ten den se ráno roz-
nesla zpráva, že zemřel o. Tomáš (na Velký pátek večer, právě 
ve chvílích, kdy jsme se na Macoše modlili za všechny, kteří tam 
zahynuli a za všechny trpící a nemocné). Bylo potřeba domlou-
vat pohřeb, telefony drnčely a pípaly. Proto jsem jednomu 
z nejvěrnějších kluků řekl, aby šli sami. A šli a všechno zvládli. 
Pochodeň je předána. 
 3. Na Hod Boží velikonoční letos napadl čerstvý sníh, a 
přesto, že silničáři ještě nevyjeli, dojel jsem ke kostelu 
v Bukovince v pořádku. Když jsem však vystoupil z auta na čers-
tvý sníh, podjely mi nohy a skončil na zemi jak dlouhý tak široký. 
To už je třetí, uklouzlo jedné babičce, která stála před kostelem. 
Bohu díky se mi nic nestalo, zlomila se jen velikonoční svíce, 
kterou jsem držel v ruce. Kostelník ji hned slepil a slavná mše 
sv. proběhla opravdu svátečně. A člověk nestačí děkovat. 
 A co je úplně nového? 
 Klub českých turistů po dohodě se spolkem našich svatoja-
kubských poutníků označí v naší republice své trasy ve směru do 
Compostely malou mušlí. Poutník se tak po barevných turistic-
kých značkách snadno dostane z Opavy až do Mikulova, kde 
může pokračovat dál. Tato trasa povede přes Křtiny. Proto jsme 
ve dvoře zpřístupnili malý poutnický útulek. Není to ubytovna, 
ale útulek, který v létě úplně postačí. Na památku sester domini-
kánek, které ty prostory před lety upravily z bývalých sýpek, 
jsem jej nazval Poutnický útulek sv. Dominika. A aby to bylo 
jasné i poutníků z ciziny, přidal jsem pod to španělsky Albergue 
S. Domingo. 
 A na závěr? 
 Až pojedete kolem, zastavte se v kostele, který je celý den 
otevřený. Otvírám ho každé ráno v 7 hodin a jako první se 
modlím za svou současnou farnost i za ty dřívější, tedy i za obo-
je Bory a okolí, a také za posvěcení kněží a kněze v těžkostech, 
a se stejným úmyslem i za rodiny. A přihlaste se i na faře.   
 Byla by ještě řada otázek a řada témat. Ale něco si necháme 
napříště a taky na tu osobní návštěvu. Děkuji za hezké povídání 
a loučím se s přáním všeho dobrého! BK 

ČÁPI  V BORECH             
 

 Také sledujete naši 
čapí rodinku, která se v 
Borech po létech usadila? 
Radujete se, že se jim 
hnízdo na sušící věži v 
areálu Zemas konečně 
podařilo postavit? Soucíti-
li jste  se samičkou jaké 
počasí letos musela vydr-
žet? Radovali jste se, když 
se vyklubali mladí? A pak 

smutnili, když se pod hnízdem našla mrtvá mláďata? 
Následující článek je právě o tom. 

Čapí mláďata na Žďársku zdecimovaly  
deště a chlad 

(CHKO) Žďárské vrchy ve Žďáře nad Sázavou nevyjeli. 
 Není totiž koho okroužkovat. 
 Stejně jako v dalších oblastech země letošní nízké teploty 
i prudké jarní deště zdecimovaly čapí populaci i na Žďársku. 
Kvůli dlouhotrvajícím dešťům rodiče právě vylíhlým mláďatům 
nemohli obstarat dostatek potravy a svými těly je při nízkých 
teplotách nedokázali dost zahřát. 
 „Co zatím víme, tak přežilo jenom jedno jediné mládě 
v Novém Městě na Moravě. To ale kroužkovat nebudeme," uve-
dl Jaromír Čejka, ornitolog a mluvčího Správy CHKO Žďárské 

vrchy s tím, že v hnízdě původně byla čtyři vejce. 
Mladé neuživili 
 Na Žďársku je kolem čtyřiceti hnízdních lokalit, ročně bývá 
obsazeno zhruba kolem třiceti z nich. Někde se letos čápata 
nevylíhla, jinde zahynula v hnízdě anebo je rodiče z něho vyhodi-
li, protože mladé nedokázali uživit. „Statistiku ještě nemáme 
úplnou," poznamenal včera Čejka. Letošní čapí přírůstky tak 
letos není možné obdivovat v Novém Veselí, kde je na je-
jich hnízdo namířena webkamera. „Jedno vejce čápi vyhodili 
z hnízda, ze zbývajících vyseděli dvě mláďata. Když ale přišla 
chladna a deště, mladé také z hnízda vyhodili," popsal starosta 
Nového Veselí Zdeněk Křivánek. 
 Tragicky skončilo i hnízdění čapího páru v Herálci. Samec 
uhynul po zásahu elektrickým proudem, samice se nedokázala 
o čerstvě vylíhlá mláďata sama postarat a ještě vysedět zbylá 
vejce. Dvamalí čápi a jedno vejce tak putovali do záchranné sta-
nice. Další dvě vejce v hnízdě zůstala, ale mladí čápi z nich nevze-
šli. 
Daleko větší štěstí letos ve Žďárských vrších měla populace čápů 
černých. „Měli jsme vytipovaných pět lokalit a okroužkovali jsme 
v nich patnáct mláďat. Je to jenom domněnka, ale možná také 
proto, že černí čápi přiletěli o něco dříve než bílí, a zřejmě se 
tak lépe „trefili" do vhodného počasí. Navíc jsou jejich hnízda 
skrytá v lese, nikoliv v otevřeném prostoru. Jsou tedy více chrá-
něna před větrem nebo deštěm, a rodiče tak mohou mladé 
i lépe ochránit protichladu," doplnil Jaromír Čejka. 
                        Autor: Lenka Mašová Žďárský deník 1.8.2013 

www.poutnikjan.cz 
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Z BORŮ ... 
 Na okrskovou soutěž a tedy i na naše první závody jsme 
se letos vypravili do Znětínka, a to v neděli 19.května. Ženy se 
snažily na tyto závody přichystat, a tak se asi měsíc dopředu 
trénovalo. Nebylo to ale tak často jako v předchozích letech. 
Trénovaly hlavně požární útok, ke konci ale běhaly i štafetu.  
Muži už natrénováno měli za roky předtím dostatečně, tak jeli na 
ostro až na soutěži. 

Na tu jsme si letos vezly vlastní, pěkné a nerozbité překážky. 
Nemohlo se tedy stát, že by se někdo, jako se tomu stalo loni, o 
překážku mohl rozplácnout. Jediná komplikace nastala při útoku 
žen, kdy selhala technika a s ní i časomíra. Ženy čekaly na startu, 
potily se, byly nervózní a jen přemýšlely, jak jim na spojích schne 
mýdlo. Naštěstí jim organizátoři dovolili si spoje znovu namazat, 
takže se útok nakonec povedl.  Muži měli čas přiměřený jejich 

přípravě. 
 Nakonec naše tři družstva (jeden tým žen a dva týmy mužů) 
obsadila místa odpovídající počtu tréninků a tak jsme byli spoko-
jeni. 
 23. června jsme se zúčastnili oslav 120. výročí SDH Krás-
něves. Ve slavnostním stejnokroji jsme zahájili tuto slavnost 
průvodem a mší u kaple. Odpoledne bylo plné zajímavostí a sou-
těže v požárním sportu přítomných hasičských sborů. Z Borů se 
zúčastnila dvě družstva - jedno družstvo žen a jedno mužů. Po-
žární útok byl zpestřen během do zatáčky a z kopce dolů. Pořa-
datelé nám také přichystali mnohá překvapení - ukázka dýchacích 
přístrojů v „akci“, koněspřežka při hašení udírny, vyprošťování 
osob z havarovaného auta, historická stříkačka Laurin a Klement 
při útoku v klasickém způsobu. Celým dnem nás provázela kapela 
z Nového Veselí. 
  Další 120. výročí SDH se konalo v Radostíně nad 
Oslavou, kde jsme nemohli chybět. Za SDH Bory soutěžila dvě 
družstva mužů a jedno žen. Požární útok byl tentokrát pojat 
v zábavném stylu. Po odstartování bylo zapotřebí překonat pře-

kážku a proudaři museli prolézat pneumatikou. Našim holkám se 
podařilo vybojovat 1. místo, a porazit tak domácí, a družstva 
mužů obsadila 4. místo (starší) a 9. místo (mladší). Na závěr nám 
„Radostíňáci“ předvedli ukázky hasičské techniky se scénkami a 
hasící pěnou, která se potom stala rájem zábavy všech přítom-
ných dětí, ale i dospělých. 
  V sobotu 27. července 2013 se naše družstvo žen vydalo 
na soutěž v požárním útoku do obce Bobrová, kde se konal 
1. ročník soutěže „Bobr cup“. I ve 40°C holky podaly skvělý 
výkon. V kategorii žen soutěžila 4 družstva - my, Bobrová, Piká-
rec a Zubří. Každý měl dva pokusy. Z těchto celkem osmi časů 
byl nejlepší ten náš - BORSKÝ! Vítězný čas byl 28:52. Hlavní 
cenou byl pohár a výborný dort s hasičský motivem. 
   Ing. Míša Zikmundová, foto Bára Zikmundová 
 
Z CYRILOVA... 
 V roce 1956 byl na základě velkého požáru, který byl na 

Silvestra 55/56, 
založený požární 
sbor který fun-
guje dodnes. Po 
obměnách vede-
ní je stálé vedení 
od r. 1979. Sta-
ros ta  P ave l 
Březka, velitel 
jednotky Anto-
nín Novotný, 
strojník Milan 
Dvořák. Od r . 

97 vel. družstva Antonín Novotný ml.. Jednotka se pravidelně 
věnuje činnosti spojené s jejím posláním. Jsme nejmenší jednot-
kou v okolí, která se ke své činnosti může hrdě hlásit. Jednotka 
je vybavena stříkač-
kou PPS 16. Při 
dopravě k pomoci 
nebo zásahu použí-
vají členové svoje 
dopravní prostřed-
ky, jelikož jednotka 
nemá vozidlo.  
 Činnost jed-
notky je kladně 
hodnocena vede-
ním okrsku. Krédo 
hasičů ,,BOHU KU 
CTI - BLIŹNIMU 
KU POMOCI" se snaží jednotka plnit se ctí.     
           A. Novotný 

OD NAŠICH HASIČŮ 
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FOTBAL 



Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomínky, 
prosím odevzdejte v 
kanceláři Obecního 

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

Počet výtisků 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v červenci 2013 
 

Neprošlo jazykovou 
úpravou 
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Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

nebo odpovědi na  
hádanky prosím  

odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@seznam.cz 
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Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
 
 

Otakar Prudek     18.10.1928    Horní Bory 116 
Bohumila Boháčová    18.10.1933    Dolní Bory 11 

 

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

  PÁTEK17:00-18:00  BŘIŠNÍ PEKÁČ  + PEVNÝ ZADEK 
Tento kvalitní program dokonale a velmi účinně posílí a zformuje bříško, pánevní dno, zadeček, steh-
na i záda. 
ZCELA BEZ POSKOKŮ A CHOREOGRAFIE!      CVIČÍME NA BOSO NEBO V PONOŽKÁCH 
OD 6.9. – 29.11.2013 (13 LEKCÍ) = 650 KČ (PLATBA NA PRVNÍ HODINĚ) 

JEDNOTLIVÝ VSTUP: 60 KČ/1 LEKCE  
 
 PÁTEK 18:00-19:00  FITNESS JÓGA (ZAČÁTEČNÍCI)   
Protahuje, zpevňuje a posiluje celé tělo. Napomáhá vytvořit tělesnou i duševní 
rovnováhu. Jednotlivé cvičební polohy (ásány) jsou dynamičtější a plynule přechá-
zejí z jedné do druhé. Cvičíme na boso nebo v ponožkách. 
OD 6.9.-29.11.2013 (13 LEKCÍ) = 650 KČ (PLATBA NA PRVNÍ HODI-
NĚ) 

JEDNOTLIVÝ VSTUP: 60 KČ/1 LEKCE  

V TĚLOCVIČNĚ ZŠ BORY    STAČÍ PŘIJÍT BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE    
WWW.ZANETAMINAROVA.CZ   info: minarovazaneta@centrum.cz 

PODZIMNÍ CVIČEBNÍ KURZY se Žanetou  

 

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER BORY 2013 
 
     

TJ DRUŽSTEVNÍK BORY ODDÍL STOLNÍHO TENISU VŠECHNY   SRDEČNĚ ZVE NA 
ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ TŘÍMĚSÍČNÍHO   TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER 

            

KDY: 14. 9. 2013  
KDE: TENISOVÉ HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU 

            
            OBČERSTVENÍ BUDE ZAJIŠTĚNO 

(pro hráče zdarma)    
 

       PROGRAM: 14 hod. - SEMIFINÁLE 
                    16. hod - FINÁLE 

 

SPONZOŘI TURNAJE:   Kovo Dufek s.r.o. , Horácké 
autodružstvo Holánek,  Vezeko,  Uchytil, Holoubek tra-

de s.r.o. 

 


