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Borský zpravodaj 

 
Liga nekuřáků Bory Vás zve na  
POUŤOVOU ZÁBAVU  

sobota 29.8.2009 
se skupinou Accort  

v kulturním domě Bory 

Pátek 28. srpna:  
V 17.00 hodin svátost smíření, 17,30 hodin adora-
ce a v 18.00 hodin mše svatá v Dolních Borech za 
školáky, všechny vychovatele a za nová kněžská a 
řeholní povolání. 
Neděle 30. srpna  
V 6.45 hodin mše svatá v Dolních Borech za živé a 
zemřelé farníky – celebruje P. Miroslav Parajka.  
 
V 10,30 hodin mše svatá s poděkováním za úrodu 
a za dobrodince – celebruje P. Pavel Krč.  
V 10.00 hodin vycházíme od sv. Martina, v 10.15 
se řadíme u Obecního úřadu. Zveme všechny 
mladé v krojích a dospělé ve stejnokrojích.  
 
Zástupci všech obcí přinesou dožínkové věnce a 

rozdají kytičky 
z klásků.  
 
Ve 14.30 hodin 
odpolední pobož-
nost spojená 
s novokněžským 
požehnáním P. Jana 
Kotíka, rodáka 
z Křižanova. 

POUŤ  V DOLNÍCH BORECH 

POZVÁNKA NA  
FOTBALOVÁ UTKÁNÍ 

 Sobota 29.8.09  
 Bory B - Osová Bitýška 16.30 hod. 
 Neděle 30.8.09  
 Bory (přípravka)  - Radostín 10.00 hod. 
 Bory (dorost) - Radešínská Svratka 14.00 hod. 
 Bory A - Bobrová 16.30 hod. 

Obecní muzeum v Borech  
si vás dovoluje pozvat k návštěvě a na  



Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
 dne 10.4.2009 

Zastupitelstvo obce: 
I)   bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce        
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
obce  
3) zprávu ředitele ZŠ o současném stavu v MŠ – vydávání 
jídel  
4) zprávu ředitele ZŠ o programu rozvoje obce „Místní 
agenda  21“   
5) zprávu p. Novotného A. o zanášení kanálu v rybníčku 
v Horních Borech u p. Fňukala  
          
II)      schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Marková R., Kostečka J.   
2) program jednání ZO         
3) závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad – příloha 
č. 1 
4) smlouvu o poskytnutí dotace z ROP na hřiště za ZŠ – 
příloha č. 2   
5) opatření obecné povahy č. 1/2009 – územní plán – 
příloha č. 3    
6) zrušení kontokorentního účtu ZŠ Bory      
7) rozpočtové opatření č. 1/2009 – příloha č. 4     
8) souhlasné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení 
na akci „Rybníky Bory“pro stavebníka p. Večeřu L.   
9) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemeni na pozemek parc. č. 173/1 a 328/2 
v k.ú. Dolní Bory 
10) odpovědného politika pro „Místní agendu 21“ – sta-
rostu obce J. Březku a koordinátorku p. Křížovou Blanku 
11) podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku“   
   
III)      ukládá: 
1) starostovi zjistit možnosti odkoupení stodoly 
v Dolních Borech u p. Štěpánka  
2) starostovi zjistit situaci kolem hasičské nádrže – mož-
nost odkoupení pozemků           
3) Křížové B. zajistit členy skupiny pro „Místní agendu 21“ 
4) starostovi zjistit výši výdajů na telefonování u různých 
poskytovatelů, prověřit informace kolem internetu a 
možnosti zlepšení mobilního pokrytí od firmy O2 v obci 
5) starostovi zařídit JCB k vyčištění rybníčku v Horních 
Borech u p. Fňukala  
6) starostovi urgovat Kraj Vysočina na opravu krajských 
silnic v obci   
7) řediteli ZŠ oznámit zápis dětí do MŠ také do obce 
Krásněves 
8) starostovi prověřit možnosti zřízení věcného břemene, 
na studnu vybudovanou na obecním pozemku p. Večeřou 
S. v r. 1952, ve prospěch p. Stupavského M.  
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 8 členů, 1 člen 
přišel v 20.50 hod. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
7.5.2009 

Zastupitelstvo obce: 
I) bere na vědomí: 
J) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
obce     
 
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Březka P., Špaček M.       
2) program jednání ZO        
3) podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na Czech 
Point   
4) přijetí bezúročné půjčky od nájemců bytů č.p. 162 – p. 
Brychtové a p. Staré na výměnu oken v částce max. 
60.000,- Kč na 1 byt  
  
III) ukládá: 
1) starostovi- písemně sdělit p. Stupavskému výsledek jed-
nání ohledně studny na obecním pozemku.      
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 9 členů. 
 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 

12.6.2009 
Zastupitelstvo obce: 
I)   bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce        
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
obce      
3) zprávu starosty obce o slavnostním otevření školního a 
obecního hřiště – 5.7.2009 
             
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Křížová B., Zikmundová J.     
2) program jednání ZO          
3) výměnu pozemků v k.ú. Dolní Bory pozemek parc. č. 
415/10 – výměra 1256 m2 za pozemky parc. č. 415/8 –
výměra 549 m2 a parc. č. 415/9 –výměra 710 m2    
4) přijetí dotace od Kraje Vysočina na údržbu zeleně 
v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. třídy ve výši 
7.000,- Kč      
 5) výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Bory na šk. rok 
2009/10 a zavazuje se k úhradě zvýšených výdajů na vzděl. 
činnost školy    
6) podání žádosti o dotaci na rekonstrukci MŠ z programu 
„Naše školka“ – doplnění záchodů a zbudování výdejny 
jídla      
 
III)      ukládá: 
1) starostovi obce ověřit dar obci pozemku parc. č. 
420/11 v k.ú. Dolní Bory  
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 9 členů. 
 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 

10.7.2009 
Zastupitelstvo obce: 
I)   bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce        

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 
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2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce 
3) zprávu ředitele ZŠ o výsledcích výchovy a vzdělávání ZŠ 
za školní rok 2008/09   
         
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Marková R., Holoubek R.       
2) program jednání ZO        
3) vydání knihy „Minerály z Borů a Cyrilova na Velkomezi-
říčsku“  
4) podání žádosti o dotaci na projekt související s vydáním 
knihy – 120.000,-Kč z MAgendy 21         
5) odkoupení autorských práv od p. Ochrany S. na DVD se 
starými nahrávkami v částce 3.500,- Kč        
6) poskytnutí odměny ve výši 3.000,- Kč pro p. Ochranu S. 
za dlouholetou činnost ve SPOZ          
7) předsedkyni SPOZ v Borech p. Janu Zikmundovu    
 
III)      ukládá: 
1) starostovi obce zajistit zhotovení smlouvy o výměně po-
zemků pod OÚ   
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 11 členů. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
dne 7.8.2009 

Zastupitelstvo obce: 
I)   bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce      
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitel-
stva obce  
3) návrh zástupce firmy JCZ Nové Město na M. na 
kompenzaci za zpožděné předání stavby hřiště   
      
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Březka P., Pokorná B.      
2) program jednání ZO       
3) rozpočtové opatření č. 2 – příloha č. 1    
  
III)      ukládá: 
1) Březkovi P. upozornit mládež Cyrilova na to, aby 
svým chováním neobtěžovala ostatní občany obce  
   
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 8 členů. 
 
Mgr. Zikmundová Ludmila     Březka Josef 
  místostarosta         starosta 

MÍSTNÍ AGENDA 21  
A KNIHA  

„MINERÁLY Z BORŮ A CYRILOVA 
NA VELKOMEZIŘÍČSKU“ 

 Mám před sebou 
těžký úkol. Seznámit 
vás, čtenáře Borského 
zpravodaje s jednou, 
v naší obci zcela novou 
věcí. V dubnu 2009 za-
stupitelstvo obce roz-
hodlo o tom, že se Bo-
ry přihlásí k programu 
Místní agenda 21 (Dále 
jen MA 21). Budeme se 
teď s tímto programem 
u nás častěji setkávat a 
tak dále naleznete vy-
světlení některých zá-
kladních pojmů. 

 Mohlo by se zdát, že je to jen nějaké povídání a 
teoretizování, ale z tohoto programu lze také získat 
finanční podporu na různé projekty. Právě se dokon-
čuje kniha Dr. Josefa Staňka Minerály z Borů a 
Cyrilova na Velkomeziříčsku. Vydání knihy není 
levná záležitost, a máme velkou šanci z programu MA-
21 na její vytisknutí získat podporu.  

 V souvislosti s vydáním této knihy bychom 
také moc rádi založili, (konečně založili!) minera-
logickou část našeho Obecního muzea. A tady se 
určitě neobejdeme bez pomoci vás všech. Na 
fotografii je ukázka, jak by třeba ta naše minera-
logická expozice mohla vypadat.    
                 Blanka Křížová 
O místní Agendě 21 
 Místní Agenda 21 (MA21) je programem kon-
krétních obcí, měst a regionů, který zavádí prin-
cipy trvale udržitelného rozvoje do praxe 
při zohledňování místních problémů. Je tvořen 
za účasti a ve spolupráci s občany a organizace-
mi.  Jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké 
kvality života a životního prostředí na daném 
místě. 
 MA21 je časově náročný proces, který zkva-
litňováním správy věcí veřejných, strategického 
plánování (řízení), zapojováním veřejnosti a vyu-
žíváním všech poznatků o udržitelném rozvoji 
zvyšuje kvalitu života ve všech směrech a vede 
k zodpovědnosti občanů za sebe i za ostatní. 
 Mnohé ze současných aktivit a programů, kte-
ré směřují ke zlepšení kvality života a životního 
prostředí v naší obci by se daly zařadit  pod MA-
21. Jednotlivé činnosti musí být součástí dlouho-
dobé, jasně stanovené a veřejností přijaté strate-
gie udržitelného rozvoje. MA21 může iniciovat 
kdokoliv (místní správa, neziskové organizace, 

(Pokračování na stránce 4) 
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škola, i jednotlivci). Z nich se pak tvoří tzv. 
iniciační skupina, která by měla zapojit co nej-
větší množství obyvatel ke tvorbě akčního 
plánu, jenž musí být následně zaštítěn politic-
ky. 
 
Agenda 21 - dokument OSN, který byl přijat 
na konferenci o životním prostředí v Rio de 
Janiero v r. 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je 
programem pro 21. století, ukazuje cestu k 
udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je kom-
plexním návodem globálních akcí, které mo-
hou poznamenat nebo ovlivnit přechod na 
udržitelný rozvoj.  
 
Místní Agenda 21 (MA21) - nástroj pro 
uplatnění principů udržitelného rozvoje na 
místní  úrovni. Je prováděna v konkrétním 
čase a místě,  v obci nebo regionu. Je to pro-
ces, který prostřednictvím zkvalitňování sprá-
vy věcí veřejných, strategického plánování 
(řízení), zapojování veřejnosti a využívání po-
znatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých 
oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho 
aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů 
za jejich životy i životy ostatních bytostí v 
prostoru a čase.   
 
Agenda slovo latinského původu a znamená 
program nebo také seznam věcí, které je tře-
ba udělat, aby bylo dosaženo cíle.  
 
21 vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 
21. století, vyzývá k uvažování v delším časo-
vém horizontu.  
 
Udržitelný rozvoj nebo také trvale udržitel-
ný rozvoj, podle jedné z mnoha definic, uspo-
kojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval 
možnosti budoucích generací naplňovat jejich 
vlastní potřeby. Je to způsob života, který je 
zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem 
a přírodou, mezi společností a jejím životním 
prostředím. Spočívá na rovnováze mezi svo-
bodami a právy každého jednotlivce a jeho 
odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako 
celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je 
takový rozvoj, který budoucím generacím za-
chová možnost uspokojovat jejich základní 
životní potřeby a přitom nesnižuje rozmani-
tost přírody a zachovává přirozené funkce 
ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o ži-
votním prostředí).  

a rozloučení s žáky 9. třídy ZŠ 
 Závěrem letošního školního roku si 24 žáků 9. roč-
níku vyzkoušelo, jak probíhá maturitní zkouška. Tento 
projekt připravila ve spolupráci s ostatními učiteli p. 
uč. Zikmundová L. A jak to začalo? 
 Zhruba v polovině dubna si žáci vybírali 
v předmětech zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, dě-
jepis, občanská výchova jedno ze zadaných témat, kte-
ré si měli přichystat k ústní 
zkoušce. Získané informace, 
obrázky a tabulky přehledně 
vypracovali na plakáty, které 
do poloviny května zdobily 
chodby školy. Od 11.5. psali 
pravidelně v hodinách mate-
matiky a českého jazyka do 
zvláštních sešitů zadané pí-
semné práce z učiva od 1. do 
9. ročníku. 
 Vyvrcholením všech akti-
vit byl 15. a 16. červen. 
V tyto dny proběhly ústní 
zkoušky z matematiky, českého jazyka a obhajoba pí-
semné práce z odborného předmětu. Zkoušející komi-
si tvořilo vedení školy, učitelé příslušných předmětů a 
podporou žákům byli pozvaní rodinní příslušníci. 
 Hodnocení výkonů neprobíhalo klasicky známkou, 
ale bylo vyjádřeno procenty úspěšnosti. 
 Nikdo ze zkoušených nezklamal a všichni úspěšně 
zvládli vybrané úkoly. 
  29.června se pak sešli žáci 9. ročníku  v doprovodu 
svých rodičů v zasedací místnosti obecního úřadu Bo-
ry, aby se zde slavnostně rozloučili se základní školní 
docházkou. Zároveň zde proběhlo vyhodnocení závě-
rečných zkoušek  Žáci obdrželi na památku vysvědčení 
s výsledky písemných i ústních zkoušek a od obce 
upomínkový dárek. Se žáky se rozloučili pan ředitel 
Mgr. František Eliáš, pan starosta Josef Březka a paní 
třídní učitelka Mgr. Ludmila Zikmundová a popřáli jim 
mnoho úspě-
chů v dalším  
studiu. 
 
L. Olivová,  
L. Zikmundová 

MALÁ ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI  
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Poděkování hasičům  
 Jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat a 
vyslovit uznání  našim dobrovolným hasičům, 
ostatním sborům dobrovolných hasičů  z okolí a 
všem, kteří se zúčastnili záchranných prací při 
povodni v naší obci, která se udála 2.7.2009.    
 Velmi si vážím Vašeho přístupu a nasazení, 
kterým jste pomohli omezit škody v obci a na 
majetku občanů při této nečekané situaci. 
 Ještě jednou Vám všem moc děkuji.  
      Josef Březka, starosta 
 
 Touto cestou bychom chtěli za naši rodinu 
poděkovat všem dobrovolným hasičům z Borů, 
Radenic a Vídně, kteří nám moc pomohli při 
velké vodě 2. července. Jejich pomoc byla 
opravdu na místě, to nejlepší co nás potkalo; 
nejen že pomáhali čerpat vodu ze sklepa, ale 
dokázali i člověka podpořit a podpora v té chvíli 
byla opravdu potřeba. Čerpali a hlídali situaci 
s vodou až do půlnoci a poté šli do další akce, 
aniž by si odpočinuli. Jsou  to chlapi na správ-
ném místě  a proto Vám všem hasičům patří náš 
veliký dík. 
 Tento dík patří i panu Dusbabovi z Radenic, 
kterého jsme požádali o pomoc, on neváhal a 
hned přijel. S jeho pomocí jsme dokázali snížit 
hladinu vody.  
 Jak se říká, před ohněm utečeš, ale před vo-
dou ne. Takže moc děkujeme.         Havelkovi                                                                                                                             

STOLETÁ VODA V BORECH  
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Přihlášky na zájezd  
u Blanky  Křížové  

Mobil. 608 312 224 

INFORMACE Z  
OBECNÍ KNIHOVNY  

 
 Od 1. září 2009 bude v naší 
knihovně rozšířena půjčovní 
doba.  Protože některým našim 
čtenářům nevyhovuje, nebo nedo-
stačuje páteční otevírací doba, roz-
šiřujeme půjčování na další den, a 
to vždy v úterý od 11.30. hod. 
do 13.30. hod. 
 
 Na sobotu 3. října 2009 připra-
vujeme zájezd, který bude určený 
zejména pro rodiče a děti. 
 

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ  
na téma:  

Místo, které se mi líbí. 
 V Borech a okolí. 

  Zúčastněte se fotografické soutěže s námětem „Místo, které se mi líbí.“. Fotografie 
prosím posílejte v elektronické podobě v obvyklém formátu (jpeg, tiff apod.)  na email: 
koordinatorbory@seznam.cz, kde uveďte kontaktní údaje (jméno, e-mail). Foto posílejte do 
konce měsíce září.  Fotografie budou průběžně umístěny na webu obce, a o vítězi rozhodne 
hlasování.  
                Marcela Blažková – koordinátorka  



 

 
 

PŘÍBĚHY KŘÍŽŮ 
- KOSTEČKŮV KŘÍŽ - 

Na památku 
Jiljího Kostečky 25./8. 1877-28./10.1914 

rolníka v Dolních Borech 
a jeho bratra  

Karla Kostečky 28./2. 1891-6./9.1915 
V cizině dálné padli jste v boji,  

láska však vroucí s námi vás pojí. 
V pokoji buďte vy duše drahé,  

jednou nás spojí shledání blahé. 
Věnují Tomáš a Marie Kostečkovi 1921 

 
 Tento text čteme na kříži, který stojí na cestě k 
Hatím. Ale proč jsou tam tato slova?  Proč byl tento 
kříž postaven? 
  Odpověď nalezneme v textu novinového článku, 
z roku 1940, který nám zaslal pan Luboš Homola.  
     … O druhé dvojici nám píše Ladislav Barák 
z Horních Borů čp. 6. I jeho dopis zrovna čiší krás-
ným poměrem k manželskému páru, jehož životopis 
nám do soutěže posílá. Zní:“ Jest večer. Sedím po 
celodenní lopotě ve světnici za stolem a čtu Svobo-
du. Bedlivě pročítám řádky, v nichž redakce vybízí a 
hledá nejstarší občany na Moravě. A před mým 
zrakem defilují všichni staří lidé z naší vesnice i 
vedlejší. Moje prsty hladí samovolně starý dubový 
stůl a náhle tichem světnice slyším zvučeti píseň-
takovou vzpomínající, tesknou a zase sladkou: 
,Když si náš dědeček babičku bral…´. A před zra-
kem se mně vynoří dva starouškové-dvě bílé hla-
vy, skloněné ve výměnce nad stolem. Babička čte 
ve starém nebeklíči a dědeček s dýmečkou 
v bezzubých ústech je zabrán ve vzpomínkách. Půl 
věku četli z oné svaté knihy…napadá mě.  Ano-
přes půl věku, plných 64 roků žijí tito starouško-
vé spolu ve zdraví a spokojenosti. A vy se ptáte, 
kdože jsou tito dva šťastní lidé? Nikdo jiný, nežli 

manželé Kostečkovi z Dolních Borů. Nyní vás 
chci s nimi důkladně seznámiti. 
     Tomáš Kostečka pochází z gruntu na němž 
hospodaří jeho rod již mnoho let. Narodil se 
dne 18. prosince 1853 v Dolních Borech, 
okres Velké Meziříčí. Od svého mládí pracoval 
se svými sourozenci na statku až do svých 23 
let, kdy jej převzal po svém otci. Toho roku se 
též oženil. Jeho vyvolenou se stala Josefa Pod-
valová, dcera mlynáře z Olší, okres Velké Me-
ziříčí, narozená 12. února 1852. Ke sňatku by-
lo jim požehnáno 15. listopadu 1876. Narodilo 
se jim 10 dětí, z nichž 3 zemřely v útlém věku 
a 7 jich zůstalo na živu. Z těchto byli 4 hoši a 3 
děvčata. Světová válka však připravila manže-
lům Kostečkovým trpké chvíle. Mladý hospo-
dář, Jiljí Kostečka, s mladším bratrem padli na 
ruské pláni… A nejmladší, Cyril, přinesl si 
z války souchotiny, kterým za několik roků 
podlehl… Zůstal jim jediný syn, Tomáš Kos-
tečka, nynější hospodář. Ale i tak zůstal jejich 
rod svěží. Vždyť krev Kostečků koluje v 21 
vnucích a 14 pravnucích. Roku 1901 slavili tito 
životní vytrvalci stříbrnou svatbu, v roce 1926 
zlatou a před 4 lety diamantovou.“ 
      Přece neodoláme, abychom doslovem ne-
řekli: Těší nás, že naše soutěž ukazuje, jak je 
dobrý sousedský poměr mezi venkovskými 
lidmi, těší nás, že spořádaná rodina, v níž vlád-
ne láska, se těší stále obdivu všech. Dotvrzuje 
to, že vnitřní náplň života starých lidí je krásná 
a pevná. Právě to jsme naší soutěží sledovali.                                             
               vp. 
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  Už potřetí se družstvo dětí MOP 
Bobeš Bory a ZŠ H. Benešové Bory 
probojovalo z okresního kola ve Vel-
kém Meziříčí do krajského kola soutě-
že Zelené stezky Zlatého listu. Tento-
krát se konalo na SEV Chaloupky u 
Nové Brtnice. 
     Jsme rádi, že máme šikovné děti, 
které ví spoustu věcí o přírodě a také 
jí po celý rok pomáhají. Tentokrát nás 
reprezentovala 2 družstva: mladší – 
družstvo žáků 5. třídy, kteří si dali 
jméno HLODAVCI. Byli to: Katka a 
Šárka Dufkovy, 2 Alenky – Hlaváčová 
a Havlíčková, Vojta Kropáček a Martin 
Drlíček. Starší družstvo si dalo jméno 
BOBŠI a byli to: Petra Karásková, Te-
rezka Jurková, Veronika Zikmundová, 
Patrik Hořínek a Vláďa Zmrhal. 
     A o co v této soutěži jde? Děti 
prochází soutěžní stezkou v přírodě, 
na které měly letos poznávat ptáky, 
hmyz a rostliny, prokázat znalosti o 
lese a životě v něm, planetách naší 
Sluneční soustavy, o minerálech a hor-
ninách. A  úplně na úvod celé soutěže 
se jednotlivá družstva představí a poví-
dají o své celoroční práci pro přírodu. 
Naši žáci povídali o záchraně obojži-
velníků, o sázení cibulovin před školou 
s názvem: „Zasaď si svou cibulku“, o 
čištění studánek, o tom, jak jezdí na 
tábor a co na něm hrají za celotáboro-
vou hru. 
     A jak jsme obstáli? Tentokrát jsme 
obsadili střed startovního pole. Hlo-
davci byli 4. ze 6 družstev a Bobši 7. 
ze 12 družstev. Myslím si, že je to 
úspěch, protože mladší děti byly na 
takové soutěži poprvé a děti ze starší-
ho družstva, převážně sedmáci, soutě-
žily s družstvy, kde byli deváťáci. 
     Děkujeme ZO ČSOP Bory, která 
dětem uhradila polovinu účastnického 
poplatku a umožnila jim tak účastnit se 
soutěže, na které se setkávají a pozná-
vají děti, které mají zájem o přírodu  
     
     Mgr. Zuzana Jurková  

 U Pavlovského rybníka vyrostlo nové městečko nesoucí název 
Holubinky. Lidé tam žijí s rodiči v rodinách a v čele tohoto mís-
ta stojí parta radních. Pan starosta Pravák, písmák Klouzkoslav 
Klobouček, který občany informuje o všech nových událostech 
v okolí usedlosti, a rodiče dohlížející na své děti. Tři rodiny ne-
soucí názvy JPP, Satánkovi a Ťuplizmuchomůrci mají dlouhou his-
torii a mezi jejich hlavní zájmy patří sběr hub. Nejedná se ale o 
obyčejné houby, cesta k jejich nalezišti je tajemství, o které se 
sběrači musí také trošku zasloužit. Podle umístění v etapové hře 
si rodiny losují 80%, 70% nebo 60% z celkového počtu písmenek, 
které po složení dávají popis cesty k výskytu houby. Když popis 
cesty úspěšně vyluští, zanesou jej na schválení starostovi, a pak 
jim už nic nebrání vydat se houbu nalézt. Opatrně ji vytrhnou a 
ještě opatrněji ji přemístí do své zahrádky. Mimo tyto houby se 
vyskytují i další, a to velice vzácné, tzv. bonusovky. Může je nalézt 
každý, kdo se pozorně dívá a sleduje okolí městečka. Někdy vy-
rostou u ohniště, jindy na zásobovací stezce. I tyto vzácné úkazy 
se přemisťují do zahrádek. 
 Takhle si občané v poklidu žijí. Jeden den musí odchytávat pra-
sata, aby jim naleziště hub neničily, jindy zase pořádají ohnyky 
nebo turnaje.  Nám však bylo mimo to odhaleno jedno velké ta-
jemství hub.  V jejich nožkách se totiž ukrývá vzácný Josefovský 
červ, ze kterého lze modelovat sošíky nebo jiné postavičky. Toto 
zboží vyznačující se prvotřídní kvalitou je vyráběno pouze 
v Holubinkách a je o ně velký zájem.  Je to zboží vysoce nedo-
statkové.  My jsme sošíky zanesli do obce Pavlov a Znetínek, kde 
jsme je s místními obyvateli měnili za různé ozdoby na svatební 
hostinu. 
 Poslední den jsme totiž slavili rovnou 4 svatby.  V jedné z nich 
se dokonce ženil syn pana starosty Praváka. Nevěsty měly na hla-
vách věnečky, v rukách kytky a po obřadu na radnici všichni man-
želé snubní prstýnky. Pak následovala hostina s tradičním dortem, 
který snad nemohl vypadat jinak než houbově. Všichni svatebčané 
si oblékli tradiční sváteční oblečky, které se skládaly ze zástěrky a 
baretu s bambulí v barvě rodiny. 
 Toto krásné zakončení našeho 14 – ti denního usilovného zá-
polení mezi rodinami nám jistě vryje tento tábor na dlouho do 
paměti a my na něj budeme s radostí vzpomínat.     Z. Filipová  
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V KRAJSKÉM KOLE  
ZELENÉ STEZKY  
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ŠKOLNÍ A OBECNÍ HŘIŠTĚ  
A PRAVIDLA JEHO PROVOZU. 

    Tak už jsme se všichni dočkali 
toho slavného dne - 25. červen-
ce, kdy se otvíralo školní a 
obecní hřiště. Chtěla bych všem, 
kteří se na programu podíleli, 
moc poděkovat, především p. 
učitelce Janě Zikmundové a děv-
čatům z kroužku aerobicu, p. 
učitelce Katce Brychtové a pě-
veckému kroužku, děvčatům 
které jezdily na kolečkových 
bruslích a Davidu Řezáčovi, kte-
rý nám ukázal jízdu na skatebo-
ardu, sportovcům z oddílu stol-
ního tenisu TJ Družstevník Bory 
pod vedením p. Františka Dufka, 
p. Zmrhalovi a žákům 
z volejbalového kroužku a hlav-
ně Lence Kujalové a Báře Zik-
mundové, které to odpoledne 
provázely slovem a p. učiteli 
Martinu Chalupovi, který se sta-
ral o ozvučení (aparaturu). 
      Školní a obecní hřiště je 
moc pěkné a ti, kteří už na ně 
chodí, mohou potvrdit, že se jim 
na něm dobře hraje a sportuje. 
Bývá hodně využívané a některá 
odpoledne není jediný koutek, 
kde by se něco nedělo! Malé 
děti závodí v běhu, pod street-
ballovým košem se hraje velký 
rodinný zápas, na velkém multi-
funkčním hřišti uvidíte nejčastěji 
tenisty. (Ani jsem netušila, kolik 
je mezi námi zastánců tohoto 
sportu!) Na velké betonové plo-
še jezdí menší děti na tříkolkách, 
kolech nebo kolečkových brus-
lích a u stolů se hraje stolní te-
nis. No a v dětském herním 
koutku je také živo - ti nejmenší 
se batolí u houpaček a skluzavky 
a někdy dá maminkám velkou 
práci, aby šli večer domů. 
     Všichni si určitě přejeme, aby 
bylo hřiště stále funkční, a když 
už stálo tolik finančních pro-

středků, aby vydrželo bez 
oprav co nejdéle. Právě 
proto bychom měli všichni 
dodržovat určitá pravidla. 
Nyní vybírám jen některá: 
 Hřiště je v provozu 
každý den od 9,00 do 
22,00 hodin. Potom se 
zamyká. 
Na hřišti je zakázáno: 
1. Kouření a konzumace alkoho-
lických nápojů; 
2. Odhazování odpadků mimo 
odpadkové koše - na hřišti jsou 
celkem 4 koše a přesto se do 
nich někteří nemohou trefit; 
3. Vodit na hřiště domácí zvířa-
ta. Některé děti jsou na jejich 
srst alergické a batoleti těžko 
vysvětlíte, že to, co má právě 
v ručičce, je psí hovínko; 
4. Odhazovat žvýkačky - ničí 
umělé plochy; 
5. Jezdit na kolech a jiných do-
pravních prostředcích na trávě a 
vyvýšené ploše hřiště. Děti 
totiž šlapátky odřely kryt 
doskočiště a zajížděly na 
umělou trávu, což firma 
Tennis Zlín, která povrchy 
hřiště pokládala, nedoporu-
čuje. 
      Ostatní pravidla a celý 
Provozní řád najdete od 
září na webových stránkách 
obce a u správce hřiště – p. 
Zuzany Jurkové, Bory 162. 
      A co by měl udělat 
sportovec, který si chce 
zahrát tenis, nohejbal, vo-
lejbal nebo malý fotbal? 
Klíče mu zapůjčí správce 
hřiště nebo její zástupkyně 
p. Vladimíra Stará či p. 
Blanka Křížová, obě bydlí 
v Borech 162. Správce Vám 
za poplatek 30,- Kč (děti 
10,- Kč) půjčí klíč od multi-

funkčního hřiště a pod schody u 
tělocvičny si vypůjčíte sloupky a 
sítě. Kdybyste potřebovali míč 
na volejbal, fotbal, pálku a míčky 
na stolní tenis nebo tenis, budou 
Vám zapůjčeny za poplatek 10,- 
Kč. 
     Chtěla bych poprosit Vás 
všechny dospělé, kteří budete na 
hřišti, netvařte se, že nevidíte, 
že se děti perou nebo provádějí 
na hřišti to, co by neměly a za-
sáhněte, prosím. Všichni si totiž 
přejeme, aby hřiště zůstalo krás-
né a funkční co nejdéle! 
   Zuzana Jurková, správce hřiště 



 
 

Obchodní zastoupení Českomoravské stavební spořitelny oznamuje: 
Ing. Jaroslav Bradáč Tel. 605 535 022 

V prostorách České pošty v Borech, nebo po dohodě individuální návštěva u 
Vás doma. 
 Vyřizuje veškeré náležitosti ohledně stavebního spoření: 
- zakládání nových a následných smluv o stavebním spoření 
- změny a úpravy smluv atd. 

- vyřizování úvěrů a meziúvěrů 
- výpovědi a výplatu peněz 

Toto vše je také možné vyřídit u paní Dvořákové na přepážce pošty Bory. 
Nově také penzijní připojištění a podílové fondy. 
P O Z O R !!!!!!!     V období od   1. 7.  do  30. 9. 2009  můžete využít této mimořádné akce   

!!!!!   Prémie pro liščata  !!!!! 
ČMMS chce podpořit ve spoření ty nejmenší. Smlouvu je nutné uzavřít nejpozději v den 1. narozenin 
Vašeho dítěte!! 
A co touto smlouvou získáte?  
1. Státní podporu ve výši 15% z ročně uspořené částky – max. z 20 000 Kč, tedy až  3 000 Kč ročně. 
2. Smlouva  s   n u l o v ý m   poplatkem při uzavření smlouvy stavebního spoření pro nejmladší klienty 

do stáří jednoho roku – vhodný tip pro prarodiče, kteří chtějí něco naspořit pro svoje vnoučata. 
3.   Čistý úrokový výnos až 6,94% ročně. 
Využijte těchto výhod a informujte se o nich na naší poště! Rádi Vám poradíme. 
Akce je časově omezená.  

         Poradenské místo: Pošta Bory  
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INFORMACE  POŠTY 

 Je moc dobře, že i k nám do Borů tato "instituce", (pracovní místo 
hrazené pracovním úřadem) dorazila. A hlavně, že se přihlásila děvča-
ta, která tato činnost baví. Marie Zmrhalová, Jana Březková a Marie 
Kabrdová se umí otáčet a je za nimi po obci vidět kus práce.  B.K. 

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE 

Autoři fotografií v tomto čísle: J. Březka, B.Křížová, l.Olivová, 

L.Zikmundová, B.Pokorná, L.Homola, P.Kříž, F.Zikmund, Š. Kříž 
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HASIČI OPĚT V AKCI 

  V sobotu 18.7.2009 se jednotka SDH Bory, 
ve složení Ondřej Dostál, Jiří Fňukal, Vladimír Hla-
váč, Aleš Vávra, Luděk Večeřa, František Zikmund, 
Jan Zikmund a Ondřej Zikmund, zúčastnila přátel-
ské celorepublikové soutěže v požárním sportu 
konané v Radostíně nad Oslavou. Takového typu 
soutěže se SDH Bory zúčastnil poprvé ve své his-
torii a získal 10. místo, za které dostal diplom a 
praktické ceny. Je dobře, že naši hasiči tuto soutěž 
absolvovali a to i přesto, že na tento typ soutěže 
nemají žádné speciální sportovní vybavení a soutě-

žili v klasické pracovní výstroji a výzbroji. Počasí 
soutěži příliš nepřálo a zejména při útoku našeho 
družstva se strhl prudký déšť. Poděkování patří 
všem zúčastněným hasičům, kteří si udělali na tuto 
akci čas, a to i přes to, že v poslední době plnili 
řadu jiných náročných úkolů (okrsková soutěž 
v Pavlově, námětové cvičení v Krásněvsi, povodně 
v Borech atd.). 
     F. Zikmund, velitel jednotky SDH Bory  

CYRHOVSKÁ ŠLAPKA 

 23.8.09 Tradiční cyklistický závod do 
vrchu. A když do vrchu, tak kam jinam, než 
na Cyrilov? 
 Dopolední, dětská kategorie byla zastou-
pena málo, ale závodníci si vedli statečně. 
 Odpoledne, to už byl boj opravdový a 
zastoupení bylo ve všech věkových kategori-
ích. A kdo vyhrál? 
Všichni.  Vždyť vyjet ten kopec, to není jen 
tak. Ale pro pořádek: Absolutním vítězem je  
opět Pavel Hladík! 
 Velký dík patří pořadatelům! ,  



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

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

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 
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Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

nebo odpovědi na  
hádanky prosím  

odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

3 x  Z  NAŠEHO  FOTBALU 

Naši muži - Bory B získali 2. místo v 
Okresní soutěži IV. třída sk. B. v 
sezoně 2008/2009, je to zatím nejlepší 
místo od jeho založení v roce 
2000!  Blahopřejeme!  

 
Borští fotbalisté získali 11.7. Diplom 
za 1. místo v Poháru starosty obce 
Vídeň.  
Turnaje se zúčastnili: Karásek Jan, 
Kotačka Ladislav, Beneš Petr, Pokor-

ný Martin, Novotný Antonín ml., Brod-
ský Tomáš, Dvořák Jiří, Kujal Josef a 
Střecha L.  
Výsledky:   
Jívoví - Bory 3:1, Vídeň B - Bory 0:3, 
Vídeň A - Bory 1:4, Bory - Měřín 4:4 (po 
penaltách 7:6). 
Bory - Mostiště 1:1 (po penaltách 8:7). 
Nejlepší střelci Borů: Novotný Antonín 
ml. - 5 branek, Karásek Jan - nejlepší 
střelec penalt.  Blahopřejeme!   
            J. Kaštan 
 
 V sobotu 27. června se vydala fotba-
lová přípravka na turnaj. Nová Ves u 
Nového Města na M. přivítala 8 družstev 
z okolních měst a vesnic, která mezi 
sebou měla bojovat o pohár. Hrálo se 
ve dvou skupinách. Dva nejlepší týmy z 

každé skupiny postupovaly do semifiná-
le. Našim chlapcům se podařilo porazit 
Žďár nad Sázavou, čímž byli o krok blíže 
k vítězství. I přes veškerou únavu a vy-
čerpanost se našim malým fotbalistům 
podařilo domů dovézt 3. místo. Radost 
byla nejen na straně hráčů, ale i na stra-
ně trenéra pana Starého a fanoušků, 
kteří tvořili velmi malou část obecen-
stva, ale fandili o sto šest.  
                                      J. Hromasová   

  V Ostrově nad Oslavou 
se 15.8. konal již tradiční 
Triatlon a naši „kluci“: Ště-
pán Křehlík, Petr Holánek 
a Pavel Hladík již 
"tradičně", podruhé, vyhrá-
li  I. místo v kategorii šta-
fet.  
Gratulujeme! 

TRIATLON 


