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30 LET ZO ČSOP BORY 
 Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody byla v obci založena v 
roce 1979 jako první v okrese a měla 7 

členů. Nejví-
ce jich pak 
bylo 21 v 
roce 1989 a 
nyní je nás 
9. Vyvíjíme 
činnost ve 
smyslu Sta-
nov ČSOP a 
jako občan-

ské sdružení máme právní subjektivitu. 
Staráme se o ochranu přírody a krajiny, 
pečujeme o životní prostředí v obci a 
blízkém okolí. Při své činnosti spolupra-
cujeme s obecním úřadem, orgány samo-

správy a státní 
správy, ne-
ziskovými or-
ganizacemi z 
oblasti ochrany 
přírody i další-
mi organizace-
mi a také obča-
ny. Pro naše 
potřeby nám 
obec Bory 

poskytuje místnosti. Na činnost získává 
prostředky výhradně vlastní prací a využí-
vá k tomu i dotací z různých zdrojů. První 
projekt na podporu celoroční činnosti 
jsme získali už v roce 1994 od WWF ve 
výši 12,5 tis. Kč. V oddílu mladých 
ochránců přírody Bobeš, který vznikl 
v roce 2001, je přihlášeno stále kolem 40 
členů. Jejich činnost je velmi bohatá a tak 
si zaslouží  samostatnou informaci. U 
příležitosti 30. výročí založení ČSOP je 
vhodná příležitost zavzpomínat. 
Od začátku významný podíl naší činnosti 
tvoří výsadba zeleně v obci a okolí.  Saze-
nice jsme si pěstovali ve vlastní školce. 
Vysázeli jsme hodně přes tisíc stromků u 
polních cest v okolí Borů, kolem silnic do 

Vídně, 
Krás-
něvsi a 
Cyrilo-
va, ale 
třeba i 

ve staré lipové aleji v Krásněvsi. První 
výsadbou byla alej 120 ks olší pod mos-
tem přes Babačku vedle cesty k Hatím  
v roce 1981. V posledních letech už tato 
odrůstající zeleň začíná být v krajině pěk-
ně vidět. Však právě tuto alej u Babačky 
jsme museli nedávno vyvětvit, protože už 
svou korunou vadila v cestě a na poli. 
Potěšilo nás, když obec Bory za tato 
činnost byla oceněna v soutěži Vesnice 
roku v roce 2009 Diplomem za mimo-
řádnou péči o zeleň. Toto ocenění patří 
také těm obyvatelům obce, kteří se těch-
to výsadeb zeleně během let zúčastnili. 
Mezi poslední výsadby patřila borová alej, 
kterou sázeli žáci ze základní školy v r. 
2004 a výsadba na návsi v Dolních Borech 
v r. 2005. Víte, že 57 stromků z naší škol-
ky, které odebrala v r. 1999 Velkomezi-
říčská farnost, můžete najít u božích muk 
a křížů v okolních obcích a že naše 3 
javory byly vysazeny v r. 2001 při slav-
nostním otevření u budovy CHKO ve 
Žďáře nad S.? 
Jedinečnou součástí naší činnosti byla 
příprava nejcennějších částí přírody 
v Borech a okolí k ochraně. Na základě 
našich návrhů byly vyhlášeny Památné 
stromy – lípy a javor v Borech v r. 1995 a 
lípy v Rousměrově v r. 1996. Přírodní 
památka Rasuveň byla vyhlášena na zákla-
dě našeho návrhu v r. 1989. Podíleli jsme 
se i na přípravě nového chráněného úze-
mí - největší lokality výskytu mravence 
pospolitého (Formica polyctena) u nás - 
Přírodní památky Šebeň, vyhlášené v roce 
2001. V roce 2005 jsme tu pak vybudova-
li Naučnou stezku Šebeň a vydali Průvod-
ce naučnou stezkou Šebeň, který letos 
vyšel už ve druhém vydání. Musím ale-
spoň připomenout, protože jsme o tom 
už v Borském zpravodaji psali, naši dlou-
holetou péči o Přírodní památku Mrázko-
va louka. U všech těchto chráněných částí 
přírody jsme vyznačili jejich hranice a 
zřídili dřevěné stojany s označením, o 
které se stále staráme. 
Zapojujeme se do programů na ochranu 
biodiverzity. V 80. letech to bylo třeba 
kroužkování výrů, sledování kání, prů-
zkumy netopýrů, výroba pozemních pastí 
a jejich odchyt v Rasůvni a na Mrázkově 
louce, sázení sazenic smrků v lese a evi-

dence zeleně 
v obci a okolí 
v r. 1987, nebo 
výroba a vyvě-
šení 92 budek 
pro pěvce 
v Borech a 
lesích kolem 
Borů. 
V poslední době v rámci „Akce žába“ 
chráníme obojživelníky na silnici u rybníka 
Halda. Pořádali jsme také 3 celostátní 
vzdělávací semináře v rámci „Akce For-
mica“. 
A ještě připomenu několik různých akcí. 
Vzpomínáte si na autobusové zájezdy: 
Veselý kopec 1982, údolí Doubravky a 
Lipnice 1983, Kralice nad O., Mohelno a 
Náměšť nad O. 1984, exkurze do JE 
Dukovany 1985, Moravský kras 1987 a 
Jeseníky 1990? Sběr skla v obci a  dětské 
hřiště u Mateřské školy z dřevěných prv-
ků v r. 1983 a 1994, v tom roce jsme 
také připravili barevnou pohlednici Borů 
s tématem nerostného bohatství. Sběr 
odpadků na březích vodárenské nádrže 
Mostiště a minifestival filmů o ŽP 
v místním kině s besedou Dr. Daňka se 
konaly v r. 1986. Otevření studánky 
v Sedličce s velkou účastí veřejnosti a 
spoutání lípy u silnice železnými táhly, 
které ji dodnes drží pohromadě a anketa 
mezi obyvateli obce,  která zabráni-
la zřízení skládky Žďasu pod Cyrilovem 
byly v r. 1992. Skácení 3 velkých suchých 
stromů v obci a úklid odpadků v Babačce 
v r. 1993. Pro připomenutí a zavzpomíná-
ní to už stačí. A co jsme dělali 
v posledních letech, máme ještě v živé 
paměti.  
Závěrem bych chtěl poděkovat našim 
členům (bývalým i současným) za jejich 
práci, kterou obětavě vykonali ve pro-
spěch přírody a  ve snaze zlepšit životní-
ho prostředí v obci. Tím také přispěli 
k dobrému jménu naší organizace. Věřím, 
že i v dalších letech bude naše činnost 
úspěšná a že se najdou další členové or-
ganizace, aby mohla dobře pokračovat. 
Při této příležitosti děkuji i těm občanům 
a organizacím, kteří nám při naší činnosti 
jakkoliv pomohli. 
                   Pavel Kříž, předseda ZO 
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Mateřské centrum – definice: 
 MC je místo pro rodiče s dětmi, kde mo-
hou společně trávit svůj volný čas, využívat 
nabízené programy nebo jen zázemí, obo-
hacovat své dovednosti nebo se aktivně 
podílet na přípravě programů a chodu MC. 
MC nabízejí alternativu aktivního využití 
volného času dětí a rodin, jsou dobrým 
příkladem smysluplného využití času s dět-
mi. 
Návštěva MC umožňuje rodičům s malými 
dětmi vyjít z izolace, kam se celodenní péčí 
o dítě dostávají. 
MC posilují mateřskou roli ženy ve společ-
nosti. 
MC pomáhá začleňovat matky na mateřské 

a rodičovské dovolené 
do společnosti a násled-

ně usnadňuje jejich zapojení do pracovního 
procesu. 
MC pomáhá začleňovat děti do kolektivu 
ostatních dětí.  
MC funguje na principu rodinné výpomoci, 
na základě dobrovolné práce ochotných lidí 
a díky podpoře obce, dárců a sponzorů. 
 
Tolik definice a vraťme se do Borů.  
 Náhoda tomu chtěla a nápad padl na 
úrodnou půdu. Máme místo, máme zapále-
né maminky, máme tatínky odhodlané pus-
tit se do práce při opravách. Tedy, dáváme 
se do radostného díla a jistě nebude dlouho 
trvat a naše miminka a batolata a jejich 
maminky a tatínkové budou mít v Borech 
svoje zázemí.  
  Hanka Vávrová a Blanka Křížová 

MATEŘSKÉ CENTRUM 

 MŠ jako každoročně 
připravila pro děti lout-
kové pohádky Srdíčko-
vé víly, pod vedením 
paní Margit Komurové 
a účast na dramatické a 
smyslové výchově ve 
s p o l u p r á c i 
s ekologickým centrem 
Ostrůvek. Začátkem 
školního roku jsme 

navštívili program s názvem O posled-
n ím ža ludu ,  který  ved l dět i 
k uvědomění si významu stromů pro 
člověka. Naše MŠ je zařazena do celo-
státní sítě MŠ se zájmem o ekologic-
kou výchovu MRKVIČKA. 
 Ve spolupráci se ZŠ Bory jsme 
dětem připravily Mikulášskou nadílku a 
za přítomnosti paní Matouškové po-
tom 18.12.2009 tvořivé předvánoční 
odpoledne, na kterém děti přivítaly 
rodiče několika vánočními koledami, 

písněmi a vlastnoručně vyrobenými dáreč-
ky, aby tak vytvořily správnou atmosféru. 
 Před zápisem do 1. třídy ZŠ jsme se 
byli podívat za kamarády, kteří již školu 
prvním rokem navštěvují. 
 Ve čtvrtek 4.2.2010 proběhlo v MŠ 
Karnevalové dopoledne plné tance, soutěží 
a her. 
 Děkujeme všem, kteří nám pomáhají 
vytvářet pro děti příjemné společné prožit-
ky. 
  Ludmila Šabacká ředitelka MŠ 

ZPRÁVIČKY Z  NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

KARNEVAL 2010 7.2.2010 

Karneval byl veselý a pěkný, tak jako léta předešlá. Skupina ACCORT hrála parádně, masky 
byly krásné, pořadatelé, Mladí ochránci přírody, milí, šikovní a obětaví, rodiče trpěliví, babič-
ky usměvavé… Velký dík patří vám všem.    BK 
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PROGRAM KLUBU DOBRÉ POHODY NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ 

Ceník výrobků  (ceník je platný od 1. 1. 2010) 
Mléko (3 l, 5 l)        1 litr 20,- Kč 
vratný obal – záloha        20,- Kč 
Farmářský jogurt bílý       1 kg 40,- Kč 
vratný obal - záloha        20,- Kč 
Farmářský jogurt s příchutí (sklenička)  320 g 35,- Kč 
(višeň, jahoda, čokoláda)  
Farmářský jogurt s příchutí (sklenička)  130 g 15,- Kč 
(višeň, jahoda, čokoláda)  
Farmářský tvaroh        250 g 50,- Kč 
Francimel přírodní       1 litr 35,- Kč 
Francimel s příchutí (jahoda, čokoláda)  1 litr 45,- Kč 
Přírodní sýr balkánského typu    180 g 50,- Kč 
Sýr balkánského typu s bazalkou   120 g 40,- Kč 
Sýr balkánského typu v pepři    120 g 40,- Kč 
Párty kostky (přírodní sýr s kořením)  120 g 40,- Kč 
Pařený sýr - pletánek       140 g 45,- Kč 
Sýrová rolka se slaninou      160 g 60,- Kč 
Nakládaný sýr balkánského typu v oleji  
kostky           150 g 80,- Kč 
Nakládané pařené sýrové rolky v oleji  150 g 90,- Kč 
Nakládané sýrové kostky v olivovém  
oleji s olivami         150 g 90,- Kč 
Sterilovaná červená řepa, sklenička   320 g 30,- Kč 
Vepřové maso ve vlastní šťávě, sklenička  260 g 45,- Kč  
Objednávky zboží na: info@farmanemcova.cz 
FARMA RODINY NĚMCOVY s.r.o. 
Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 
IČO: 28872169, DIČ: CZ28872169 
provozovna: Netín 78, 594 44 kraj Vysočina 
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BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ  
Že vám ten název připadá zvláštní a uším neladící? Ano je to tak. Březen - měsíc 
knihy na to jsme byli dávno zvyklí, potom nastala změna zásadní, a řadu let byl 
vyhlašován březen - měsíc internetu a letos je zase všechno jinak a je tu březen 
měsíc čtenářů! A to bude asi zlatá střední cesta! 
 

V NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNĚ...  
 

Týden čtení - pro děti ve znamení Od písmenka ke knize 
Týden čtení-pro dospělé ve znamení Čtení je pro všechny 
Pan spisovatel a ilustrátor Jiří Macoun 
Autorské čtení naší nejmladší autorky 
Společná výroba leporela „Pověsti z Borů a okolí“ 
Nová soutěž na webu knihovny. 
Papírové skládání. 
Knihovnické lekce pro ZŠ. 

Ilustrace pana  
Jiřího Macouna 

16.2.2010 17.00 hod. Promítání filmů pana Stanislava Ochrany II.  
23.2.2010 17.00 hod. Čaj o páté 
2.3. 2010 17.00 hod. Obecní strategie v ZŠ  
8.3. - 12.3. 2010 TÝDEN ČTENÍ pro všechny - v 17.00 celý týden 
16.3.2010 17.00 hod.  - Ing. Jiří Sládek Fair Trade Spravedlivý obchod   
Sobota 20.3.2010 17.00 hod. Beseda s panem Dr. Zdeňkem Susou - 
poutníkem do Santiaga de Compostela, spisovatelem, nakladatelem, léka-
řem, evangelickým knězem, ale také autorem knihy Velká česká pivní 
kniha a zejména o té nám přijede povyprávět! 
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 STOLNÍ TENIS 
  O tom že se stolnímu tenisu v Borech začíná dařit, jsme už 
psali a tady je další pěkná reportáž. TURNAJ VE ŽĎÁRU 
NAD S. Turnaj byl rozdělen na skupiny. Dívky ze Žďáru nad S. 
a z Nového Města na M. byly horkými kandidáty na vítězství, ale 
to ještě nikdo nevěděl, jak to vlastně dopadne. Los nám určil 
v prvním utkání favorizovaný Žďár. Borská děvčata se soupeřek 
nezalekla a k překvapení všech udolala soupeře 3:1 na zápasy. 
Další zápas s Radostínem (3:0) byl jednoznačnou záležitostí a 
dodal našim dívkám potřebný klid a sebevědomí na další zápas. 
Nové Město postupovalo soutěží hladce, ale pak narazilo na 
houževnatost a bojovnost „Boraček“ a zrodilo se další překva-
pení. Jak se ukázalo, pětisetová bitva ve čtyřhře rozhodla zápas 
a postup do finále byl zasloužený. Na druhého finalistu se muse-
lo čekat, tak našim dívkám zbyl i čas na tatranku v blízkém baru. 

Žďárské dívky 
po první pro-
hře s námi 
postupova ly 
sebejistě a 
neohroženě 
až do finále, 
ale rozjetý 
„Borský vlak“ 
byl nad jejich 
síly a zastavit 
se jim ho 
n ep odař i l o . 
Žďárské dívky 
nesly prohru 

těžce a o slzy nebyla nouze. Vítězstvím 3:1 si „Boračky“ zajistily 
postup do krajského kola v Hrotovicích dne 26.11 2009. Přeje-
me hodně štěstí.    
    František Dufek 
 
VÁNOCE 2009/2010 V NAŠÍ TĚLOCVIČNĚ. 
Všichni víme, že máme krásnou tělocvičnu. Někdy to možná 
bereme trošku jako samozřejmost, ale až když mluvíme s jinými 
lidmi, kteří tělocvičnu ve své obci, nebo městečku nemají, uvě-
domíme si, jaké máme štěstí. 
        

VÁNOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU 
28. 12. 2009 Zúčastnilo se ho 7 družstev, hráči byli z Borů, 
Radostína a Rousměrova. 
Výsledky:  1. místo - Marek Minstr, Ladislav  Kotačka, Ondřej 
Coufal 
2. místo - Lukáš Žák, Miroslav Křehlík, Petr Karásek 
3. místo - Miroslav Vaněk, Pavel Hladík, Stanislav Coufal st. 
 
Hned druhý den si zasportovaly děti. Učitelé tělesné výchovy 
Zuzana Jurková a Martin Chalupa pro ně připravili 29. 12. 2009 

VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ. 
Vždy, když tento turnaj pořádáme, zavzpomínám na to, jaké to 
bylo, když jsme ho s panem učitelem Pařilem pořádali 
v kulturním domě. Vůbec jsme se tam nemohli vejít, ale byla 
tam vždy báječná atmosféra. A v letošním ročníku se turnaje 
zúčastnila 4 družstva, tedy 17 žáků od 4. do 8. třídy. 
Výsledky: 1. místo -  maGORS - Standa Drápela, Michal Řezáč, 
Standa Krejčí 
2. místo - Superšestka - Lukáš Marek, Mirda Ochrana, Standa 
Sklenář, Kuba Sojka, Pepa Starý a Míša Kaštanová 
3. místo - Tučňáci - Pepa Požár, Lukáš Zeisel, Matěj Zedník a 
Martin Zástěra 
4. místo - Rybičky 65 - Dominik Studený, Ráďa Sedlák, Terezka 

Prokopová a Mirka Kotačková 
Vyhlásili jsme i nejlepšího střel-
ce Standu Krejčího, který se 
celkem 19 krát trefil do brány 
a nejlepší brankařku Míšu 
Kaštanovou. 
 
Hned další den, tedy 30. 12. 

2009, proběhl 4. ročník  
SILVESTROVSKÉHO 
TURNAJE VE  
STOLNÍM TENISU. 
Turnaj organizovalo společně 
družstvo stolního tenisu TJ 
Družstevník Bory a ZŠ a MŠ 
Hany Benešové Bory, příspěv-
ková organizace. Nejprve odehrály svůj turnaj žákyně, žáci a 
ženy. Jejich dvouhry byly zahájeny po 9 hodině. Sehráli dohro-
mady 132 zápasů na dva vítězné sety. 
Výsledky ( první 3 místa) 
Žáci: 
1. místo - Lukáš Váša, Žďár nad Sázavou 
2. místo - Radim Liška, Velké Meziříčí 
3. místo - Vladimír Zmrhal, Bory 
Aby si žákyně zahrály více zápasů, sehrály svůj turnaj společně 
se ženami. Hodnoceny byly ale obě kategorie zvlášť. 
Žákyně výsledky: 
1. místo - Kristina 
Kotačková 
2. místo - Šárka Duf-
ková 
3. místo - Katka Duf-
ková  Všechny z Borů. 
Ženy výsledky: 
1. místo - Markéta 
Šoukalová, Vídeň 
2. místo - Zuzana 
Jurková z Borů 
3. místo - Jana Zik-
mundová z Borů. 
Kolem 11 hodiny započal turnaj neregistrovaných mužů, které-
ho se zúčastnilo celkem 14 hráčů, kteří si spolu zahráli 101 
zápasů. 
Výsledky: 
1. místo - Jan Nedoma, Vídeň 
2. místo - Marek Ambrož, Vídeň 
3. místo - Miloš Šoukal, Vídeň 
Poslední části turnaje byl turnaj registrovaných mužů se zájemci 
z řad neregistrovaných hráčů. V tomto turnaji se již hrálo na tři 
vítězné sety a snad nejkrásnější pětisetovou bitvu svedli Petr 
Pokorný a František Dufek. Bojovali o každý míček, každý čekal 
na soupeřovu nahrávku na smeč a také na jeho chybu. Nakonec 
se štěstí obrátilo k panu Petru Pokornému, který tak celý turnaj 
vyhrál. 
Výsledky: 
1. místo - Petr Pokorný 
2. místo - František Dufek 
3. místo - Vladimír Krejčí 
4. místo - Miroslav Ochrana st. 
5. místo - Vojtěch Chalupa 
6. místo - Štěpán Křehlík 
7. místo - Ladislav Hlaváč 
Všichni se těšíme na další, v pořadí už 5. ročník tohoto turna-
je!                                    Zuzana Jurková 



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 

 

 

Počet výtisků 260 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v únoru 2010 
 

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@bory.cz 

BLAHOPŘEJEME NAŠIM  
 JUBILANTŮM! 

Marie Michálková, Cyrilov 28    19. 3. 1920 
Marie Martínková, Dolní Bory 34     3. 3. 1930 
Ludmila Ambrožová, Dolní Bory 86  17. 3. 1930 
Marie Charvátová, Dolní Bory 23    13. 3. 1935 
Helena Krejčová, Horní Bory 111   14. 3. 1945 
Aloisie Šulová, Dolní Bory 63         2. 4. 1940  
 Všem našim milým jubilantkám přejeme,  
vhodně zdraví a pohody k jejich krásným na-
rozeninám! 

POZVÁNKA NA STOLNÍ 
 TENIS 

 PRO VEŘEJNOST  
 

Po Silvestrovském turnaji si každý rok sli-
bujeme, že budeme chodit trochu pravidel-

ně hrávat, abychom se v příštím ročníku 
zlepšili, ale abychom také 
v zimě udělali něco pro 
svoje tělo. A tak letos od 
začátku ledna chodíme 
každou neděli od 18,00 
do 20,00 hod. do naší 
tělocvičny. 
Chtěli bychom pozvat i 
Vás všechny, kteří jste 
stolní tenis dlouho nehráli, 
ale i Vás, kteří si to chcete 
jen tak zkusit. Přijďte a 
určitě se dobře pobavíte! 
 Zuzana Jurková a  
           František Dufek 
                          

Zveme vás na  
XII. Sportovní ples   

 v sobotu  
13.2.2010 
se skupinou 
 POHODA 

Hlavní cenu do tomboly 
-  přívěsný vozík  

věnovala firma Agados 
a TJ Družstevník Bory  

VOLEJBALOVÝ TURNAJ  
O POHÁR STAROSTY OBCE  

 
PROBĚHNE V SOBOTU 

20.3.2010 
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ  

PŘIJĎTE PODPOŘÍT NAŠE 
TÝMY. 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    

 
Registrace:   

MK ČR E 18422 
 

Připravuje redakční 
rada:  

Josef Březka 
Pavel Kříž 

Zuzka Filipová 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

Prví občánek 2010! 
 

Všechno nejkrásnější do života 
přejeme našemu  

prvnímu letošnímu miminku, 
Gabrielce Novotné z Cyrilova,  

která se narodila 7.1.2010 

Z našeho fotbalu... Žďárský deník 1.2.2010 


