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Masopust 2016 

Prožili jsme krásný masopust-
ní den, večer a mnozí i noc! 
Veliký dík patří Pavlovi Vávro-
vi a všem jeho pomocníkům a 
neuvěřitelně neúnavným har-
monikářům a bubeníkovi! 
Panu starostovi a všem obča-
nům děkujeme za vlídné přije-
tí a úžasně dobré koblížky a 
další občerstvení! Všem 41 
maskám za fantazii, výdrž a slušné chování. (většinou…) Kapela pana Chovana dokázala 
vytvořit parádní atmosféru a hrála až do rána. A speciální poděkování patří našim mys-
livcům za výborný zvěřinový guláš! A obětaví hasiči se starali o bezpečnost všech a 
zajistili dopravu masek na Cyrilov a zpět! Foto: J. Charvát a P. Kříž. Další fotky a krátké 
video naleznete na: www.bory.cz           B Křížová 

TJ Družstevník Bory zve všechny občany na  
TRADIČNÍ VEPŘOVÉ 

HODY 
Sobota 12. 3. 2016 

Sportovní kabiny u fotbalového 
hřiště.  

Začíná se od rána, dobroty k 
ochutnávání budou připraveny  

po poledni. 

 
Myslivecké sdružení Bory zve všechny na 

 
TANEČNÍ ZÁBAVU,  

která se koná v sobotu  19.3.2016 
 

K tanci a poslechu hraje skupina  

ACCORT 
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    Ze zápisu z 18. jednání ZO Bory 29.12.2015   
Přítomno 10 členů ZO.  
Omluveni: MVDr. Marková R., Viliš P., Příhodová P., Mgr. Eliáš 
F., Mgr. ing. Slavíková M., 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová M. 
Program jednání 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6. Rozpočtové opatření č. 11/2015 
7. Strategie obce 
8. E - názor 
9. Žádosti 
10. Různé 
11. Závěr 
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2015 v celkové výši 
159 456,- Kč 
- E-názor. Aby vedení obce mohlo nadále využívat možnosti 
programu E-názor, je třeba najít administrátory, kteří absolvují 
školení a budou tuto činnost provádět. ZO schvaluje Ing. L. Do-
stálovou a Mgr. Ing. M. Slavíkovou administrátorkami do projek-
tu E-názor. 
- Různé: ZO schvaluje zahájit řízení na povolení ke kácení stro-
mů u MŠ. L. Kotačka by zajistil pokácení. Dřevo by si ponechal 
náhradou za práci. 
- Cestu k vodojemu je ve spodní části třeba opravit. Zpevnit. 
- Plánovaná dráha pro hasiče, nebude to omezovat provoz hřiště 
a kabin? Např. parkování. Je třeba nejdřív jednat s Lesy ČR, TJ 
Družstevník a zvážit všechny okolnosti. 
- Cesta na Ševčinu je poškozená těžbou. 
- Cesta ke Sklenému: Navezený materiál je třeba na jaře urovnat. 

 
   Ze zápisu 16. schůze RO konané 13.1.2016  

Přítomni: Všichni členové RO  
Přizvaní a hosté: Ing. M. Slavíková, Bc J. Marková a L. Lachová 
Program: 
1. Zahájení jednání 
2. Projekty RC 
3. Žádosti 
4. Různé 
5. Závěr 
- Toto jednání se konalo v Rodinném centru Mraveniště. Mamin-
ky z RC by za pomoci Bc. Jitky Markové rády podaly žádost o 
grant z MPSV - Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojes-
lích v ČR. 
  - jedná se o děti ve věku 6 měsíců až 4 roky 
  - podmínkou projektu jsou 4 děti 
  - z programu, by bylo možné hradit provoz budovy, včetně 
platu a školeni vyučujících  
   - bylo by vytvořeno min. jedno pracovní místo na dobu tři let 
   - spoluúčast: pokud by o grant žádal spolek je 0%, pokud by 
žádala obec, 5%. 
Je třeba zjistit zájem mezi rodiči a oslovit případné učitelky. 
- Žádosti 
 - Prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX opět o 1 rok, tedy 
do 31.1.2017. 
- Prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX o 3 měsíce. Tedy do 
30.4.2016. 
- XXX  žádá o pronájem kanceláře v budově OÚ. V této době 
probíhá stěhování Obecního muzea a jedna z místností muzea je 
pro kancelář vhodná. RO schvaluje vyvěšení záměru o pronájmu 
kanceláře  
- RO schvaluje sjednocení komerčních nájmů v celé budově OÚ, 
mimo lékařů. 

- Žádost XXX o koupi stavební parcely v lokalitě Mezibory. 
RO navrhuje odepsat, že lokalita Mezibory nebude pravděpo-
dobně v dohledné době zasíťovaná, ale připravují se další parcely 
v lokalitě Na Sádkách. 
- Žádost XXX. Vydání stavebního povolení na prodloužení vodo-
vodu v lokalitě Na Bukovcích -1. etapa, je podmíněno uzavřením 
smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku a dále uzavře-
ním dohody o převzetí zkolaudovaného prodloužení vodovodu 
do vlastnictví obce. XXX navrhuje bezúplatný převod. RO schva-
luje uzavřít smlouvu o právu provést stavbu i dohodu o převzetí 
vodovodu.  
Různé: -  Příspěvek na opravu rybníka Pešák. RO schvaluje uhra-
zení části nákladů na opravu rybníka Pešák ve výši 3446,-Kč 
(včetně DPH) 
- Cena a doba pronájmu prostor organizacím MOP Bobeš, Mladí 
hasiči, Rodinné centrum Mraveniště v budově bývalé MŠ. RO 
schvaluje tyto pronájmy na dobu 5 let. Za cenu 1 Kč za rok pro 
každou organizaci. 
 

       Ze zápisu z 19. jednání ZO Bory 29.1.2016  
Přítomni: 12 členů ZO 
Omluveni: Láznička P., Vávra P, Příhodová P. 
Program jednání 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6. Smlouva o právu stavby a Dohoda o převzetí 
7. Převod majetku škole 
8. Strategie obce 
9. Plán odpisů ZŠ 
10. Projekt MA 21 na rok 2016 
11. Žádosti 
12. Různé 
13. Závěr 
- Kontrola jednání RO 
Rozprava : - Projekt minijesle - probíhá průzkum a uvidí se podle 
zájmu rodičů. - Opravy rybníku Pešák. Starosta obce navrhuje 
navýšit příspěvek na tyto opravy ještě o částku faktury za nyní 
provedené zemní práce (6 tis.). ZO schvaluje tento příspěvek. 
- ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o právu stavby a Dohodu o pře-
vzetí. V lokalitě na Bukovcích nebylo možné vybudovat vodovod 
v rámci projektu. Proto pan XXX v této době připravuje jeho 
vybudování a k tomu potřebuje souhlas vlastníka pozemku ke 
stavebnímu povolení a dohodu o převzetí hotové stavby do sprá-
vy obce. Tento převod bude bezúplatný.  
- ZO schvaluje převod majetku škole. Předávací protokol obsa-
huje soupis majetku, který předává Obec Bory do majetku Zá-
kladní školy Hany Benešové a Mateřské školy Bory, příspěvkové 
organizace. Tento předávací protokol nabývá účinnosti 1.1.2016 
a nahrazuje předchozí protokol ze dne 12.1.2010 a Dodatek č.1 
Předávacího protokolu ze dne 7.9.2015.  
- ZO schvaluje Rozvojovou strategii obce Bory na roky 2015-
2025 Rozprava byla o formě zpracování. Tato strategie byla vy-
tvořena jinak, než Strategie předešlá, a je škoda, že se tvořila 
během léta a účast občanů byla tedy malá. 
- ZO schvaluje nový plán odpisů majetku ZŠ a MŠ Bory. Nově 
bude v tomto plánu myčka na nádobí a mycí stůl ve školní kuchy-
ni. Příloha. 
- B. Křížová představila Projekt MA 21podaný dle Zásad Zastupi-
telstva Kraje Vysočina v rámci Zdravého kraje Vysočina na rok 
2016, zaměřený zejména na spolupráci v rámci obce.  V rámci 
tohoto projektu bude zejména otevřena naučná stezka v Dolních 
Borech, podpořeno dovybavení okolí obnovovaného rybníčku na 
Cyrilově, podpořen den řemesel na Cyrilově, dovybavení obce 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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novým párty stanem, aj. ZO schvaluje podání žádosti projektu 
MA 21 pro rok 2016 
- Žádosti: Centrum pro zdravotně postižené Žďár nad Sáz. žádá 
o příspěvek na svoji činnost. ZO neschvaluje příspěvek pro CZP 
- Různé: Paní Marková přednesla zprávu o inventuře obecního 
majetku, která byla právě dokončena a probíhala v zimních měsí-
cích. Hospodaření obce bylo shledáno v pořádku. ZO schvaluje 
zprávu inventarizační komise a stvrzuje ji svým podpisem. 
- Vyřizování zastávky autobusu u prodejny COOP Jednota pro 
děti dojíždějící do MŠ a ZŠ z okolních obcí, se v procesu projed-
návání posunulo dál. 
- Je nutné iniciovat u ZDARu zrušení zastávky autobusu, který 
zajížděl do Dolních Borů s dětmi do MŠ. Toto zajíždění si vyřídi-
ly okolní obce a o zrušení asi požádat zapomněly. Obec zašle na 
ZDAR žádost o zrušení. 
- V minulých dnech probíhala v ZŠ, MŠ i školní jídelně kontrola 
Školní inspekce. Po dobu 4. dnů. Inspekce ve svém závěrečném 
hodnocení nešetřila velkou chválou ve všech oblastech: vybavení 
školy i školky, tak i kvalita výuky a kvalita práce ve školní jídelně. 
 

    
Ze zápisu 17. schůze RO konané 10.2.2016  

Přítomni: 4 členové RO 
Omluveni: ing. L. Dostálová 
Hosté: Ing. L. Prokop 
Program: 
1. Zahájení jednání 
2.  Kronika obce - zápis za rok 2015 a předání funkce 
3.  VPP stanovení počtu a doby smluv 
4. Pronájmy prostor v budově OU 
5. Žádosti 
- Kronika obce. Pan kronikář ing. L. Prokop přečetl RO připra-
vený zápis za rok 2015. Navíc pan Prokop zpracoval dva velmi 
cenné soubory historických fotografií. 
A protože již koncem roku pan Prokop oznámil, že chce svoje 
působení ve funkci kronikáře ukončit, je toto poslední zápis, 

který dokončí. Proto při této příležitosti starosta obce panu 
Prokopovi poděkoval za jeho svědomité vedení obecní kroniky 
po celou dobu neuvěřitelných 42 let, a předal mu dárek. 
- Novým kronikářem obce bude od února 2016 Pavel Kříž. 
- RO schvaluje vytvořit 3 místa na práci VPP od 1.4.2016 na 
zkrácený úvazek. 
-Pronájem prostor v budově OÚ. Jedná se pronájem místností 
uvolněných přestěhováním Obecního muzea a klubovny MOP. 
 RO schvaluje pronájem místnosti pro kancelář paní XXX. Od 
11.2.2016 na dobu 1 roku s možností prodloužení. Za cenu 826 
Kč /m2/rok + platba za topení dle platného výpočtu. Ve smlouvě 
je třeba doplnit poplatek za vodné, stočné a tř. odpad. 
- RO schvaluje vyvěšení dalšího záměru obce: Pronájem místnos-
tí v budově OU. Jedna místnost v suterénu a druhá v 1. patře. 
Prostory jsou vhodné např. i na provozovnu. 
- V rámci sjednocení cen nájmů v budově OÚ byla navržena 
nová nájemní smlouva i paní XXX. XXX souhlasí s novou výší 
nájmu, ale požaduje snížit nájem za WC, které má také pronaja-
to a za teplo, protože momentálně v pronajatých prostorách 
pracuje minimálně. O případné nové dlažbě bude rozhodnuto 
samostatně. Podle ceny a možností obecního rozpočtu. RO 
souhlasí se snížením nájemného XXX za WC (které je součástí 
pronajatých prostor)  na polovinu a teplo účtovat až v období, 
kdy opět začne pracovat po mateřské dovolené. 
- Žádosti: Obec eviduje 7 žádostí o prominutí platby stočného. 
Všichni doložili potřebné doklady o tom, že trvale žijí mimo 
obec. RO schvaluje prominutí platby stočného všem jmenova-
ným žadatelům. 
- XXX žádá o prodej stavebního pozemku v obci, až budou 
k dispozici. RO bere na vědomí. 
- Návrhy na odbahnění rybníka Pešák. RO doporučuje projednat 
na příštím jednání ZO. 
 
Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem 

č. 10/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů. 

Poplatky pro rok 2016 
Svoz komunálních odpadů (popelnice): 500,- Kč na po-
platníka. Splatnost do 31.5.2016. 
Stočné: 1334,- Kč (včetně DPH) na poplatníka. Splatnost 
do 31.3.2016. 
Pes 120,- Kč a každý další pes 180,- Kč. Splatnost poplat-
ku do 31.3.2016. 
Nájemné z hrobu je opět bez DPH. Cena za 1 m2 je 25,- 
Kč podle pronajaté plochy. Splatnost do 31.3.2016. 
 Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně 
obce, nebo převodem na účet číslo 4200009323/6800, 
var. symbol je rodné číslo poplatníka. 

Drobnosti.. 
- Jarda Zaťko začal připravovat krátký 
spot o naší obci.  I když bude krátký, se-
sbírat materiál a zachytit aktuální dění v 
obci znamená být přítomen všude, kde se 
něco děje a natáčet a natáčet. A potom 
stříhat a stříhat…. A proto prosím, při-
jměte vlídně tohoto mladíka s kamerkou 
na svých akcích a buďte mu nápomocni.  

 
- SDH nabízí k prodeji PLECHOVÉ ŠATNÍ SKŘÍŇKY.  
Skříňky jsou v dobrém stavu. Případní zájemci, prosím hlaste se u 
Františka Zikmunda tel. č. 603885175 

 
- V týdnu od 14.-18.3. se bude 
poprvé odečítat stav vodomě-
rů. Prosím umožněte Dáši Haš-
kové přístup k vodoměru, po-
případě se domluvte, kdy bude-
te doma.  

Číslo telefonu na D. Haškovou:  737881416 
 
Doplňte si prosím, v kalendáři: Oslava SDH ke 120 výročí 
založení se bude konat o víkendu 22.7.-24.7.2016 
 

Kácení májky s hudbou atd. je připraveno na 28.5.2016 

DO RÁMEČKU  - Velké poděkování patří 
všem členům SDH, kteří nám pomohli se stěho-
váním nábytku a všech těžkých kusů z obecního 
muzea do nových prostor. O to víc, že ten ve-
čer pěkně mrzlo. 
- Bereme to málem jako samozřejmost, ale 
zvládnout takovou kupu návštěvníků při výstupu 
na Holý vrch, je pěkný nápor. Děkujeme! 
Za všechny, kteří si v teplíčku cyrilovského kul-
turáčku zase rádi poseděli,  
       B Křížová  
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Příjmy (v tis. K č) 

skupina DRUH PŘÍJMU   

 Daňové příjmy celkem 9774 

  
Neinv. přij.dot. ze st. rozp.
(školství,st.sp.) 

144,8 

  Investiční přijaté dotace ze stát. fondů 400 

  
Ost. inv. přij. Dotoce ze st.rozp.
(přísp. UP) 

65 

  Příj. z vydobyv. prostoru a ner.(lom) 4,3 

  Pitná voda 327 

  Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 1088 

  Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 2 

  Příjmy z pronájmu kulturního domu 15 

  
Ostatní tělovýchovná činnost (příjmy 
z pronájmu) 

65 

 3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace-
ubytovna 

90 

 3612 Bytové hospodářství 235 

3613 
  

Nebytové prostory 85 

3632 Pohřebnictví 42 

3633 
Výstavba a údržba místních inženýr-
ských sítí -příjmy z pronájmu 

58 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 87 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 45 

3725 
Využití a zneškodňování komun. Od-
padů 

100 

6171 Činnost místní správy 99,3 

6310 Obecné příjmy z finančních operací 2 

 Splátky úvěrů -2920 

 Celkem 9408,6 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016 

ZTRÁTY A NÁLEZY Po čase zveřejňujeme „poklady“, které 

se sešly u paní Dvořákové na OÚ. Jistě tyto předměty někomu chybí! 

skupina Výdaje (v tis. K č)   

2212 Silnice 457,2 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4,7 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 11 

2310 Pitná voda 477 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod  634,5 

6121 Školství  ZŠ, MŠ, ŠJ, družina 1690 

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 20 

3310 
Kultura (KD, SPOZ, knihovna, kostel, roz-
hlas) 

378,4 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0,5 

3419 Tělovýchovná činnost 221 

3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(ubytovna) 

76,8 

3543 Pomoc zdravotně postiženým 52,5 

3612 Bytové hospodářství 41,1 

3613 Nebytové hospodářství 111,1 

3631 Veřejné osvětlení 133 

3632 Pohřebnictví 41,6 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 110,2 

3635 Územní plánování 65 

3636 Územní rozvoj 50 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 590,9 

3720 Odpady (nebezpečné, komunální a ostatní) 773,6 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 119,6 

3900 Fond malých projektů 50 

4189 Dary zdravotně postiženým 1 

5512 Požární ochrana 134 

6112 Zastupitelstvo obce 756,5 

6171 Činnost místní zprávy 1415,4 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55 

  Celkem 9408,6 

6399 Ostatní finanční operace 250 

6409 Ostatní činnosti - rezerva 480 

1039 Lesní hospodářství 5 

2341 Vodní díla (Horník) 20 

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 184  

3421 Využití volného času dětí a mládeže 18 
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016 V BORECH 
 

Koledníci v Borech vybrali do kasiček 22 145 Kč! 
 

Zuzana Filipová     6 228,-   Dolní Bory 
Josef Dostál          5 158,-  Horní Bory 
Jan Kostečka         6 729,-  Dolní Bory 
Marie Dostálová    4 030,-  Horní Bory 

    Díky všem! 

Finanční správa zavádí bezplatnou  
daňovou složenku 

 Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povin-
ností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku. 
Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní 
placení, zaplatit své nejběžnější daně na nejbližší poště bez poštov-
ného. Mnohonásobně se jim tím rozšíří dostupnost této služby. 
 Bezplatná daňová složenka bude od 1. března standardně k 
dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. Jejím prostřednic-
tvím budou moci občané (fyzické osoby) zaplatit daň z nemovitých 
věcí, daň z nabytí nemovitých věcí (popřípadě daň z převodu ne-
movitostí) a daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání, a 
to bez úhrady ceny platební transakce, tedy zdarma. 

 „Přicházíme tak s obrovským usnadněním platby těch-
to daní pro ty, kteří chodí raději platit do pokladen finančních 
úřadů. Těch ale máme v současné době v celé republice jen 
98 a často jsou pro obyvatele žijící na venkově strašně dale-
ko. Síť poboček České pošty je nesrovnatelně širší, zahrnuje 
přes 3.200 míst i v těch nejzapadlejších koutech republiky. 
Navíc pokladny územních pracovišť finančních úřadů jsou 
standardně otevřeny jenom 2 dny v týdnu a nemohou konku-
rovat otevírací době a klientským podmínkám poboček poš-
ty“, řekl ministr financí Andrej Babiš.  
 Finanční správa neustále hledá další provozní úspo-
ry, aby zajistila občanům dostupné, komfortní a bezpečné 
placení daní, namísto omezeného a nákladného placení v 
pokladnách finančních úřadů. Každoročně uvedené druhy 
daní platí na pokladnách finančních úřadů 
zhruba 1 milion poplatníků. 
 „Finanční správu přijde příjem a převod 

jedné platby na příslušný účet státu na 42,50 korun, 
kdežto České poště za tuto službu nyní zaplatíme nece-
lou polovinu (18,50 korun). I když vezmeme v úvahu, že 
bezplatnou službu nyní samozřejmě využijí i občané, 
kteří doposud platili své daňové povinnosti obyčejnou 
složenkou i s poštovným, celkové náklady na zavedení daňové složenky 
se rozhodně nezvýší, ba naopak“, dodal generální ředitel Generální-
ho finančního ředitelství Martin Janeček. 
 Daňová složenka vypadá na první pohled jako běžná poštov-
ní poukázka typu „A“. Liší se však od ní tím, že je v záhlaví ozna-
čená jako Poštovní poukázka A – doklad V/DS, přičemž DS zna-
mená daňová složenka. Složenka má v horní části bílý pruh, před-
tištěný transakční kód (113) a konstantní symbol (0001).  

MOŽNOST PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 
PROSTŘEDNICTVÍM SIPO 

Využijte novou službu Finanční správy a  plaťte daň z  nemovitých 
věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO! Proč? 
➤ Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do 
schránky, nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň 
z nemovitých věcí, že nestihnete zaplatit daň včas, chodit platit na 
pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště! 
Jak na to? Uživatelé SIPO 
1. Vyplníte Oznámení k  platbě daně z  nemovitých věcí prostřed-
nictvím SIPO a k němu přiložíte doklad o přidělení spojovacího 
čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO. 
2. Toto doručíte finančnímu úřadu, u  kterého jste poplatníkem 

daně z nemovitých věcí. 
Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO. 1. Vyplníte formulář 
SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty, a  nebo na 
www.ceskaposta.cz pod složkou Platební a finanční služby ČR) 
a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště. 
2. Získáte spojovací číslo SIPO, a  dále pokračujete jako uživatelé 
SIPO. Přihlášení k  placení daně z  nemovitých věcí prostřednic-
tvím SIPO na zdaňovací období roku 2016 je možné do 31. ledna 
2016. Následující roky, i  kdyby došlo ke změně výše daně, pro-
běhne placení přes SIPO pro Vás zcela automaticky! Formulář 
Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO 
najdete na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod 
záložkou daňové tiskopisy.    Finanční správa ČR 



Stránka 6 Borský zpravodaj 

JSME BORÁCI NE BOROVÁCI ! 
 

 Na letošním Novoročním výstupu na Holý 
vrch jeden z jeho účastníků vyprávěl něco o Borová-
cích. Jako obyvatelích obce Bory. A protože jsem už 

dříve slyšel třeba o Borovském zpravodaji,  tak mě napadlo 
napsat, proč je to špatně. 
Vše se odvíjí od názvu naší obce Theutonicalis Kyenheyt, Horní 
Německý Bor.  Bor  (rod mužský neživotný, 1. pád jednotné 
číslo) a bory (1. pád množné číslo) znamenají borový les. I 

v naší hymně zpíváme „bory šumí po skalinách.“  
 A od slova bor se pak odvíjí borský (dělení: 
bor-ský). Že je to správně se můžete přesvědčit 

třeba na mapě u názvu rozsáhlého lesa kolem Borů. Je tu 
uvedeno Borský les.  Pak jsou tedy správně i Boráci stejně 

jako borští  občané, Borský zpravodaj a tak podobně. 
 Kdežto  borovský  (dělení bo-rov-ský) má svůj základ ve 
slově Borová, jako je např. Borová u Poličky. Tady jsou správně 
Borováci nebo borovští občané. 
 A tak bychom měli jako obyvatelé Borů, tedy Boráci, 
říkat a psát borský. Aby si nás nepletli s Borováky, obyvateli 
obce Borová. A aby se proto na nás občané z Havlíčkovy Boro-
vé, natož jejich  rodák Karel Havlíček Borovský, nezlobili. 
 

 S použitím inf. Jazykové poradny Ústavu pro jazyk český sepsal 
P.Kříž. 

HOLÝ 
VRCH 

1.1.2016 
 

 Počasí nám 
tentokrát po 
letech přálo, bylo 
krásně a na Ho-
lém vrchu bylo 
milo a veselo. A 
druhý den se 

ještě nemuselo do 
škol a do práce a 
tak tohle všechno 
asi ovlivnilo i počet 
účastníků. A byl z 
toho rekord. 650 
účastníků! Tedy do 
čísla 662, což je 
výška kopce v m 
nám už chybí 
opravdu máličko. Z 
Borů nás šlo 173. 
 Tak jako v 
minulých létech 
veliké poděkování 
patří všem ochot-
ným cyrilovákům. 
Kulturáček zažil 
další velikou zatěžkávací zkoušku. A bylo tam teplo a útulno. 
 

STATISTIKA (od r. 2007, kdy jsme se i my poprvé připojili) 
1.1.2007 - 5 z Borů nahoře bylo celkem 70 účastníků 
2008 nás šlo už 33 a na vrcholu bylo celkem 198  
2009 z Borů 66 a celkem  320 
2010 z Borů 127 a celkem 481 
2011 z Borů 180 a celkem 565 
2012 z Borů 171 a celkem 470 
2013 z Borů 146 a celkem 474 
2014 z Borů 122 a celkem 424 
2015 z Borů 129 a celkem 517       Foto P. Kříž a www.jívovi.cz 

Tak už trénujete?  
Anebo, byli byste ochotni pomáhat při zajištění 

trati přes Bory a na občerstvovací stanici? 

NÁŠ VENKOV-PROJEKT MA21 PRO ROK 2016  
 Ve čtvrtek se usku-
tečnila přednáška pana Bc. 
Tomáše Poula z firmy 3D 
zahrady z Řečice. Byla 
zaměřená na nové druhy 
ovocných dřevin a keřů a 
také na projekt, který 
firma realizovala na cestě 
mezi obcemi Bohdalec, 
Podolí a Řečice, kde bylo 
vysázeno na 900 stromů, 
většinou ovocných. Nové 

druhy ovoce na našich zahrádkách znamenají velké obohacení 
nejen pro nás, kteří budeme mít větší sortiment ovoce, ale velmi 
důležité je pro včely, motýly a jiný hmyz. A jaké druhy nám tedy 
pan Poul představil? Např. muchovník, zimolez, černý jeřáb, kdou-
loň, japonskou hrušku, morušovník, malinoostružinu, ostružinu 
beztrnnou, fíkovník, židovskou třešeň…. Také návrat ke května-
tým loukám, a to i malým na našich zahradách, znamená veliké 
druhové zpestření. Ke všem těmto otázkám naleznete v Obecní 
knihovně nové publikace. 

 V rámci tohoto projektu se uskuteční: Další besedy o 

stromech a včelařství a pak besedy v RC věnované zdraví.  
15.4. Čistá Vysočina společně s MOP Bobeš. 
24.4. Den Země Cesta do krajiny. K tomuto dni bude připraveno 
otevření naučné stezky, o které dávno uvažujeme, a letos konečně 
bude uvedena do života. 
Výlet do Arboreta Nasavrky loni jsme toto arboretum navštívili na 
podzim, skoro všechno už bylo odkvetlé, proto se tam letos vydá-
me ještě jednou, na jaře. 
7.5. Jarní tematický zájezd pro všechny 
zájemce. Jeho cílem bude tentokrát mi-
mo jiné farma pana Daďourka, který se 
naplno věnuje chovu ovcí u nás na Vyso-
čině. 
3.7. - I Cyrilov je náš. Den starých řeme-
sel a dovybavení rekultivovaného rybníku 
na Cyrilově lavičkami. 
Říjen Dny zdraví - hvězdicový pochod na 
Cyrilov 
Stromy pro naše děti – výsadba ovoc-
ných stromů s rodiči a dětmi 
z Rodinného centra 
Obecní kalendář na rok 2017 + slavnostní plánovací setkání spolků 
Šot o obci – Jarda Zaťko už s natáčením začal.              B Křížová 

BOR 

BOROVÁ 

BOR
Y 

BOROV
ANY 
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KRONIKA OBCE, dříve též pamětní kniha obce, je letopisecké 

dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech 
v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. 
 Kroniku obce je v České republice povinna vést každá obec. 
Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy 
nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů 
po uzavření každého kalendářního roku. Obcí jsou tradičně chá-
pané obce i města, kroniky vedou též městské části. Kronika má 
podobu vázané knihy, napsané buď ručně, nebo na počítači. 
Zodpovídá za ni obec. Na obsah kronik obcí se nevztahuje ochra-
na podle práva autorského. Z uživatelů obsahu kronik obcí to 
nesnímá morální povinnost citovat zdroj. 
Z historie kronikářství v obcích 

 Pamětní zápisy a knihy vedlo mnoho měst a městeček již před 
více staletími. Pokynem hraběte Karla Chotka z 31. srpna 1835 však 
bylo uloženo, aby v každém městě a v každé obci s právem trhu 
v Čechách byla zavedena kronika v jazyce německém, nebo latin-
ském. Po vzniku Československé republiky zákon č. 80 /1920 Sb. z. a 
n. ze dne 30. ledna 1920 uložil samosprávným obcím založit a vést 
pamětní knihu obecní, čili kroniku. Na zákon navázala dobově podmí-
něná vládní nařízení a ministerské směrnice. Dnes úlohu kronik určuje 
zákon č. 132 ze dne 14. března 2006.                        Wikipedie 
 

„ Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem 
života obce ve všech jeho složkách, mravním svědomím současní-
ků a pramenem spolehlivého poučení budoucích pokolení. „ 
         F. Roubík 
 

PAN ING. L. PROKOP A KRONIKA OBCE BORY 
 Víme všichni, že kroniku a kronikáře v Borech máme? A že 
ji máme vedenou úplně vzorně a že jsme nikdy nemuseli, tak 
jako v mnoha obcích, řešit že kronika roky nebyla vedena, nebo 
že si pan kronikář vymýšlí, nebo že píše moc zeširoka a pak jsou  
v kronice i věci, které s obcí vůbec nesouvisí…  

  
 My v Borech pana Prokopa celá léta potkáváme na akcích 
s fotoaparátem v ruce a přijde nám to takové normální a samo-
zřejmé.  
 Pan Prokop byl vedením kroniky pověřen Radou MNV 
9.3.1973.  Tehdy po sloučení obcí bylo rozhodnuto, začít v obci 
kroniku vést.  Bylo mu tehdy 28 roků. Zda byla kronika 
v předchozí době v Dolních Borech a Horních Borech vedena se 
můžeme jen domýšlet. Protože k dispozici je nemáme a nejsou 
ani v archivu ve Velkém Meziříčí. Dochovala se pouze Pamětní 
kniha Ladislava Baráka z Horních Borů, která úplně oficiální kro-
nikou obce není. I za ni jsme ovšem vděčni. 
 Za dobu 43 let pan Prokop zažil různé politické změny a 
psaní kroniky mnohdy nebylo snadné.  
 Mimo aktuálního dění konkrétního roku, pan Prokop zpra-
coval historii kamenolomu v Horních Borech a Hatí v Dolních 
Borech, podílel se na ustavení pamětního listu vloženého 11. září 
1992 do báně opravené hlavní věže kostela Sv. Martina v H. 
Borech, popsal a zdokumentoval kříže postavené na k.ú. Dolní a 
Horní Bory, sestavil seznam legionářů v I. světové válce (použity 
byly mimo jiné i „Paměti na I. světovou  válku“ od pana Cyrila 
Inochovského), podílel se na vydání knihy Minerály Borů a Cyri-
lova, sepsal životopis pana učitele Požára atd. 
 Během své kronikářské činnosti pan Prokop připravil řadu 
besed pro veřejnost a zejména pro děti v ZŠ. V roce 2013 při-
pravil pan Prokop pro Obecní muzeum velkou výstavu kronik, 
příloh ke kronikám a starých fotografií k 40. výročí sloučení obcí 
Dolní Bory a Horní Bory s Cyrilovem. 
 3 díly kroniky obce tedy roky 1972 - 2007 + pamětní kni-
hu vedenou Ladislavem Barákem naleznete na webových strán-
kách obce v kapitole Z historie. 4. díl kroniky, který pan Prokop 
právě dokončuje, bude digitalizován později.  
 Přejeme panu Prokopovi pevné zdraví a ať se mu daří 
uskutečnit všechny plány, které teď má. 
                   B Křížová           Foto P. Kříž a M.Chalupa 

 

PROSBA ZŠ O POMOC VE SBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ 
 

 Pravidelně Vás informujeme o sběrových aktivitách v naší základní škole. Teď 
bychom Vás chtěli požádat o pomoc. Jak možná víte, sbíráme  elektrozařízení  v sou-
těži RECYKLOHRANÍ. Za každý kilogram elektra, baterií a mobilů získáváme bo-
dy, které pak proměníme za hry pro děti, sportovní zařízení nebo videopřehrávač. V 
letošní soutěži bychom chtěli získat MIKROSKOP. Už se nám podařilo získat 2400 

bodů, ale mikroskop si můžeme objednat za 4800 bodů. Takže nám chybí ještě polovina. Pomůžete 
nám? Pokud máte doma starý elektrospotřebič, počítač, mikrovlnnou troubu, videopřehrávač, televizor, 
mobilní telefon, vysavač, dejte ho některému žákovi nebo ho doneste kterýkoli pracovní den ráno od 
7,00 do 7,40 hod. nebo od 13,00 do 15,00 hod. do školy a dejte ho učiteli, který má v šatnách dozor. A 
pokud byste v této době neměli čas, ale chtěli nám pomoci, předejte prosím, vysloužilé elektrozařízení 
paní učitelce Zuzaně Jurkové. Děkujeme a věříme, že s Vaší pomocí se nám to podaří.   Učitelé ZŠ Hany Benešové 

Radní obce v čele se starostou obce předali 
panu kronikáři Ing. L. Prokopovi malý dárek. 
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Máte rádi výzvy? Určitě většina z Vás ano. 
A co takhle výzva čtenářská? 
Chcete být na sebe hrdí a zároveň se pobavit a 
vzdělat a zažít krásné chvíle nad knihou?  
O co se vlastně jedná? 
Úkolem této zábavné výzvy je přečíst celkem 20 
knih dle zadání. Když se do toho opravdu se vší 
vervou pustíte, určitě zjistíte, že přečíst 20 knih 

je vlastně snadné. 
Zadání: Dle DatabázeKnih.cz zní výzva takto: 
1. Kniha začínající stejným písmenem jako tvoje křestní jméno. 
2. Kniha poprvé vydaná v roce 2016. 
3. Kniha z žebříčku 100 nejlépe hodnocených knih na DK. 
4. Kniha napsaná nebo inspirovaná skutečností. 
5. Kniha, která byla přeložena do angličtiny. 
6. Kniha, která má méně než 200 stran. 
7. Kniha, která byla zfilmována. 
8. Kniha, která má více než 400 stran. 
9. Kniha od veřejně známé osobnosti (ne spisovatele). 
10. Kniha povídek. 
11. Kniha od českého autora. 
12. Kniha od autora píšícího pod pseudonymem. 
13. Kniha autora oceněného Nobelovou cenou. 
14. Kniha přečtená za jediný den. 

15. Kniha s číslem v 
názvu. 
16. Oblíbená kniha tvého 
dětství. 
17. Kniha doporučená 
kamarádem. 
18. Kniha o přátelství. 
19. Populárně naučná 
kniha. 
20. Kniha od autora 
mladšího 30 let. 
  
Tak co, už jste si vybrali? 
Půjdete do výzvy? Přidáte 
se v naší Obecní knihovně? 

TÝDEN ČTENÍ 2016 
V pondělí 29.2. v 17. hod. zahájíme týden čtení tvořením. Připravili jsme 

INCHOVÉ OBRÁZKY ANEB ČTVREČKOMÁNIE PRO DĚTI II.  

Úterý 1.3. v 17 hod. podvečer se stolní hrou „Pátý přes devátý“.  

Ve středu 2.3. v 17. hod. RÝMOVÁNÍ VÁŽNĚ A HLAVNĚ NEVÁŽNĚ. 

Ve čtvrtek 3.3. se vydáme na velikou pouť s poutníkem Petrem Hirschem 

V pátek 4.3. v 17. hod. velké společné čtení, aneb ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU 
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 Ne všichni možná víte, že informace o knihovně můžete 
nalézt na www. knihovna.bory.cz, které loni měly 1071 návštěv. 
Obec na provoz knihovny v roce 2015 poskytla 45 926 Kč. I 
když se počet návštěvníků knihovny mírně snížil, na 1169 a klesl 
počet zapsaných čtenářů na 116 (z toho 44 dětí), výpůjčky knih a 
časopisů se zvýšily na 1646. Nových knih přibylo jak nákupem, 
tak díky darům občanů 161. Výběr knih jsme rozšířili souborem 
256 knih z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad S.. Zajistili jsme 
vypůjčení 46 knih z jiných knihoven. Ve smyslu knihovního záko-
na v minulém roce u nás proběhla revize knih. Během roku bylo 
vyřazeno 205 neaktuálních, málo vypůjčovaných, či poškozených 
knih. V tomto roce se zaměříme na aktualizaci naučné literatury. 
Vyřazené knihy najdou většinou nového majitele ve výměnném 
koutku v prodejně Jednota. Je pěkné sledovat, jak tenhle koutek 
už druhým rokem funguje! Knihovna dále nabízí asi 15 druhů 
časopisů. Časopisy odebíráme z remitendy, tedy za cenu asi 
třetinovou, některé dostáváme zdarma. V knihovně naleznete, a 
děti hojně využívají,  i řadu stolních her. Na chodbě před knihov-
nou jsme zřídili wi-fi koutek, který může být využíván i mimo 
provozní dobu knihovny. Stejně jako internet, je i vypůjčování 
knih a časopisů už řadu let bezplatné.  
 Internet využilo během roku 291 zájemců, a to nejen ke 
hraní her. Během školního roku jsme připravili několik čtenář-
ských lekcí pro děti ze ZŠ i MŠ. Prvňáčci byli v červnu opět paso-
váni na čtenáře a dostali svoji Knížku pro prvňáčka. Pro děti byla  
připravena Noc s Andersenem a také jsme pár večerů věnovali 
pletení Parakord náramků.  
 Akcí pro veřejnost knihovna připravila v roce 2015 celkem 
16. Z nich byly nejvíce navštívené beseda s Honzíkem Karáskem 
a s paní Věrou Sosnarovou, hlavní postavou knihy Krvavé jahody. 
Na jaře to byla beseda se spisovatelem a záhadologem Arnoštem 
Vašíčkem a s Milanem Daňkem. 
 Co nám v knihovně dělá radost? Velký zájem MŠ o 
knížky, které pro paní učitelky a děti zajišťujeme.  Další velkou 
radostí je několik nových velkých čtenářů, kteří chodí do knihov-
ny pravidelně a čtou hodně. Rozhovory se čtenáři a čtenářkami 
nad knihami to je radost veliká. 
 A z čeho jsme v knihovně smutní? Že děti čtou 
opravdu málo. Pevně věříme, že už nastává doba, kdy děti při-
jdou na to, že mobilní telefon ani FB nenahradí radost z četby 
knih. Vždyť ponořit se do příběhu v knížce je taková radost. 
Proto máme v knihovně připravenu Miničtenářskou výzvu pro 
naše dětské čtenáře. 
 Stále věnujeme pozornost zkvalitňování knižního fondu. 
Sledujeme knižní novinky a doplňujeme (pokud nám to dovolí 
rozpočet), nebo ze Žďáru vypůjčujeme knihy současné a žádané. 
Doplňujeme i fond povinné školní četby, aby studenti v naší 
knihovně našli všechny požadované knihy. Další sadu knih z této 

oblasti si mohou 
naši čtenáři 
vypůjčit ve čteč-
c e  e - k n i h . 
V letošním roce 
máme již přes 
40 nových knih, 
které rozšíří 
základní fond 
knihovny (3288) 
Knihovna je otevřena v pondělí od 11,30 – 13,30 hodin a 
v pátek od 17,00 – 19,00 hodin.  Blanka a Pavel Křížovi 

NOC S ANDERSENEM 2016 
 

Zveme všechny děti, které by rády  
prožily společný večer a noc  

v naší knihovně.  
 Výjimečně se u nás bude konat o týden 

později a to 8.4.2016.  
Začátek je v 18. hod.  

  Přihlášky si vyzvedněte v knihovně,  
   nebo  na www.knihovnabory.cz 

Z ČINNOSTI OBECNÍ  
KNIHOVNY V ROCE 2015 
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Obecní muzeum v Borech se po 8 letech existence v budově 

OÚ přestěhovalo do nových prostor.  
Nyní ho naleznete v budově bývalé MŠ  

na adrese Dolní Bory 40. 
SLAVNOSTNÍ ZNOVUOTEVŘENÍ  

OBECNÍHO MUZEA  
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 27.3.2016 OD 14. DO 17. 

HOD. 
Těšíme se na vás! 

 KARNEVAL 
2016 

Letošní karneval 
proběhl v neděli 
21.2.2016. Celé 
odpoledne nám 
zpříjemnila skupina 
Accort, která je už 
po několik let sou-
částí našeho karne-
valu. A my jsme 

moc rádi .  Vš ichni jsme byl i 
v očekávání, kolik letos přijde dětí. A měli jsme velikou radost, 
protože letos se karnevalu zúčastnilo asi 250 návštěvníků. Pro 
děti jsme měli připravené různé hry, za které dostávaly odměny. 
Také jsme připravili tombolu, ve které hlavní cenou byl fotbálek. 
Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům. Také musíme podě-
kovat za krásné vystoupení žákům základní školy Bory, kteří 

nám předvedli své taneční umění pod vedením svých instrukto-
rů. Už teď se těšíme na příští rok, kdy se s Vámi se všemi zase 
uvidíme. I. Letmajerová MOP Bobeš 
Zajímavou novinkou byl fotokoutek! Pořadatelé - Lenko, Zuzko, 
Alčo, Krtistinko, Ivet, Mirku, Jitko, Niky a další a další a další, 
díky moc. Jste šikovní!        BK  Foto: P. Kříž a L. Homola 
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DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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FLORBAL 28.+29.12.2015 
Stalo se již pěknou tradicí, že se v Borech poslední dny v roce 
sportuje! Nejinak tomu bylo ani koncem roku 2015 
Pondělí - 28.12.2015 - Vánoční florbalový turnaj žáků ZŠ 
Turnaje se zúčastnila 3 družstva chlapců a 2 družstva dívek, cel-
kem 25 žáků, kteří spolu sehráli 10 zápasů. Máme radost, že si 
tyto děti přišly zasportovat o vánočních prázdninách!  
Výsledky: 
1. Skauti od Gothajské řeky (V. Prokop, O. Hlaváč, J. Karásek, 
D. Požár, K. Havelka) 
2. FC VOLTURE (D. Frejlich, V. Beneš, Š. Heller, A. Kotačka, O. 
Stupka)  
3. Green Apples (J. Bajerová, E. Křížová, T. Březková, M. Jaško-
vá, A. Karásková) 
4. Feel out (T. Zeisel, T. Trnka, D. Kaštan, D. Hedbávný, F. Be-
neš) 
5. Rebelky (K. Němcová, A. Králová, A. Vaňková, A. Smejkalová, 
Z. Ambrožová) 
Nejlepší střelci: D. Požár - 23 vstřelených branek a K. Havelka - 
17 branek. 
Veliké poděkování patří rozhodčím: panu uč. Mgr. Martinu Cha-
lupovi a našemu bývalému žákovi Lukáši Zeiselovi. 

Úterý - 29.12.2015 - Vá-
noční florbalový turnaj 
žáků středních škol 
Protože se vloni ke společ-
nému turnaji sešlo 16 druž-
stev hráčů ZŠ a SŠ, rozhodli 
jsme se letos turnaj rozdělit. 
Středoškoláci nastoupili v 
úterý a o nejlepší umístění 
bojovalo 8 družstev. Přijeli 
nejen naši bývalí žáci, ale také 
hráči z Křižanova, Dolní Libo-
chové, Krásněvsi, Rosic u 
Brna, Velké Bíteše, Velkého 
Meziříčí a ze Žďáru nad Sáza-
vou. Celkem 51 hráčů. 
Výsledky: 
1. dužstvo Ingass (D. Hibš, D. 
Moučka, D. Uhlíř, J. Hladík, V. 
Dvořák, M. Tichý, L. Chalupa, 
P. Těšík) 
2. Orel Dolní Libochová - lonští vítězové 
(M. Koukola, J. Koukola, Vl. Uhlíř, J. Po-
lák, D. Lukášek, P. Špaček, Z. Holubář, P. 
Šustal) 
3. Vyhaslé hvězdy - naši loňští deváťáci 
(M. Zástěra, M. Zedník, D. Studený, J. 
Starý, J. Požár, L. Zeisel, P. Víglaský) 
4. Křižanov Group (P. Bajer, J. Tomšík, 
O. Hladík, M. Procházka, J. Stefanjuk) 
Další pořadí: Peklo Krásněves, Spectabilis Nobilis, Poníci, MC 
Justa. 
Nejlepším střelcem se stal Dominik Moučka z družstva Ingass se 
7 vstřelenými brankami. 
Velmi děkuji oběma rozhodčím - Ing. Jiřímu Štěrbovi ze Zábřehu 
na Moravě a Bc. Jakubovi Hrubému z Brna. 
A velký dík patří také sponzorům, kteří věnovali ceny pro vítěz-
ná družstva: firmy Optik Otto Němec Velké Meziříčí, Vezeko 
Velké Meziříčí a Asociace školních sportovních klubů. 
 Mgr. Zuzana Jurková Foto: Z. Jurková a L. Homola  

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY 

Ve čtvrtek 28. ledna 2016 se na naší škole konal zápis do první 
třídy. Tentokrát byl motivovaný pohádkou "Boudičko, budko, kdo 
v tobě přebývá".   K zápisu se dostavilo 21 dětí se svými rodiči, dvě 
děti přišly z důvodu nemoci 
v náhradním termínu.  O přijetí 
požádali rodiče dětí z Borů, Cyrilo-
va, Vídně, Radenic, Skleného nad 
Oslavou, Rousměrova a Laštoviček. 
Po dobu čekání na samotný zápis se 
dětem věnovaly pohádkové postavy 
– budoucí spolužáci z 8. třídy. 
    Vl. Stará 
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 30. prosinec patří už tradičně stolním tenis-
tům. Oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory 
zastoupený zejména panem Františkem Dufkem a 
panem Vladimírem Krejčím pořádá v tělocvičně 
ZŠ a MŠ Hany Benešové v Borech Předsilvestrov-
ský turnaj ve stolním tenisu. Letos to byl již osmý 
ročník. V 9,00 hodin se začala hrát utkání katego-
rie neregistrovaných žáků a žen. V 11,00 hod 
odstartovali svoje zápasy neregistrovaní muži a ve 
14,00 hod registrovaní hráči. Turnaje se zúčastni-
lo celkem 44 sportovců (stejně jako vloni) nejen z 
Borů, ale i z Vídně, Bohdalce, Radostína nad Osla-
vou, Blízkova, Laviček, Polničky, Brna a Žďáru nad 
Sázavou. Celkem bylo odehráno 173 zápasů ten-
tokrát v pěti kategoriích. Nejpočetnější byla již 
tradičně skupina neregistrovaných mužů. 
Výsledky: 
Kategorie žáků: 1. M. Váša (Radostín n. O.), 2. F. 
Karásek (Bory), 3. D. Frejlich (Bory) 
Kategorie žen: 1. K. Dufková (Bory), 2. K. Kotač-
ková (Bory), 3. M. Šoukalová (Vídeň) 
Kategorie neregistrovaných mužů: 1. S. Vencálek 
(Žďár n. S.), 2. P. Kozel (Krásněves), 
3. V. Chalupa (Bory) 
Kategorie registrovaní muži: 1. J. Starý ml. (Bory) 
- obhájil svoje loňské vítězství! 
2. S. Pekárek (Vídeň), 3. F. Dufek (Bory) 
Poslední kategorie, která byla novinkou letošního 
turnaje, byla kategorie čtyřher, kterou odehrálo 
celkem 9 dvojic. 
Výsledky:  
1. - R. Skryja (Bohdalec), Š. Král (Blízkov)  
2. - V. Krejčí (Bory), M. Ochrana (Bory)  
3. - P. Kališ a J. Kališ ml. (Velké Meziříčí) 
 Děkujeme všem pořadatelům, kteří obětavě kaž-
dý rok turnaj připravují, všem sponzorům, kteří 
nám přispěli sponzorskými dary. Všem sportov-
cům blahopřejeme a těšíme se na 9. ročník Před-

silvestrovského turnaje v Borech!  
Mgr. Zuzana Jurková 
Foto: Z. Jurková, F. Jurek, T. Jurková, F. Dufek 
 

STOLNÍ TENIS 30.12.2015  

 

TJ DRUŽSTEVNÍK BORY 
zve všechny na druhý ročník  

       MEMORIÁLU 
 STANISLAVA OCHRANY 

Koná se v sobotu 19. 3. a v neděli 20. 3. 2016 
 

Sobota 19.3.2016: 7,30 - 13,30 hod. pro ročníky 2007 a mladší 
        13,00 - 18,30 pro ročníky 2001 a mladší 
Neděle 20.3.2016:  8,00 - 13,30 pro ročníky 2005 a mladší 

CO DOKÁŽOU ŠIKOVNÉ RUCE 
NEDĚLE 28.2.2016 od 13 do 18 hod. v KD 

DOBRÉ VODĚ 
Vidět můžete: 

Spoustu krásných nezbytných maličkostí vyro-
bených z různých materiálů 

Přijďte se podívat a pokochat uměním šikov-
ných "lidiček" a podpořit je 

UKÁZKY VÝROBY, 
MOŽNOST ZAKOUPE-

NÍ ZHOTOVENÝCH 
VÝROBKŮ 

    Občerstvení zajištěno  
Srdečně vás zvou pořa-
datelé z Dobré Vody 

Pozvánky od sousedů  

Pozvánka na koncert  
SPOLEČNÁ VĚC 2016 

Přijměte pozvání na koncert 
Společná věc, který se usku-
teční ve Velkém Meziříčí  ve 
čtvrtek 21.4.2016  v 19 hodin 
v kinosále Jupiret clubu. 
 Návštěvníci koncertu 
uvidí výjimečný multimediální 

projekt spojující historický nástroj Vodnářský zvon 
s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí.  
 Předprodej vstupenek: e-shop www.dub.cz, 
programové oddělení Jupiter club, s.r.o., Náměstí 
17, tel: 566 782 004, info: 566 678 144, 775 678 
144.  


