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Borský zpravodaj 

Kulturní komise obce Bory a MA 21vyhlašuje novou letní sou-
těž pro zahrádkáře i nezahrádkaře. Pro malé i velké. 
 

O NEJVĚTŠÍ SLUNEČNICI! 
 

Zúčastnit se může každý. Vlastně ani není nutno mít zahrádku. 
Místa je všude dost. Je asi dobré svoji „soutěžní“ kytku umístit 
tak, aby časem byla k čemu přivázat. Ideální se v tomto směru 
zdají sloupy a sloupky všeho druhu, balkony atd. Pokud osázíte 
sloup el. vedení, dbejte prosím, aby pak kytka svoji „hlavičkou“  
nenarušovala skříňku, která je téměř na každém sloupě.  
Soutěž ukončíme velkým veřejným přeměřením a odměněním 
nejúspěšnějších pěstitelů. Kdy? No, až nám vyrostou! 
Hodně štěstí a radosti všem pěstitelům a hodně krásných kvě-
tin, které budou naší obci jistě krásně slušet.  BK 

 

15. KVĚTINOVÝ  
DEN 

   
 

STŘEDA  
11. 5. 2011 

  

    Bory 
dopoledne před OÚ  

 

Obecní muzeum v Borech vás zve na výstavu s názvem  

SVATBA  
v předvelikonoční  neděli 
17.4.2011  
od 14.00 do 17.00 hod. 
Další program: možnost zakoupení 
velikonočních dekorací a možnost 
vlastního tvoření (materiál a doplň-
ky budou k dispozici) 

I my v Borech se letos připojíme! 
I my v Borech budeme mít možnost zakoupením květu 

měsíčku zahradního přispět na dobrou věc. 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory  
11. 3. 2011  

Zastupitelstvo obce: 
 I. Schvaluje: 
1.) Program jednání i ověřovatele zápisu.                  13-0-0 
2.) Příspěvek na činnost pro TJ Družstevník 20 tis.   14-0-0 
3.) Studii na výstavbu nové MŠ a navrhuje pokračovat 
v další přípravě projektové dokumentace  
Studii na další zástavbu rodinných domů na Sádkách  14-0-0 
4.) Rozpočtové opatření č.1.2011                            13-0-1
                       

 II.  Bere na vědomí: 
1.) Kontrolu usnesení z minulých jednání ZO obce           
2.) Kontrolu usnesení z minulé rady                 
3.) Oznámení Mgr. F. Eliáše: O velikonočních prázdninách 
bude MŠ uzavřena. Bude se opravovat WC.    
         

 III. Ukládá: 
1.) Starostovi jednat s majiteli pozemků na Sádkách  14-0-0 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 14 členů, jed-
na členka ZO přišla později. 
                   

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 
8.4.2011 

 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí 
1.) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
2.) Zpráva z jednání Rady obce 
3.) Z ředitelství České pošty přišla reakce na náš dopis. Ale 
zatím není v této věci nic nového 
4.) Žádost o příspěvek Charity Žďár nad. Sáz. 
 

 II. Schvaluje: 
1.) Program jednání a ověřovatele zápisu                  12-0-0 
2.) Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 
Hospodaření je pořádku. Nejsou zjištěny chyby a nedostat-
ky                                                                    13-0-0 
3.) Změny v rozpočtu: 
- 12 000,- Kč na opravu záchodů v MŠ                  13-0-0                          
- 19122,- Kč  na odpisy a zároveň nařizuje PO ZŠ, aby 
tuto částku ze svého investičního fondu převedla pět 
zřizovateli                                                       13-0-0 
24 000,- Kč na dovoz stravy do MŠ                     13-0-0 
Navýšení bude kryto snížením plánovaných výdajů na inves-
tice v MŠ 
- přijetí částky 6800,- Kč za nového žáka v ZŠ z jiné obce a 
zároveň převedení této částky do rozpočtu ZŠ.       13-0-0 
4.) Hospodářský výsledek ZŠ. ZŠ skončila hospodaření 
v hlavní činnosti za rok 2010 se záporným HV -138 469,62 
Kč. Ve vedlejší činnosti byl HV kladný 140 797,- Kč   
HV za rok 2010 ve výši 2.327,38 Kč bude převeden do 
rezervního fondu ZŠ.                                          13-0-0  
5.) Vyvěšení záměru prodeje části pozemku 328/2 v KÚ 
DB o výměře 65 m2 a záměru koupě pozemku PK st. 8 v 
KÚ DB na úřední desku                                          13-0-0                                                                
6.) Žádost o zřízení věcného břemene na obecním pozem-
ku PK 1210 v KÚ HB. El. přípojka                            13-0-0
        

 III. Zamítá: 

1.) Návrh změny rozpočtu na opravu obecního rybníku U 
Manova mlýna. Zastupitelstvo navrhuje rozhodnutí odložit 
na příští jednání                                           7-0-6 
2.) Autobus v 10.00 hod.. Zkušební provoz ukázal, že nově 
zřízená zastávka v H. Borech a s tím související zajížďka 
autobusu, je využívána minimálně. ZO navrhuje spoj zrušit.
                   12-0-1
  

 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 13 členů. Je-
den člen přišel o chvilku později 
 

Blanka Křížová - místostarostka    Josef Březka – starosta 
 

 
 
 

Se koná dne 11.5.2011 od 12.00 do 16.00 hod. v 
budově MŠ 
Doklady potřebné při zápisu: 
1. Žádost o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání (bude vyplněna v MŠ v 
den zápisu) 
2. Rodný list dítěte 
3. Doklad prokazující, že dítě bylo 
řádně a pravidelně očkováno, pří-
padně že je proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit 
pro trvalou kontraindikaci (§ 50, zák. č. 250/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví) - tiskopis si rodiče mo-
hou vyzvednout před zápisem v mateřské škole 
4. Pokud bude účastníkem řízení dítě se zdravotním 
postižením, musí být součástí žádosti písemné vyjád-
ření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), 
případně pediatra 
 

Kritéria přijetí: 
1. Kapacita mateřské školy 
2. Nastoupení povinné školní docházky v následujícím 
školním roce 
3. Celodenní docházka 
4. Trvalé bydliště ve spádové oblasti 
5. Dovršení věku 3 let nejpozději do konce září 2011 
              

             Na shledání s Vámi se těší učitelé MŠ Bory 

ZÁPIS DO MATE ŘSKÉ ŠKOLY  

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – SOCIÁLNÍ BYT 
 

Od 1.7.2011 bude volný a tedy k pronajmutí při-
pravený sociální byt „na poště“ po paní Juráňové.  
Kdo by měl o tento byt zájem, nechť se přihlásí na 
OÚ. K žádosti je nutno doložit: 1. Potvrzení o veš-
kerém měsíčním příjmu uchazeče, nebo rodiny. 2. 
Potvrzení, že žadatel není majitelem žádného bytu, 
nebo domu. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU.  
V úterý 19. 4. 2011 proběhne opět sběr nebezpečného odpadu, a sběr vysloužilých elek-
trospotřebičů. Auta firmy ODAS budou před OÚ od 15.50 do 16.10. hod. Na Cyrilově 
16.20 - 16.35. Připomínáme opět, že je nutné tento odpad předávat přímo pracovníkům 
ODASu, v žádném případě tento odpad nehromadit a odkládat před OÚ dřív. 
Od 15. 4. 2011 bude před OÚ přistaven také kontejner na vekoobjemový odpad. 

POPLATKY 2011  
stočné, odpady, pronájem hrobů, poplatek ze psů, nájmy, se vybíraly na Obecním úřadě Bory do 
31.3.2011 v úředních hodinách. Už je téměř  konec dubna, ale pořád je část občanů, která na tuto 
svoji povinnost zapomněla… 
Úřední hodiny na OÚ - pondělí a středa 8.00 -11.30 a 12.30 -16.30 hod.. 

NOVÁ ZASTÁVKA? Autobus v 10.00 z V. Meziříčí? Zkušební provoz uká-
zal, že nově zřízená zastávka v H. Borech a s tím související zajížďka autobusu, 
je využívána poměrně málo. ZO navrhuje spoj zrušit.  Bude tedy jezdit jen do 
změny jízdního řádu. Asi do 12.6.2011 

Klub dobré pohody  v Borech vyhlašuje 
 

Jarní  humanitární sbírku  
pro Diakonii Broumov  

9.5.2011 od 15.00 hod. do 19.00 hod.  
v garáži Obecního úřadu (zadní část budovy OÚ) 

 

Jaké věci je možné darovat: 
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám 

odřezky a zbytky látek) 
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé,  

skleničky - vše nepoškozené 
Peří, péřové a vatované přikrývky,  

polštáře a deky 
Obuv – veškerou nepoškozenou 

  

 Věci, které vzít nemůžeme: 
ledničky, televize, počítače  

a jinou elektroniku,  
matrace, koberce - z ekologických důvodů 

nábytek, jízdní kola a dětské kočárky -  
ty se transportem znehodnotí 

znečištěný a vlhký textil 
  

Věci prosíme odevzdávejte zabalené  
do pevných igelitových pytlů  

či krabic, aby se nepoškodily transportem 
  

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace mob. 608 312 224 

Zájezd Klubu dobré pohody  Zlín   

 

 

 
 

 

 
Sobota 21. 5. 2011 
Odjezd od OÚ v 6.30 hod. Návrat +- 20.00 hod. 
 
Program: Plavba po Baťově kanálu  
Návštěva Baťova obuvnického muzea a 
Mrakodrapu „21“       Oběd 
Návštěva poutního místa Štípa 
Podvečerní procházka v Luhačovicích 
Cena:  
Senioři a děti 290,- Kč 
Dospělí: 340,-  
(Cizí + 100,-) 
 
Přihlášky: 
Blanka Křížová  
Mob. 608 312 224 
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 Naše  le tošn í  Noc 
s Andersenem byla opět ve  
spolupráci s Mladými ochrán-
ci přírody.   A tak jak před 
p á r  l e t y  b y l a  N o c 
s Andersenem inspirací a 
začátkem vzniku Pohádkové-
ho kopečku, letos jsme se 
pustili do úkolu podobného, 
ale mnohem těžšího. Ale 

kdyby se 
nám podařil, budeme mít v Borech i Pohádkové údo-
líčko.  Inspirací nám byly knížky a výtvarné nápady 
pana Františka Skály: Kuky se vrací a Skutečný příběh 
Cílka a Lídy. A letošní četba, kterou jsme pro tuto 
noc obdrželi: „Pachatelé dobrých skutků" ta nám taky 
kápla do noty.   
 A tak jsme opět první hodiny naší společné noci 

prožili venku. Vytvořili jsme malou naučnou 
stezku o tom, jak a proč údolíčko zachovat.  A 
pak jsme se vydali k našim pohádkovníkům na 
Pohádkový kopeček. Domů (do knihovny) 
jsme dorazili řádně umounění a hladoví. Po 
večeři nám Iveta připravila stezku odvahy. Pak 
bylo několik her, několik pozdravů po e-
mailech a pak už 
jsme četli a četli a 
četli. Usínali jsme 
dlouho po půlnoci. A 
ráno jsme pokračo-
vali a ani se nám 
nechtělo domů.    
Blanka a Iveta. 

KOMPOSTÁRNA V BORECH ZAHÁJILA PROVOZ  

 V sobotu 2.4.2011 od 16.00. do 18.00 hod. byla poprvé pro naše 
občany otevřena Obecní kompostárna, která se nachází v areálu Ze-
mas v Borech. Kompostovat lze veškerý rostlinný materiál z vašich 

zahrad a veřejných ploch, 
trávu, větve, listí, piliny, 
slámu a pod.  
 Nyní je kompostárna 
otevřena vždy ve středu a 
v sobotu od 16.00 do 
18.00 hod., od dubna do 
října. Pokud budete mi-
mořádně potřebovat od-
vézt nějaký materiál mimo 
provozní dobu, zde je kontakt na J. Viliše - pracovníka kompostárny 
604726091. 
Příjezd do kompostárny je pouze okolo čističky odpadních vod nahoru, 
zadem kolem areálu Zemasu. Projíždět areálem Zemasu není možné.   

NOC S ANDERSENEM 2011 
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ČTENÁŘ ROKU 2010 
 Tak jako v celé ČR i v naší knihovně se letos poprvé udělo-
val tento titul. Naši nejlepší a nejpilnější čtenáři od nás dostali 
knížku, kytičku a diplom. A kdo že byl ten náš nej, nej čte-
nář?  Absolutním vítězem byla paní Jana Eliášová a z dětí jen 
těsně za ní Martin Drlíček. Další NEJ čtenáři jsou Anežka Karás-

ková, Jaroslav Toman, ing. František 
Eliáš, Květa Smaženková a z dětí Karo-
línka Harvánková, Adélka Kujalová, Jitka 
Kučerová, Adélka Karásková a Kristýn-
ka Juráňová. 
 Někteří se předání v knihovně nezú-
častnili, proto chybí na fotografii, ale o 
dárek, pěknou knížku, nepřišli. 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT  

Čtení sluší 
každému... 
 
A číst se dá 
všude... 
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Vatra při "Pálení čarodějnic" 
 Pálení čarodějnic (také Filipojakubská noc, Valpuržina noc 
nebo Beltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. 
Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svá-
tek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod 
jara. Na některých místech se staví májka. 
 Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. 
Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl 
nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností 
a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice 
slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z 
největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v ote-
vírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly 
nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svát-
ku byla oslava plodnosti. 

Čarodějnice na hranici 
 Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými 
duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem 
inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly 
ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení ča-
rodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do 
výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýše-
ní úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k 
zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění 
mládí a plodnosti. 
 Podobný svátek se slaví v mnoha evropských zemích 
(Slovensko, Skotsko, Irsko, Wales, Švédsko, Finsko, Polsko, 
Německo). Různé země označují tento svátek různými 
jmény. 
            Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

 
 Pan režisér Ivan Stříteský 
z filmového studia Skyfilm 
připravuje výukový program 
pro školy o neživé přírodě. 
V rámci natáčení tohoto pořa-
du navštívil filmový štáb okolí 
Borů a také naše Obecní mu-
zeum. Na snímcích můžete 
vidět Mgr. Aleše Bajera, Ph.D., 
který se ujal role odborného 
poradce a průvodce pořadem 
v rozhovoru s panem profeso-
rem Josefem Staňkem. Celé 
natáčení bylo příjemné setkání 
s milými lidmi. Filmový štáb 
v následujících dnech navštíví 
naše okolí ještě jednou.   

O PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

FILMOVÁNÍ V OBECNÍM MUZEU 

V sobotu 5.2. 2011 se naše děvčata Kristina Kotačková, Šárka Dufková a Katka 
Dufková zúčastnily již 2. ročníku turnaje ve stolním tenisu v Dobré Vodě. Děvčata 
si vedla velice dobře. Obsadila přední příčky, ale pohár jim utekl o jedno mís-
to.  Gratulujeme našim šikovným hráčkám a přejeme další úspěchy a dobré výsled-
ky jako dosud.  MK            

TURNAJ VE STOLNÍM TENISU V DOBRÉ VOD Ě 
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PROGRAM MATE ŘSKÉHO CENTRA - NA FAŘE 
 Herna je pro všechny otevřena každé pondělí odpoledne. A zároveň je program paní 
Hanky Vávrové - cvičení, tanečky, hry a tvoření pro nejmenší! 
Vstup pro jednu rodinu je 30,- Kč 

 

 Arteterapie pro děti a maminky s paní Svatavou 
Drlíčkovou bude 18.5. v 10.00 hod. Cena 50,- Kč 
 

 Muzikoterapie s paní Drlíčkovou pro všechny 
generace. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, nebo 
jen tak si chcete krásně odpočinout, přijďte mezi nás 3.5. od 19.00 hod. Abychom 
si tuto mimořádnou záležitost mohli zachovat, je cena 130,- Kč. Kdo na muzikotera-
pii již chodí, ví že to není cena vysoká. Jen tak pro srovnání, kolik platíte za klasickou 
masáž?  
 Abychom věděli, kolik se nás sejde a zda se do omezených prostor MC vejdeme, 
pěkně prosím přihlašujte se na tel. 608312224, nebo na e-mail: bkrizova@seznam.cz 

 15 družstev ze základních škol Velkého Meziříčí, Borů 
a Velké Bíteše se v sobotu 9. dubna zúčastnilo 9. ročníku 
místního kola této přírodovědné soutěže. 
 Soutěž každoročně pořádá Český svaz ochránců pří-
rody Kněžice ve spolupráci se střediskem ekologické 
výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí. 
 Tříkilometrová trasa se šesti stanovišti začínala 
v zámeckém parku a po ne-
celých dvou hodinách doved-
la soutěžící do budovy SEV 
Ostrůvek. Rok 2011 je vyhlá-
šen Mezinárodním rokem 
lesa a les byl také hlavním 
tématem otázek na stanoviš-
tích. Děti poznávaly lesní 
obratlovce, byliny, keře a 
stromy, zamýšlely se nad 
významem lesů v krajině a 
nezastupitelnou úlohou vody 
v lesním ekosystému, před-
váděly znalosti ze života mra-
venců a čekalo na ně také 
dvanáct kvizových otázek. 

V kategorii mladších žáků všechna tři první místa obsa-
dili žáci ze ZŠ a MŠ Hany Benešové Bory, v kategorii 
starších žáků si vítězství odvezli Bobrosvišti z Velké 
Bíteše. Vítězové místního kola postupují do krajského 
kola soutěže, které se koná 20. 
– 22. května v Křižanově. Drž-
me jim palce!  
Tolik Noviny VM. 11.4.2011 
  
A kdože tak dobře reprezento-
val naši školu?  
Kategorie mladší žáci 
1. místo - Smajlíci - Lukáš Ma-
rek, Fanda Zikmund, Eliška Roz-
marínová a Terezka Prokopová 
2. místo - Příroďáci - Mirka Kotačková, Markéta Mič-

ková, Štěpán Lysák, Natálie Bayerová, Matěj Zedník a 
Zuzka Drlíčková 
3. místo - Žabáci - Simona Drlíčková, Aneta Prudková    
a Maruška Prokopová 
Kategorie starší žáci 
3. místo - Důležitá čísla - Martina Zmeškalová, Veronika 
Zikmundová, Terezka Jurková, Martin Drlíček a Jakub 

Sojka 
              Zuzana Jurková       GRATULUJEME! 

ZELENÁ STEZKA – ZLATÝ LIST 2011 
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 V Dolních Borech u rybníka Halda 
opět členové oddílu Mladých ochrán-
ců přírody Bobeš z Borů postavili 
1.4.2011 zábrany,  aby nedocházelo 
k přejetí obojživelníků na silnici. Je to 
letos už pošesté, co děti u MOPu 
tento záslužný transfer zajišťují.  Žáby 
i další obojživelníci totiž takto zjara 
putují z pole a louky do rybníka, aby 
se tam rozmnožily. Ale v cestě jim 
stojí silnice a ta je pro ně velmi ne-

bezpečná. Zábrany 
je v jejich cestě 
zastaví, a ony na-
padají do zakopa-
n ý c h  kb e l í k ů 
s vodou. Děti mají 
rozdělené služby a 
každý den žáby a 
případně jiné dru-
hy obojživelníků 
přes silnici přene-
sou. Musí je spočí-

tat a také určit druh. 
 V prvním roce, kdy 
jsme s tímto přenášením 
začínali, zachránily děti 
1093 obojživelníků, další 
roky to bylo méně. Byli 
jsme zvědaví na letošní 
výsledek. A i když ještě 
není celá akce u konce, už 
víme, že to 
bude rok na-
prosto rekord-
ní. K dnešnímu 
dni 12.4., je to 
1294 přene-
sených oboj-
živelníků! A 
jsou to: ro-
pucha obecná, 
skokan zelený a 
hnědý a čolek  
obecný a hor-
ský.        I. Jakubcová + B. K.  Foto: I. J., B. K. a T. Jurková. 

ZÁCHRANA OBOJŽIVELNÍK Ů, ANEB AKCE ŽÁBA POKRA ČUJE!  

 8.4.2011 Akce „Čistá Vyso-
čina". U nás v Borech podruhé. 
Sešlo se nás 24 a vydali jsme se 

na své loni vyzkoušené směry. Také pomohl pan ing. 
Eliáš, který posbíral odpadky u zbývajících dvou méně 
frekventovaných silnic, na Radenice a Cyrilov. 
 Snad ani nemá cenu rozebírat, co všechno se 
v příkopech najde, všichni to známe, když krajinou pro-
jíždíme, nebo procházíme. Lesní úseky, které jsou tu 
kolem nás, lákají asi řidiče kvůli větší jistotě, že je nikdo 
nevidí. Krabičky od cigaret, PET lahve, láhve od rumu, 
pneumatiky, celé kusy auta + různé kanistry s něčím, 
celé autosklo...  Celkem asi 31 pytlů a ještě veliká kupa 

věcí co se 
do pytlů 
nevešla. 
 Členo-
vé Mladých 
ochránců 
přírody, 
jejich ve-
doucí a 
dospělí 
členové 
ČSOP od-
vedli po-
řádný kus 

práce. U cest poskládané pytle s částečně vytříděným 
odpadem odveze KSÚS. Celá akce je podporována Zdra-
vým krajem Vysočina a z projektu MA 21. Zbývá jen si 
přát, aby nám takto čisté příkopy a kraj lesa dlouho vy-

držely.  
Foto: B K + Lukáš Vaněk, Anička Karásková, Kája Har-
vánková, Honzík Karásek... 

ČISTÁ VYSOČINA 2011 
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 Minulý rok, tedy v 8. třídě, se nás naše p.uč. Jurková ze-
ptala, jestli bychom nechtěli soutěžit v Bludišti. Bludiště je 
televizní soutěž ČT Ostrava pro žáky 8. a 9. tř., která má 
části vědomostní a sportovní. Rozhodli jsme se, že se zkusí-
me přihlásit, ale nikdo to nebral moc vážně. Proto jsme byli 
hodně překvapení, když nás pozvali za 4 týdny na natáčení. 
     Nebyl čas otálet a začali jsme se pilně připravovat. Nejdří-
ve jsme hlasováním vybírali čtyřčlenný tým těch nejšikovněj-
ších ve složení: kapitánka Verča Zikmundová, Standa Drápela, 
Roman Havlíček a Paťa Hořínek. Aby se družstvo připravilo 
co nejlépe, dostávali všichni žáci různé kvízy a křížovky. Při-
pravovali jsme se i fyzicky, a protože jsme nechtěli ponechat 
nic náhodě, sehnala slečna asistentka Katka Slabá horolezec-

ké karabiny a společně s p. uč. třídní ušily Bludišťáky. S těmi 
jsme pak trénovali připínání a odepínání lana.  
     Původně měla jet jen naše IX. třída, ale požadavek televi-
ze byl 27 diváků, 4 soutěžící a 2 učitelé, takže jsme si vybrali 
svoje spolužáky od 6. do 8. třídy, kteří zasedli v publiku. Ne-
chali jsme si udělat trička s názvem školy, na která finančně 
přispělo naše SRPDŠ. Jsou žlutá a oranžová a v tmavém stu-
diu nás bylo dobře vidět a slyšet. Petra Karásková a Veronika 
Zikmundová také namalovaly transparent se jménem naší 
vesnice.  
     Paní učitelka domluvila dopravu, ubytování, stravování a 
všechny další podrobnosti a hurá do Ostravy! 
     Cesta do Ostravy je dlouhá a také poměrně finančně 
náročná, a tak musíme poděkovat za finanční příspěvek Za-
stupitelstvu obce Bory, které nám ze svého rozpočtu poskyt-
lo částku 10.000,- Kč jako příspěvek na cestovné.  
     Vše začalo 14. 2. 2011. Byli jsme napjati a nemohli se do-
čkat, až nastane ten vytoužený okamžik a my budeme poprvé 
ve studiu v našich žlutých a oranžových tričkách. Zatímco 
publikum čekalo v šatně, naše čtyřčlenné družstvo se vydalo 
s paní asistentkou do kostymérny a maskérny. Tady se natá-
čelo úvodní představování družstva, jehož součástí bude i 
video, které natáčel hlavně Roman Havlíček, Daniel 
Hochmann a p. uč. Jurková.  
 Ve studiu nás přivítal pan režisér a moderátor Roman 
Pastorek. A už se všechno rozjíždí! Nikdo z nás před tím 
netušil, jak je natáčení náročné, že natočit třeba 30 minut 
vysílání může trvat i 3 hodiny. 
     Naši první soupeři byli ze ZŠ z Ostravy. Prvním úkolem 
bylo postavit věž z kostek, po ní vylézt a zazvonit na zvon. I 
když měli soupeři věž postavenou rychleji, na zvon zazvonil 

jako první Pa-
trik, a tak jsme 
měli právo vy-
bírat první 
otázku. Soutěž 
dál pokračova-
la, my jsme 
fandili našemu 
družstvu 
z plných plic a 
našim skvělým 
soutěžícím se 
podařilo popr-
vé vyhrát. Bylo ti i díky naší p.uč. Kremláčkové, která vyhrála 
pomalou jízdu na kole a přidala družstvu šest bodů. To bylo 
radosti! 
 Po prvním kole natáčení nás autobus odvezl do turistické 
ubytovny Vesmír Bolatice, kde jsme přespali a hned vedle se 
navečeřeli a přímo bohatýrsky se druhý den i nasnídali. Noc 
nebyla moc dlouhá a brzy ráno jsme museli vstávat, abychom 
byli v 8,30 hod. ve studiu. Čekal nás druhý soupeř, tentokrát 
Hanáci z Nákla u Olomouce. Náklo je vesnice podobná té 
naší. Jejich družstvo ale nemělo proti našemu ostřílenému 
družstvu šanci. A paní učitelky nezklamaly ani tentokrát a 
vyhrály házení kroužků na cíl.  
     Bohužel nebo bohudík jsme vůbec netušili, že nás čeká 
náš nejtěžší soupeř ze ZŠ se sportovním zaměřením až z Ústí 
nad Labem. Když jsme viděli o dvě hlavy vyšší holky a kluky 
vystupovat z autobusu, moc jsme si na výhru nevěřili. Přesto 
jsme si řekli: „Dáme do toho všechno, je to třetí kolo, tak 
musíme i potřetí vyhrát!“ A to, čemu jsme ani v nejtajnějších 
snech nevěřili, se stalo skutečností. Patrik vyhrál i potřetí 
první úkol a v následujícím kvízu jsme získali jednobodový 
náskok. Únavu jsme přemohli i na lanové překážkové dráze a 
vyhráli jsme zlatého Bludišťáka. Byli jsme už hodně unavení, a 
proto nás soupeř porazil v kvízu a získal znovu šanci na vítěz-
ství. Ale to netušil, že máme v záloze naše učitelky. Ty opět 
vyhrály a již před tajenkou bylo jasno. Tentokrát se podařil i 
Balancovník, a tak se vyplnil i náš pokřik: 
 „Přijeli jsme z Moravy, 
 do té Vaší Ostravy, 
 v Bludišti si pohrajeme, 
 ceny si snad odvezeme.“ 
     A co jsme vlastně vyhráli? Poukázku do lanového centra 
Proud v hodnotě 2000,- Kč a každý ze soutěžících poukázku 
do obchodního centra Tesco. Byl to asi nejlepší výlet, co 
jsme zažili. Užili jsme si i spoustu legrace s lidmi ze štábu, 
který připravuje Bludiště – s moderátorem Romanem Pastor-
kem, kameramanem Tomášem Niklem a ostatními, jejichž 
jména neznáme. Pro nás všechny to byla obrovská zkušenost 
nejen v soutěžení, ale i ve fandění. Takový zážitek se naskyt-
ne jedenkrát za život!  
 A pokud byste se i Vy chtěli podívat, jak to v té Ostravě 
vlastně všechno probíhalo, dívejte se v sobotu 9.4., 16.4. a 
23.4. 2011 na program ČT1 kolem 9.00 hod., kdy by měly 
být naše díly Bludiště vysílány.  
   

Z příspěvků žáků: Míši Ambrožové, Standy Drápely, Romana 
Havlíčka, Dana Hochmanna, Hanky Horňákové, Patrika Ho-
řínka, Honzy Hoška, Terky Jurkové, Petry Karáskové, Dana 
Rouse, Michala Řezáče, Katky Smejkalové, Martina Vítka a 
Veroniky Zikmundové sestavila tř. učitelka Zuzana Jurková 

JAK JSME VYHRÁLI V BLUDIŠTI  



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 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v dubnu 2011 
 

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 
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 „O pohár starosty obce Bory" - 8. ročník          
Již 8. rokem pan starosta Josef Březka přivítal v naší 
tělocvičně 48 hráčů na tradičním jarním turna-
ji.   Celkem mezi sebou soutěžilo 8 družstev, která 
si rozlosovala svoji skupinu. Hrát jsme začali hned 
v 8 hodin ráno, protože nás čekalo 18 zápasů. Ně-
komu se dařilo lépe a jiným méně, ale volejbaloví 
nadšenci si vždy našli něco zajímavého na koukání. 
 Letošní turnaj byl zakončen bitvou mezi obhájci 
loňského titulu, hráčů z Oslavice a volejbalistů 
z Kozlova. Po urputném boji mladí hráči z Oslavice 
pohár zaslouženě vybojovali. 
      Chtěli bychom touto cestou poděkovat sponzorům, díky kterým si všechny družstva od-
nesla pěkné ceny. Jsou to: 

Obec Bory - putovní pohár,  
Uchytil s.r.o. - Radostín nad Oslavou, Horácké autodruž-
stvo Velké Meziříčí, Alpa a.s. - Velké Meziříčí, Vezeko 
s.r.o. - Velké Meziříčí, Alfa helicopter, Remet spol. s r.o., 
Josef Fňukal, Pavel Láznička 
 Také patří velký dík panu Zmrhalovi a Zuzce Jurkové, 
za celodenní rozhodování zápasů. 
Jsme moc rádi, že všechny zápasy proběhly hladce a už se 
těšíme na další, již 9. ročník. 
Pořadí družstev: 
1. Oslavice - kapitán - Daniel 
Kocmánek 
2. Kozlov 52 - Radovan Dítě 
3. Měřín - Zuzka Janečková 

4. Bory XXL - Pavel Jakubec 
5. Chlumek - Milan Smejkal 
6. Jívoví - Ladislav Mach 
7. Bory - Taková normální rodinka - Laďa Ochrana 
8. Bory - Dunky žalky - Iveta Jakubcová 
              Volejbaloví nadšenci Bory.  Jarka Jakubcová 

VOLEJBALOVÝ TURNAJ 2011 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM!  
 

 

 

 

 

 
 

Marie Štěpánková  18.5.1946   Dolní Bory 35 
Vladimír Březka  6.5.1951   Horní Bory 219 

František Zikmund  3.6.1931   Dolní Bory 12 
Ladislav Suk  2.6.1936   Dolní Bory 60 

Aloisie Tomanová  19.6.1936   Cyrilov 2  
Marie Mičková  23.6.1941   Dolní Bory 169 

   

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví, štěstí a životní pohody! 

 

 

 

 
 
Vždy v sobotu 19:00-20:00. 

zatím do konce června v tělo-
cvičně ZŠ Bory  

Zapomeňte na cvičení, přijďte 
se pobavit! 

Další informace naleznete na: 
http://www.studio-
euphoria.cz/bory/ 

 

Poděkování:   Naši milí hasiči a všichni vaši pomocníci, malí i velcí. Děkujeme vám za 
páteční úklid smetených hromádek zimního posypu.  Blanka Křížová - místostarostka 


