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Borský zpravodaj 

Pořad bohoslužeb o Velikonocích 
Pátek 14. 4. v 17. hod. Velký pátek Obřady Velkého pátku (Den přísného postu) 

Sobota 15. 4. Bílá sobota 19 hod. Velikonoční vigilie 

Neděle 16. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9.45 Božíhodová mše svatá s žehnáním pokrmů 

Pondělí 17. 4. Pondělí v oktávu velikonočním 9.45 Dolní Bory 

 

Pozvánky na str.  4+5. Aneb, co nás v Borech v nejbližší době čeká!  
Beseda o Haně Benešové, pálení čarodějnic v Borech a na Cyrilově, stavění májky, Den Země, 

Květinový den, Zájezd KDP,  Oslavy 70 výročí ZŠ, kácení májky s programem. 

 25.3. Sbory pro občanské záležitosti opět připravily krásné odpoledne pro seniory nejen z 

Borů, ale i z okolních obcí: Rousměrova, Skleného nad Oslavou a Radenic. 

Úvod programu patřil vystoupení dětí ze ZŠ. Bylo pestré a pěkné. Potom pozdravili všechny přítomné 

starostové obcí s informacemi o aktuálním dění v obcích. K tanci a poslechu pak hrála hudební skupina 

z domova Kamélie z Křižanova pod vedením Ondry Chalupy. 

 Členky SPOZ všech obcí výborně připravily a zajistily tuto akci a velmi obětavě obsluhovaly 

celé odpoledne a večer.       B Křížová Foto L. Zikmundová 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 2017  

Z Velikonočního Obecního muzea  
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     Ze zápisu z 35. jednání ZO Bory 24.2.2017  

Přítomno 10 členů ZO 

Omluveni: MVDr. Marková R., Ing. Dostálová L., Příhodová P., 

Mgr. Eliáš F., Viliš P., 

Osadní výbor Cyrilov: ing. M. Necidová 

Program jednání 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Udržitelný rozvoj - přednáška 

5. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

6. Kontrola jednání RO 

7. Rozpočtové opatření č. 1/2017 

8.  Schválení kalkulace stočného 

9.  Schválení smlouvy o věcném břemeni 

10.  Různé 

11.  Závěr 

- Udržitelný rozvoj. Naše obec je od roku 2009 zapojena do MA 

21, proto je třeba, aby všichni členové ZO měli povědomí o 

tom, co to je Udržitelný rozvoj a další s tím související oblasti. 
Marta Vencovská, expert Kraje Vysočina, si pro nás připravila 

přednášku velmi poutavou. 

- Kontrola usnesení z 2. minulých jednání ZO. Rozprava proběh-

la k bodu bezpečnější zastávka autobusu pro děti z Vídně. Pro-

běhlo několik jednání. Souběžně jsou teď vyřizována obě řešení: 

Zajíždění busu na zastávku u prodejny COOP i zřízení zastávky 

na návsi v Horních Borech mimo hlavní silnici. 

- Žádost o dotaci na opravu hasičské zbrojnice na Cyrilově je 

podána. 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření ve výši 1500,- Kč.  

- Schválení kalkulace stočného. Ing. Kocůr vypracoval kalkulaci 

stočného na příští léta, tak aby si obec vytvářela dostatečné fi-

nanční rezervy na obnovu kanalizační sítě. Aby splňovala tuto 

povinnost. 

Různé: - B. Křížová - Odpady. V minulých dnech navštívila obec 

krajská zástupkyně firmy EKO-KOM s novými informacemi 

ohledně nakládání s odpady v naší obci. Dále také proběhl audit 

firmy EKO-KOM. Výsledky třídění odpadu v naší obci se výrazně 

zlepšily. A hlavně, snížilo se i množství odpadu v popelnicích. 

V průměru 34 kg na jednoho občana. Proto ZO navrhuje změnit 

režim svozu odpadu na 1x za 14 dnů celoročně. Tato frekvence 

svozů by znamenala úsporu nákladů asi 90 tis. Kč 

- ZO schvaluje režim svozu TKO 1x za 14 dnů celoročně. Se 

zahájením 1.4.2017. 

- ZO schvaluje změnu tvorby Fondu stavebních pozemků tak aby 

bylo možné do něho převádět i finanční prostředky z rozpočtu 

obce a tento fond nadále zachovat. 

- P. Láznička - Zabezpečení vrtů, zdrojů pitné vody, možnost 

elektronického zabezpečení. Možnost odebírání vzorků 

z jednotlivých vrtů. 

- Retardéry na Brodku. Bílé čáry se ukazují jako špatné řešení. Je 

třeba najít řešení jiné . 

- J. Kujalová - Kácení stromů u MŠ. Je ttřeba zahájit vyřízení po-

volení ke kácení stromů mimo les. 

   

   Ze zápisu z 32. schůze RO konané 1.3.2017  

Přítomni: 4 členové RO 

Omluveni: ing. L. Dostálová 

Jednání: 

- Projekt zasíťování na Sádkách. Pan Jiljí Kučera dodal nabídku na 
zpracování projektové dokumentace. Nabídnutá cena je poměr-

ně vysoká. Starosta osloví další projektanty. 

- RO schvaluje zahájit řízení o povolení kácení stromů 2 stromů. 

Žádosti: RO schvaluje 4x odpuštění platby za stočné těmto žada-

telům. 

- Žádost o odpuštění platby za stočné za dům XXX. Tento dům 

je momentálně neobydlený, ale i v takovém případě je stanovena 

povinnost jedné platby za stočné i odpady. RO zamítá tuto žá-

dost jak neodůvodněnou. 

- RO schvaluje žádost XXX o prodloužení nájmu garsonky o 

další rok tedy od 1.4.2017-31.3.2018 

   

     Ze zápisu z 36. jednání ZO Bory 17.3.2017  

Přítomno 12 členů ZO.  

Omluveni: P. Láznička, L. Kotačka, P. Příhodová, 

Osadní výbor Cyrilov: ing. M. Necidová 

Program jednání 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Kontrola jednání RO 

6. Nabídky na projekt zasíťování stavebních parcel. 

7. Stanovení ceny vodného 

8. FMP – schválení žádostí 

9. FMP – schválení smluv 

10.  Podání žádostí o dotace – ZŠ 
11. Rezignace člena ZO. 

12. Různé 

13. Závěr 

- Nabídky na zpracování projektové dokumentace na zasíťování. 

Momentálně se sešly 4 nabídky. Jejich cena i termín zpracování 

se velmi liší. Ing. arch. Kučera 430 tis. (není plátcem DPH), Santis 

261 tis. (bez DPH), Uniprojekt 333 tis. (včetně DPH), ing. Gre-

gar 260 tis. (není plátcem DPH) 

ZO schvaluje nabídku pana ing. Gregara 

- Stanovení ceny vodného. Ing. Kocůr vypracoval kalkulaci vod-

ného do roku 2028. ZO schvaluje kalkulaci vodného na rok 2017 

21,72 Kč/m3 (cena je včetně DPH) 

- FMP - v jarní výzvě se sešlo 5 žádostí v celkové částce 33,5 tis. 

Kč. ZO schválilo tyto žádosti a také  smlouvy o dotaci z FMP. 

TJ Družstevník Turnaj mladších a starších přípravek žáků a do-

rostu 12 tis. Kč 

TJ Družstevník Turnaj ve stolním tenise a turnaj čtyřher v tenise 

6 tis. Kč 

ČSOP Bory Borská zelená stezka 2,5 tis. Kč 

ČSOP Bory Dětský karneval 5 tis. Kč 

ing. M. Necidová  Pálení čarodějnic a folklór na Cyrilovské pouti. 

10 tis. 

- ZO schvaluje podání žádostí ZŠ do 2 projektů. První se týká 

zakoupení nového konvektomatu a nové podlahové krytiny ve 

školní jídelně, druhý tzv. šablon. V případě získání dotace, převe-

de ZŠ na účet obce finanční prostředky na spoluúčast ze své-

ho rezervního fondu.   

- Rezignace člena ZO Petry Příhodové. ZO vyslovuje zánik man-

dátu zastupitele. 

Různé: - ZO schvaluje Darovací smlouvu pro domov Kamelie 

Křižanov 2500,- Kč 

- Informace starosty o jednání s firmou Mediatel. Firma nesou-

hlasí s částkou 1000 Kč/m2  za věcné břemeno při budování op-

tického kabelu. Osadní výbor Cyrilov navrhuje vést optický kabel 

mimo střed obce. Raději jednat s majiteli pozemků. ZO schvaluje 

tento návrh. 

- Zalesňování v obecním lese. Pan Březina navrhuje výsadbu smr-

ku a buku. U buku je možné získat dotaci, ale je třeba vybudovat 

oplocenky.  

 
Ze zápisu z 33. schůze RO konané 30.3.2017  

Přítomni: Všichni členové RO. 

Jednání: 

- VPP. B Křížová informovala o současných pravidlech a podmín-

kách přijímání uchazečů. Vše je mnohem složitější, než v minu-

lých letech. 

- Osvědčení pro nového člena ZO. Na posledním jednání ZO 
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byla přijata rezignace paní Petry Příhodové. Další kandidátka ze 

strany Změna pro Bory je paní Michaela Pólová. RO schválila 

osvědčení pro nového člena ZO, paní Michaelu Pólovou. 

- Schválení účetní závěrky a Hospodářského výsledku ZŠ za rok 

2016. Mgr. Eliáš podrobně seznámil členy RO s jednotlivými 

protokoly.  Účetní závěrka byla schválena bez výhrad. Hospodář-

ský výsledek 25516,80 Kč bude převeden do rezervního fondu 

ZŠ. 

– Žádost: RO schvaluje 4x odpuštění platby za stočné z důvodu 

nečerpání služby. 

- U dalších 2 žadatelů RO neschvaluje odpuštění platby za stočné  

z důvodu nedoložení potřebných dokladů a v případě domu č. x 

platba na dům podle smlouvy o odvádění odpadních vod zůstává. 

- Žádost rodiny XXX na úpravu přestěhovaného hrobu. 

RO schvaluje uhradit buď 2/3 předložené nabídky, nebo celou 

částku, v případě nové cenové nabídky pouze na rám. 

Různé: - Pozemky na Sádkách. Souhlas s výměnou části pozem-

ku, aby bylo možné lépe vybudovat cestu k budoucím stavebním 

pozemkům. 

- Vyvěšení záměru na pronájem pozemku p.č.1098/1 v k.ú. Dolní 
Bory o výměře 2552 m2. 

 

Ze zápisu z 37. jednání ZO Bory 30.3.2017  

Přítomno 11 členů ZO 

Omluveni:, Vávra P., Mgr. Ing. Slavíková M , Mgr. Chalupa M., P. 

Láznička, 

1. Program jednání 

2. Zahájení zasedání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 

4. Schválení programu jednání 

5. Rozpočtové opatření č.2/2017 

6. Výběr zpracovatele projektové dokumentace zasíťování sta-

vebních parcel. 

7. Různé 

8. Závěr 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 v celkové výši 

3.263.700,- Kč 

Výběr zpracovatele projektové dokumentace zasíťování staveb-

ních parcel. Po minulém jednání ZO dodal nabídku ještě pan Ing. 

Pohanka. Tato nabídka se jeví jako výhodnější. Doba dodání 

projektové dokumentace je ovšem zásadně výhodnější u ing. 

Gregara. Proto ZO opět schvaluje přijmout nabídku ing. Gregara 

Různé: Finanční nabídka firmy Swietelský na chodníky v Horních 

Borech a novou vozovku mezi kostelem a KD, je dobrá, proto 

starosta tyto práce objedná. 

- Informace starosty obce o schůzce k nové koncepci dopravy 
v rámci Kraje Vysočina. Po zapracování připomínek, budou pro-

bíhat další jednání. Tento nový systém dopravy by měl platit od 

roku 2019. 
 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem  

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

POPLATKY 2017 
Odpady - 500,- Kč/osoba/rok, splatnost do 31.5.2017,  

děti do 5ti let jsou od poplatku osvobozené 

Poplatky je možno uhradit  osobně na pokladně  v kanceláři 

obce, nebo převodem na účet číslo 4200009323/6800, var. 

Symbol je rodné číslo poplatníka. 

 Připomínáme, že někteří občané, ještě dluží za poplat-

ky, které měly splatnost již k 31.3. (pes, stočné, hroby)!  

 

NÁJMY HROBŮ 2017 Koncem roku 2017 končí většina 

smluv o nájmu hrobového místa na veřejném pohřebišti 

v Horních a Dolních Borech. Z tohoto důvodu je nutné uzavřít 

nové smlouvy s platností od 1.1.2018. Více informací naleznete v 

Borském zpravodaji 6/2016 

a na www.bory.cz 

Nebezpečný odpad jaro 2017.  

10.5. Bory 16.30 -16.45, Cyrilov 16.55 - 17.10 hod.  

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou 

přistaveny:  

Bory 5.5. -15.5 (9.5. bude kontejner vyměněn) 

Cyrilov 5.5. -15.5. 

 
V posledním Borském zpravodaji 2016 

jsme informovali o podání žádosti o 

dotaci na vybudování nového hřiště u 

kabin. Dětského a workoutového. 

Naše žádost byla úspěšná a bude pod-

pořena! Čeká nás tedy kupa práce! 

 

Svoz TKO v režimu 1x za 14 dnů bude probíhat každý sudý 

týden. Svozový den pátek zůstává.  

 

 Po Velikonocích budou 

zahájeny práce na budování ob-

chvatu obce Sklené nad Osl. První 

etapou bude  vybudování nové 

hráze a vozovky u rybníka Babák 

(pila Kment). Z toho důvodu bude od 19.4. do 15.7. uza-

vřena silnice Rousměrov – Sklené nad Osl.  Objízdná 

trasa povede i přes Bory. Autobusy budou mít povoleno 

využívat silničku Bory - Radenice. 

Tradiční veřejná sbírka 

Ligy proti rakovině Pra-

ha   

Téma: Nádorová onemoc-

nění hlavy a krku 

Cíle sbírky:  

- preventivně působit na 

širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi 

za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj 

proti rakovině: na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života 

onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy, výzku-

mu a vybavení onkologických pracovišť. 

Hledáme dobrovolníky na prodej kytiček u nás v Borech. Prosím, kdo 

byste měl(a) čas a chuť ozvěte se na mob. 608 312 224 

 
 

Ředitelství Základní školy Hany 

Benešové a Mateřské školy 

 Bory oznamuje, že 

zápis dětí do  

Mateřské školy pro školní rok 2017/2018  

se koná v budově Mateřské školy Bory 

ve čtvrtek 4. května 2017 od 14.30 do 17.30 hodin. 

Tiskopisy potřebné k zápisu si můžete vyzvednout  

od 20. 4. 2017 během provozu mateřské školy. 

K zápisu, prosím, s sebou vezměte vyplněné tiskopisy, 

rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce. 

 Na shledání s Vámi se těší učitelé MŠ Bory. 

10. května 2017 
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Májka 2017  
Stavění proběhne 30. 4. 2017 v 16 hodin. Od 12. hodin budeme chystat věnec a škrábat májku.  

V 16 hodin se bude stavět. 

Kácení je naplánováno na 9.6. 2017. Opět se můžete těšit na grilované kýty, pivo a limo. Hrát  nám 

bude skupina Chowi Band. Začátek po 16 hodině.        P. Vávra a spol. 

Přijměte pozvání na        JARNÍ ZÁJEZD KDP       V sobotu 13.5.2017 
Odjezd   6.30 hod.      Příjezd asi ve 20. hod. 

 A co vše  navštívíme a zhlédneme tentokrát? 
Zámek Buchlovice s pozoruhodným parkem. Potom se vydáme do Modré u Velehradu 

a navštívíme tamní expozici Živá voda. 

Potom už bude čas na oběd, ten bude zajištěn na Velehradě, kde 

navštívíme baziliku (případně i její podzemí)  

Den ukončíme návštěvou Kovozoo ve Starém městě u Uherské-

ho Hradiště. 

450,- Kč děti a důchodci, a 550,- Kč dospělí.     

Cena zahrnuje cestu a vstupné. 

Přihlášky: B. Křížová 608 312 224 (bkrizova@seznam.cz)  
Nejpozději do 7.5.! 

DEN ZEMĚ 2017         7.5.2017 od 14. hodin  

na prostranství nad rybníky Dolní a Horní Borek v Dolních Borech 

Uvedeme do života nově vybudované Analematické sluneční hodiny  

a další tabule naučné stezky Poznáváme Bory. 

Program:  Budeme svědky výroby dřevěné pumpy a výrobě šindelů.  

O další program se postarají Mladí hasiči a Myslivecké sdružení Bory. 

Ke zhlédnutí bude i mini ZOO. 

Občerstvení bude zajištěno!  

Postarají se o ně členové Mysli-

veckého sdružení Bory. 
 

Prosím, prosím, potřebovali by-

chom nasbírat větší množství bo-

rových šišek. Malých, z borovice 

lesní. Pomůžete?  Nasbíranou 

tašku, košík, pytel, prosím odevzdejte u Křížů č. p. 41, nebo u 

Večeřů č. p. 228.  Děkujeme předem!      B. Křížová 

V pátek 21.4. od 15:30 se v RC Mraveniště uskuteční další charita-

tivní akce. Tentokrát se budou zužitkovávat prostřihy látek, které nám 

zbyly po akci "Tepláčky pro onkoláčky". Z těchto kousků budeme šít čepičky, bodyčka a další maličkosti pro novorozen-

ce v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Proč právě pro toto oddělení? Je to hlavně z toho důvodu, že je to pro 

Bory spádová porodnice a většina z nás tam přivedla nebo teprve přivede své děti na svět. Je tedy dost možné, že se 

tam s těmito výrobky setkáte.  V tomto týdnu mě telefonicky kontaktoval pan primář Chalupský z dětského oddělení 

právě této nemocnice, který říkal, že v současné chvíli by nutně potřebovali také peřinky pro nejmenší děti. O naší akci 

se dozvěděl od paní doktorky, která zde pracuje na dětském oddělení a samotného šití v Borech se chce také zúčastnit. 

Na výrobu těchto peřinek nemáme ale v současnosti materiál. Pokud se nemůžete zúčastnit samotného šití a přesto 

byste rádi pomohli, uvítali bychom tentokrát bavlněná plátna (klidně i zbytky z domácího tvoření) právě na výro-

bu peřinek, druky, knoflíky a zipy na zapínání nebo i finanční příspěvek na nákup tohoto materiálu. Opět budeme 

potřebovat pomocníky všeho druhu od stříhání až po šití. Samotné šití by probíhalo tak trochu manufakturním 

stylem - rovné švy by se šily na overlockách a jemné zakončovací práce na rovnostezích. To by mělo značně 

urychlit celou výrobu. Hodit se bude tedy opět každá ruka. Pokud se budete chtít zapojit, hlaste se prosím na e-

mailu lucie-dostalova@seznam.cz, nebo na Facebooku (bude opět vytvořena událost na FB s názvem "Oblečky 

pro novorozeňata"), abychom měli představu, s kolika lidmi a jakou pomocí můžeme počítat. Je to zároveň i po-

zvánka pro ty, kteří začínají šít nebo s touto myšlenkou teprve koketují. Jsou to výrobky ideální pro švadlenky 

začátečnice. Za jakoukoliv pomoc předem velice děkujeme a těšíme se na Vás příští pátek.      Lucka Dostálová 

DALŠÍ ŠITÍ V MRAVENIŠTI 

BURZA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH VÝPĚSTKŮ.  

Množí se vám na zahrádce něco víc než je zdrávo, nebo byste rádi svoji zahrádku obohatili? Tak pro vás bude 

připravena tato burza v sobotu 22.4. na terase prodejny COOP Jednota od 8. do 10. hod.   

 Za Klub dobré pohody B. Křížová 

mailto:lucie-dostalova@seznam.cz
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Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory ve spolupráci s Obecní knihovnou Bory 

a MA 21  zvou na besedu s  

PhDr. Alenou Plškovou, 
psycholožkou a specialistkou na trestnou činnost s dlouhodobou praxí  u 

Policie ČR, nyní externě vyučující na Katedře pedagogiky a psychologie 

Masarykovy univerzity v Brně, zkušenou lektorkou s publikační činností  

na téma 

NOVÉ ZÁVISLOSTI 
virtuální život, závislost na sociálních sítích, mobiling, bigorexie, orotrexie,

… 

KDY: pondělí 24.dubna 2017 v 15,30 hodin 

KDE: budova základní školy (jazyková učebna) 

 

ZŠ Hany Benešové Bory a Obec Bory  MA21 vás zve na besedu s  

Petrem Zídkem, autorem knihy   

Hana Benešová - neobyčejný příběh manželky 

druhého československého prezidenta  
Přitom se dozvítme, proč byla naše škola nazvána po Haně Benešo-

vé a jaké byly další osudy tohoto čestného pojmenování.  

Beseda se koná v pátek 28.4.2017 v 18 hodin  

v jazykové učebně ZŠ Bory .   

 

 Petr Zídek je český historik a novinář. Vystudoval historii 
na Filozofické fakultě UK v Praze. Zabývá se především československými dějinami 
20. století, mezinárodními vztahy a historií Afriky. 
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  Knihovnické setkání v Borech. V sobotu 11.3.2017 se usku-

tečnilo setkání neprofesionálních knihovníků ze Žďárského regionu. Nápad na 

akci vznikl už na předvánočním setkání, které každoročně pro své knihovníky 

pořádáme. Tentokrát se knihovníci mezi sebou domluvili, že by bylo pěkné sejít 

se v průběhu roku ještě jednou a tentokrát třeba přímo u někoho v knihovně. 

Slovo dalo slovo a Křížovi, knihovníci z Borské knihovny, se nabídli jako hostují-

cí tým a ve spolupráci s pracovnicemi Úseku pro výkon regionálních funkcí 

připravili úžasný celodenní program. Po přivítání a vzájemném představení za-

zněly informace z Úseku pro výkon RF ve Žďáře nad Sázavou – statistické vy-

hodnocení a shrnutí loňského roku, plánované činnosti na rok 2017, pozvánky 

na akce a novinky. Křížovi se pak podělili o praktické zkušenosti s knihovnický-

mi standardy a spoluprací s vedením obce, nabídli inspiraci pro práci s dětmi a 

další zajímavé oborové zdroje. Tato tematika ostatní knihovníky velmi zaujala a 

jistě bude tématem i při dalších setkáních. Nesmíme zapomenout ani na obdivu-

hodné kroniky, které si knihovníci sami vytvářejí a již desítky let v nich zachycují činnost knihovny. Kdo měl chuť, mohl si zkusit vy-

tvořit inchové obrázky a panenky z vyřazených knih. Z počátku nesmělé pokusy, ve finále téměř pak nebylo možné knihovnice od 

tvoření odtrhnout. Po výborném obědě (dodatečně děkujeme paní Dostálové a Kubovi a Danušce) procházka po Borech a návštěva 

kostela Sv. Jiljí se zasvěceným výkladem pana Kříže. Návštěva Obecního muzea. Pokud do Borů někdy zavítáte, vřele doporučujeme 
muzeum navštívit. Funguje od roku 2008 a mnozí si zde jistě s nostalgií zavzpomínají na doby nedávno i více minulé. A Rodinné cent-

rum a klubovna Místních ochránců přírody. Beseda s cestovatelem Václavem Malinským, rodákem z blízkého Křižanova, který v rámci 

charitního projektu procestoval část malého Tibetu a Indie. Moc děkujeme účastníkům, že si našli čas a přijeli. A další velký dík za 

nápad, organizaci a příjemně strávený sobotní den patří paní Blance Křížové a jejímu manželovi, Pavlu Křížovi. Moc děkujeme a těší-

me se na další společně strávené příjemné chvíle. Reportáž a foto Veronika Čtveráková  Knihovna Josefa Matěje Sychry Žďár nad Sáz. 

 

KRÁLOVSTVÍ KNIH. Je název čtenářského klubu, který v naší knihovně vzniká. Začí-

náme. Po létech. Přihlásilo se dětí hejno, a je to moc fajn! Uvidíme jak budeme pokračovat. 

Název vymyslely samy děti. A že tu nejsou žádné fotky? Je to tak křehká záležitost, že jsme 

se zatím fotit neodvážili. 

         I nadále bude pro děti každý pátek v 17. hod. připravený program.    
 

 

NOC S ANDERSENEM  
 Byla to naše v pořadí již 

jedenáctá noc. Letos byla věnována Čtyřlístku a to se nám moc líbilo. 

Byl to perfektní nápad. 

 Večer jsme zahájili v knihovně a pak jsme vyrazili na Pohádko-

vý kopeček. Zde jsme plnili první úkol, Bobíkův, děti obnovily a zvět-

šily kamenné hraniční pyramidy. A potom jsme si udělali oheň a opek-

li špekáčky. Rozdělat oheň ve větru není jen tak, ale Matěj Drápela to 

zvládnul. Protože v zasedací místnosti na obci probíhala výroční schů-

ze hasičů, sbalili jsme se a přestěhovali vše do klubovny ochránců 

přírody. A tam úkoly pokračovaly až skoro do půlnoci. A také došlo 

na noční čtení. Ráno jsme zbaštili buchtičky od rodičů (děkujeme 

moc!) a děti dostaly dárky od Čtyřlístku, a že jich tentokrát bylo 

opravdu hodně! Zkrátka, bylo nám spolu dobře!  B Křížová 

OBECNBÍ KNIHOVNA V BŘEZNU 

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 2017 – připomenutí  
Milé děti a vážení rodiče, přívesnický tábor bude letos opět v prostorách klubovny MOP v bývalé MŠ. Termíny: 17.7-

21.7.2017 a 14.8.-18.8.2017    Cena je  opět 150,- Kč na den. (Strava, materiál na program a náklady na výlet.) Dru-

hé a další dítě z jedné rodiny bude mít opět slevu. 

Program bude probíhat od 7.30 do 15.30 hod. a bude připraven s ohledem na věk přihlášených dětí. 

Další informace a přihlášky:           B. Křížová 608 312 224 bkrizova@seznam.cz 

 

A nejen v knihovně  

se čte.  

Naši mladí hasiči se 

zapojili do akce  

Hasiči čtou dětem. 

17.3. navštívili MŠ a 

měli veliký úspěch! 
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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 300 

 

Tisk Obecní úřad Bory  

 

Vyšlo v  dubnu 2017 

 

Neprošlo jazykovou úpravou 

Příspěvky do  

Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  

pozvánky, připomínky, 

prosím  

odevzdejte  

v kanceláři  

Obecního úřadu,  

nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  

obecbory@razdva.cz, 

nebo 

bkrizova@seznam.cz 

Uzávěrka příštího 

čísla: 10.6.2017 

Borský zpravodaj 

„Periodický tisk 

územního 

samosprávného  

celku“ 
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IČO 00294055     
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Pavel Kříž 
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Jana Vaverková 
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Blanky Křížové 
 

Mob: 608312224  

E-mail:  

bkrizova@bory.cz 
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 Turnaje ve školní tělocvičně se zúčastnilo 

20 mužstev:  z Bobrové, Borů, Dolních Heřmanic, 

Dolní Rožínky, Jívoví, Křižanova, Měřína, Osové 

Bítýšky, Radešínské Svratky, Radostína nad O. a 

Velkého Meziříčí (200 hráčů a trenérů) 4 věko-
vých kategorií. Ve 47 zápasech bylo odehráno 771 

minut a vstřeleno 249 branek. Na 1 zápas při-

padlo 5 branek, každou 3. minutu jedna.  V sobo-

tu hrála mladší přípravka: 15 zápasů - 83 

gólů, nejlepší střelec  Adonis Kočí 10 branek 

z Bobrové a dorost: 12 zápasů - 74 gólů, 

nejlepší střelec Miroslav Ochrana ml. 14 

branek z Bory A. 

 V neděli hráli starší žáci: 10 zápasů - 

40 gólů, nejlepší střelec Tomáš Švestka 6 

branek z Radostína nad O. a mladší žáci: 10 

zápasů - 52 gólů, nejlepší střelec Petr Švejda 

7 branek z Dolních Heřmanic. V kategorii 

mladší přípravka hrálo 6 mužstev, 1. místo 

vybojoval Radostín nad Oslavou, Bory byly 4. 

V kategorii mladší žáci hrálo 5 mužstev, 1. 

místo vybojovaly Dolní Heřmanice, Bory 

byly 5. V kategorii starší žáci hrálo 5 muž-

stev, 1. místo vybojovala Dolní Rožínka, Bory byly 

4. V kategorii dorost (2. kola) hrála 4 mužstva, 1. 

místo vybojovaly Bory A. 

 Poděkování patří nejen organizátorům, 

rozhodčím, ale i obci Bory a OFS Žďár nad Sáza-
vou za finanční pomoc, že se turnaj 4 věkových 

mládežnických kategorií mohl uskutečnit.  

                     Text P. Viliš foto P. Kříž   

MEMORIÁL STANISLAVA OCHRANY 18.-19.3.2017 

 „Uf, tak jsme to zvládli. Je 1. dubna, pozd-

ní odpoledne a sedíme v Jívoví před místním kul-

turákem na betonu. Popíjíme poslední pivo, co 

nám natočili a zajídáme je také posledním – 

štrůdlem. Je po závodě a sedím spolu se zbylými 

závodníky dnešního závodu. Vtípky, srandičky 

čistá radost z doběhnutého závodu a umístění či 

výsledný čas je to poslední na co kdo myslí. 

 Máme za sebou druhý ročník a je znát, že 

myšlenka oběhnout ten kopec nad dědinou, ne-

byla úplně mimo a troufám si říct, že jsme pár lidí 

i rozběhali. Letošní ročník se nesl ve znamení 

velkého nárůstu účastníků a tak vládla určitá ner-

vozita, jak se vše zvládne. Samozřejmě jsme 

chtěli posunout úroveň závodu o něco výš. 

Jako dobrý nápad se ukázalo vytvoření katego-

rie čtyř-štafet, aby se přihlásili lidé, kteří si 

zatím na delší úsek netroufají.  Takže, bylo to 

sice náročnější, ale jedním slovem, aspoň pro 

nás – fakt dobrý.  Při loučení, často zaznělo, 

tak ahoj za rok. 

 Děkuji, že jste přijeli, doufám, že se 

vám závod líbil a že se za rok opět potkáme.“ 

  Za celý pořadatelský tým Václav Novák 

(zdroj http://behkolemholehovrchu.cz/) 

 Bylo nám ctí opět pomáhat při 

Běhu kolem Holého vrchu, který pořádá 

firma Nominal 1.4.2017. Počasí závodní-

kům přálo a atmosféra celého dne byla 

nádherná. Výsledkovou listinu a vše další 

naleznete na webu behkolemholehovrchu.cz      

B. Křížová, Foto P. Kříž 

 Z Borů nás reprezentovala Mir-

ka Tonarová a Zdeněk Krejčí! 

V pátek 31. března vysázeli 

společnými silami prvňáčci a 

osmáci celkem 10 ovocných 

stromů. Až pojedete směrem 

na Krásněves, odbočte hned za 

vesnicí vlevo. Na mezi by se 

zde mělo brzy zazelenat 5 

hrušní, 2 švestky, po jedné 

jabloni, třešni a višni. Děti si na 

výsadbě daly záležet, tak dou-

fejme, že se zde za čas budeme 

moci potěšit sladkým ovocem.     

Dagmar Křížová    Foto P. Kříž  

Běh okolo Holého vrchu 2017 

Sázení  ovocných stromů  


