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Borský Zpravodaj 

ÚSPĚCH V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2010 – obec Bory získala Zelenou stuhu! 

 Ve čtvrtek od-
poledne 20. května 
naši obec navštívila 
komise krajského 
kola soutěže Vesni-
ce roku 2010. Před-
sedou 9 členné 
komise, složené ze 
zástupců různých 
celostátních orgánů 
a organizací, byl Ing. 
František Broža, 
starosta obce Piká-
rec. Do letošní 

soutěže jsme se 
přihlásili v květnu. 
Součástí přihlášky, 
se kterou je spojen 
poplatek 2 Kč za 1 
obyvatele obce, je 
podrobný písemný 
materiál o činnosti 
obce a přehled o 
investičních akcích a 
dotacích v minulých 
letech, doplněný 

aktuálními fotografiemi z událostí minulého 
roku.  
 Hodnocení se konalo v zasedací místnosti 
obecního úřadu, kde komisi přivítal starosta 
obce Josef Březka a seznámil ji s činností ob-
ce v minulém roce. O činnosti místních insti-
tucí, zájmových organizací a životě obyvatel 
hovořili a také odpovídali na otázky komise 
V. Jakubcová, Z. Jurková, J. Zikmundová, L. 
Zikmundová, J. Vaverková, P. Kříž a L. Pro-
kop. Komise si prohlédla výstavku z někte-
rých akcí, které se konaly v obci v minulém 
roce a obecní kroniku. Pak navštívila obecní 
knihovnu, obecní muzeum, tělocvičnu základ-
ní školy a během procházky po obci i nové 
obecní a školní hřiště. Komise u nás dle pro-
pozic soutěže pobyla 1 hodinu a půl, před 
rozloučením členové komise obdrželi propa-
gační a informační materiály o obci včetně 
knihy Dr. J. Staňka o našich minerálech.   
Začátkem června komise vyhodnotila výsled-
ky. Z dosud největšího počtu přihlášených - 
35 obcí - se vítězem krajského kola soutěže 
Vesnice roku 2010 v kraji Vysočina stala obec 
Vír. Další ocenění získaly obce: Modlíkov 
(okres Havlíčkův Brod) - Modrá stuha za 
společenský život, Křižánky (okres Žďár Po
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Vážení občané, už několik let o tom uvažujeme, ale až teď se to stává skutečností.  
VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ZAHRÁDKU, KVĚTINOVÝ ZÁHON, 

ZÁKOUTÍ... 
 Je jisté, že prvním a často rozhodujícím dojmem, který na člověka procházejícího obcí působí, je upravenost 
domů a jejich okolí. Tedy zahrádky, trávníky a  další zelené plochy a zákoutí.  
Pravidla soutěže jsou jednoduchá: Obec jmenuje komisi, která koncem měsíce července 2010 posoudí přihlá-
šené zahrádky. Vyhodnocení, vyhlášení a odměnění proběhne při příležitosti pouti v DB, koncem srpna. 
Hodnotí se: Okrasné zahrádky a předzahrádky, jejich estetický vzhled, poměr květin a stálé zeleně a stupeň udr-
žování zahrádky 
 A co můžete získat, mimo radosti z krásné práce a krásné zahrádky? Věcné ceny, které jistě každého zahrád-
káře potěší! 
Přihlášky prosím odevzdejte do 15.7.2010 na Obecním úřadě, nebo v prodejně COOP Jednota. 
              Vyhlašovatelé   Obec Bory, ZO - ČSZ, SPOZ, MA 21 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
19.4.2010 

Zastupitelstvo obce: 
I)   bere na vědomí: 
1)kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  
2) zprávu z jednání Rady obce 
3) informaci p. starosty o opravě silnice mezi Vídní a Bory a 
opravu mostku v Dolních Borech 
4) výpověď z obecního  bytu na poště p. Dvořákové 
  
II)    schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu - p. Zikmundová J, Novotný A.   
2) program jednání ZO        
3) Závěrečný účet za rok 2009 bez výhrad      
4)1.rozpočtové opatření       
5) prodej části pozemku č. 1149 za podmínek, že tento prodej 
se uskuteční pouze tehdy, pokud dojde k výměně pozemku p. 
Filipa V. č. 95  za obecní stavební pozemek ve stejné výměře  
5) objednání firmy Havelka ze Škrdlovic na sečení obecních 
ploch  
6) podání žádosti na dotaci z MA21 na projekt „Geopark“ 
   
III)  ukládá: 
1) starostovi obce zjistit stav mostu v Horních Borech ve spo-
lupráci s firmou KSÚS Žďár n.S. 
2) starostovi obce zajistit vymalování ubytovny do 10.5.2010  
3) starostovi obce zajistit nového nájemníka do obecního bytu 
na poště 
4) starostovi obce a zastupitelům obce skutečný stav ubytovny 
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
14.5.2010 

Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce   
2) zprávu z Rady obce 
3) zprávu ředitele školy F. Eliáše o hospodářském výsledku ZŠ 
a MŠ Bory za rok 2009 
4) příkaz Krajské hygienické stanice hygieny Žďár nad Sáz. 
ohledně MŠ Bory 
5) nabídku firmy ODAS na provoz místní kompostárny 
6) informaci p. starosty – obci Bory byla  schválena dotace na 
kanalizaci 
7) rozpočtový výhled do r. 2015 
8) 20.5. 2010 příjezd komise k hodnocení obce v soutěži Ves-
nice roku“ 
9) podání projektu ZŠ Bory do operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost“ (100% dotace) 
10) informaci ředitele školy o prověrce BZOP v ZŠ aMŠ Bory 
11) informaci ředitele školy o uskutečněné inspekci na ZŠ aMŠ 
Bory 
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Eliáš F., Pokorná B.     
2) program jednání ZO        
3) prodlouženou záruku na 4 roky a speciální strojní pojištění 
na traktor do kompostárny         
4) rozpočtové opatření č.2/2010       
5) finanční dar ÚSP Křižanov ve výši 2500,- Kč z kapitoly  
SPOZ za hudební produkci na besedě pro důchodce   
   

6) Základní škole Bory převést kladný hospodářský výsledek 
ve výši 133 699,94 Kč do rezervního fondu ZŠ     
7) rekonstrukci školní jídelny MŠ Bory z dotace kraje Vysoči-
ny, popř. z vlastních prostředků         
8) podmínky ZO k řešení žádosti p. Pola na výměnu a prodej 
části pozemku v k.ú. Dolní Bory        
9) podmínky ZO k žádosti o odkoupení části obecního po-
zemku č. 1209/1 p. Ochrany J.         
10) žádost p. Kučery na oplocení svého pozemku č.415/4 
v k.ú. Dolní Bory  
11) přidělení bytu č.233 paní Juráňové Zdeňce od 1.6.2010 
12) pořízení investice do ZŠ v případě schválení projektu 
z oper. progr. OP  
 
III)  ukládá: 
1) starostovi obce, vyhlásit místním rozhl. nabídku na pracovní 
místo na obsluhu traktoru v nové kompostárně     
2) starostovi obce, projednat s firmou JMP NET prodej nové 
části plynovodu za Jednotou za pořizovací cenu    
     

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 13 členů. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
10.6.2010 

Zastupitelstvo obce: 
I)   bere na vědomí: 
1) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce   
2) zprávu z Rady obce 
3) informaci p. starosty, že obec obdrží účelovou dotaci ve 
výši 600.000,- Kč za získání zelené stuhy v krajském kole sou-
těže „Vesnice roku“, peníze jsou vázány na projekt 
4) žádost paní Koukalové na výměnu pozemku 
5) nabídku firmy ZEMAS AG. na provozování kompostárny 
  
II)      schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Dvořák M., Březka P.     
2) program jednání ZO        
3) prodej  nového plynovodu za Jednotou      
4) doasfaltování silnice za Jednotou mezi domy p. Doležala a 
   p. Dostála M.         
5) rozpočtový výhled do roku 2015       
6) pro příští volební období zastupitelstvo v počtu 15 členů 
7) částku 60.000,- Kč na stavební materiál na vybudování nové 
šatny pro žáky   
        
III)   ukládá: 
1) členům zastupitelstva – p. Novotný, Špaček M., Viliš P., 
Březka J.- posoudit situaci na výměnu pozemků u hřiště přímo 
na místě 
2) starostovi obce, svolat schůzku strategického týmu obce 
s projektantem k dokončení návrhu studie na pozemku za OÚ  
3) p. starostovi zjistit bližší informace FÚ k dani z nemovitosti 
4) p. starostovi zajistit další kontejner ke hřbitovu v H. Borech 
5) p. starostovi domluvit setkání s projektantem na řešení 
přístupu k hřbitovu          
6) p.starosta zajistí přesun panelů od Jednoty k Horníku 
7) p.starosta po dohodě s Jednotou domluví úpravu vstupu do 
Jednoty  (v rámci budování nové silnice za Jednotou)   
8) pí. Křížové připravit podklady pro soutěž ve výzdobě zahrá-
dek   
  

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 11 členů. 
 

Mgr. Zikmundová Ludmila     Březka Josef 
   místostarosta              starosta 
 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
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 V r. 2008 vydala 
Obec Bory obecně 
závaznou vyhlášku č. 

1/2008, ve které byl stanoven koeficient u staveb 
uvedených v § 11 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí v platném znění (dále jen ZDNE ), 
kterým se násobí základní sazba daně ve výši 1,4. To 

obci umožňuje ustanovení § 11 odst. 3 písm. a) ZDNE.  
Stejný zákon však ukládá obci i povinnost, zaslat platnou 
obecně závaznou vyhláškou v jednom vyhotovení přísluš-
nému správci daně.  
     Správce daně však platnou vyhlášku v r. 2008 neobdr-
žel, a protože při stanovení daně z nemovitostí na rok 
2009 neměl obecně závaznou vyhlášku Obce Bory č. 
1/2008 k dispozici, byla daň z nemovitostí poplatníkům, 
jejichž daňové povinnosti se tato vyhláška přímo dotýká, 
vyměřena v roce 2009 chybně. Pokud pak neměl poplat-
ník v roce 2009 žádné změny a nepodal na rok 2010 da-
ňové přiznání, došlo k přenosu takto chybně stanovené 
daňové povinnosti i do r. 2010 a následně k pouhému 
přepočítání daně při změně sazeb daných novelizací ZD-
NE pro zdaňovací období roku 2010. Tak tito poplatníci 
obdrželi letos daňové složenky s chybně uvedenou část-
kou daně z nemovitostí.  
     Uvedenou situaci lze z pozice správce daně vyřešit 
pouze pomocí mimořádného opravného prostředku, kte-
rý připouští v takovémto případě zákon č. 337/1992 
Sb.,o,správě daní a poplatků, v platném znění (dále jen 
ZSDP), a to pomocí obnovy řízení dle § 54 odst. 1 písme-
no a) (cit.: „ Řízení ukončené pravomocným rozhodnutím se 
obnoví z úřední povinnosti, jestliže vyšly najevo nové skutečnos-
ti nebo důkazy, které nemohly být bez zavinění daňového 
subjektu nebo správce daně uplatněny již dříve v řízení a moh-
ly mít podstatný vliv na výrok rozhodnutí“). 
    Na základě výše uvedených faktů tak musí FÚ ve Vel-
kém Meziříčí u poplatníků, jejichž daňové povinnosti se 
uvedená vyhláška dotýká, nařídit obnovu řízení ve věci 
vyměření daně z nemovitostí na zdaňovací období roku 
2009. To znamená, že tito poplatníci obdrží z FÚ nejdříve 
rozhodnutí o nařízení obnovy řízení. Po nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí (musí uplynout zákonem daná 30 

denní lhůta) pak bude v obnoveném řízení vyměřena no-
vá, již správná daňová povinnost a poplatníci následně 
obdrží z FÚ rozhodnutí o stanovení nové výše daňové 
povinnosti. Teprve potom může být přepočítána správně i 
daňová povinnost na zdaňovací období roku 2010 a bude 
sdělena správná výše dańové povinnosti pro rok 2010. 
Jedná se tak o proces velmi zdlouhavý (musí vždy proběh-
nout všechny zákonné lhůty), který nelze urychlit, i když 
už uplynula splatnost daně. 
     Při kontrole stavu katastru nemovitostí a údajů 
v daňových přiznáních u jednotlivých poplatníků však bylo 
zjištěno, že údaje, uvedené v daňových přiznáních poda-
ných před lety (např. již v r. 1993) mnohdy nesouhlasí se 
skutečností (např. byla dokončena nějaká stavba nebo 
naopak došlo ke zbourání kůlny, stodoly apod., k prodeji 
či darování staveb nebo nějaké změně výměr… a tyto 
změny nebyly následně přiznány). Pokud tito poplatníci 
podají dodatečné přiznání pro rok 2009, ve kterém bu-
dou uvedeny správné údaje, lze na základě takto podané-
ho přiznání vyměřit dań obratem a následně i spočítat 
rozdíl na dani v r. 2010 tak, aby případný nedoplatek mohl 
být uhrazen co nejdříve.  
     Daň z nemovitostí pro Obec Bory spravuje na FÚ ve 
Velkém Meziříčí paní Krátká – tel.č. 566 501 363. Úřední 
dny jsou po. a stř. od 8,00 hod. do 17,00 hod. Návštěvu 
FÚ mimo úřední hodiny je třeba vždy předem telefonicky 
domluvit.   
     Ve dnech 21. a 28. 6. 2010 v době od 15.00 do 
17.00 hod. bude paní Krátká přítomna na Obec-
ním úřadě Bory pro podání případných dalších informa-
cí, vysvětlení a pomoc při vyplnění dodatečných daňových 
přiznání, případně kontrolu a převzetí již vyplněných při-
znání. Bude možné si zde vyzvednout i prázdný tiskopis. 
Pokud patříte k těm, kteří budou opravovat údaje o stav-
bách dodatečným daňovým přiznáním, je třeba znát nejen 
parcelní čísla, na kterých se stavby nacházejí, ale přede-
vším výměry jednotlivých staveb.  
    I n g .  M i r o s l a v a  J u r k a s o v á 
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend FÚ 
ve Velkém Meziříčí 

DAŇ Z NEMOVITOSTI -
obnova řízení  

Nevěřte nabídkám výhodné koupě! 
 Mnohé z nás navštívili cizí lidé s požadavkem, abychom si od nich koupili nabízené zboží, 
využili jejich služeb, nebo pod hlavičkou různé firmy se snaží vrátit přeplatky, či předat výhry. 
Svůj vstup na pozemek a do domu si mohou vynucovat i jinými různými způsoby (např. využívají 
horkého počasí a žádají občerstvení, i za cenu náhlé nevolnosti, či omdlévání apod.). Jak lze vy-
číst z policejních statistik, právě tito lidé se následně dopouští v bytech krádeží různých věcí 
(zejména finanční hotovosti). 
Policie varuje především starší občany před těmito "PODOMNÍMI PRODEJCI". Doporučujeme především, aby obča-
né zamykali dveře domů a samozřejmě i dvířka, či vrata oplocení pozemků. Nesmíme podlehnout zvýšenému nátlaku 
těchto osob. Je nutné na obdobné jednání nereagovat, zavřít dveře a nevěřit nabídkám výhodných koupí. Vhodné je i 
přivolat Policii ČR bezplatnou telefonní linkou 158, jelikož v mnohých případech, kdy byl těmto osobám umožněn 
vstup na pozemek nebo dokonce do bytu, došlo ke krádežím. 
 Pokud se již stanete obětí nebo svědkem trestného činu, poskytněte policistům důležité informace o těchto oso-
bách:  pohlaví, rasa, věk, přibližná výška a váha, účes, barva vlasů a očí, způsob řeči, fyzické zvláštnosti, chůze, nápad-
nost v chování, tiky, oblečení. U vozidel je důležitá poznávací značka, barva, typ, provedení, viditelná poškození, pří-
slušenství (anténa, zahrádka), směr jízdy a počet cestujících. Postřehy, které získáte si raději ihned zapište. 

OPATRNOSTI NENÍ NIKDY NAZBYT…. 
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR V OBCI BORY  
28.-29.5.2010 

Počet osob zapsaných do seznamu voličů   613 
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 352 
Počet odevzdaných úředních obálek     352 
Počet platných hlasů        350 
Výsledky hlasování 
Česká strana sociálně demokratická   73 
KDU-ČSL         72 
Strana práv občanů Zemanovci    54 
TOP 09          41 
Komunistická strana Čech a Moravy   35 
Občanská demokratická strana    27 
Věci veřejné        20 
Suverenita-blok J. Bobošíkové, strany  
zdravého  rozumu       14 
Strana zelených       5 
Strana svobodných občanů    3 
Volte Pravý Blok www.cibulka.net   2 
Česká pirátská strana       2 
Dělnická strana sociální spravedlnosti  1 
OBČANÉ CZ        1 

nad Sázavou) - Bílá stuha za činnost 
mládeže,  Police    (okres Třebíč) - 

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského sub-
jektu, Jiratice (okres Třebíč) - Cena naděje pro živý 
venkov (za místní spolkový život a občanskou vybavenost 
v obci), Římov (okres Třebíč) - Diplom za vzorné ve-
dení kroniky, Vysoké Studnice (okres Jihlava) - Diplom 
za vzorné vedení obecní knihovny, obci Blažkov (okres 
Žďár nad Sázavou) - Diplom za podporu a rozvíjení ha-
sičských tradic, Častohostice (okres Třebíč) - Diplom 
za příkladnou péči o historické památky a obci Vilémov-
ice  (okres Havlíčkův Brod) - Mimořádné ocenění za 
rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním 
využitím. 
 Naše obec získala Zelenou stuhu za péči o ze-
leň a životní prostředí. Tím úspěšně navázala na oce-
nění z minulého roku, kdy obdržela Diplom za mimořád-
nou péči o zeleň v okolí obce. S tímto oceněním, které 
obec převezme na slavnostním vyhodnocení soutěže, jež 
se bude konat  ve Víru, je spojena finanční odměna 50 tis. 
Kč. Dále můžeme využít možnosti připravit na příští rok 
projekt zaměřený na činnost v této oblasti v hodnotě 
600 tis. Kč. Soutěž tím ale pro nás ještě nekončí. Jako 
vítězi z našeho kraje postupujeme do celostátního kola 
soutěže o Zelenou stuhu České republiky 2010. Bude 
třeba se ješte na pokračování soutěže připravit a udělat  
vše pro to, abychom celostátní soutěžní komisi naši obec 
představili co nejlépe. Vždyť tu jde i o reprezentaci kraje 
Vysočina!   
 Cílem soutěže je snaha vyzdvihnout aktivitu obce, 
jejich občanů a představitelů, zájmových sdružení a or-
ganizací, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale 
rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského  
života v obci. Této soutěže jsme se zúčastnili už po 
sedmé  a zatím jsme získali nejen 3 čestná uznání a dip-
lomy, ale i titul Knihovna roku 2007 spojený s finančními 

odměnami.   
 Uvedl jsem tu 
úmyslně podrobně různé 
typy ocenění, které je 
možné v této soutěži 
získat. Ano, chci tím 
upozornit všechny ak-
tivní obyvatele naší obce, 
zástupce institucí nebo 
zájmových organizací, 
kteří vykonávají sami a 
dobrovolně mnoho 
dalších činností v obci, že 
je možné s nimi v této 
soutěži uspět a získat 
nejen diplom či čestné 
uznání, ale v dalším kole i 
finanční podporu pro 
svou další činnost.  
 Účast v soutěži, ač jsou na ni různé názory, nesporně 
všem zúčastněným dává možnost dozvědět se mnoho 
nového. Poskytuje příležitost srovnání s ostatními ob-
cemi nejen v kraji, ale i v celé ČR. Soutěž nesporně přis-
pěla k uvědomění si našich možností a zdrojů, které by 
jinak možná ještě dlouho zůstaly nevyužity.Tak zpětně 
zjišťujeme, že máme zdaleka na víc, než jsme se dosud 
skromně domnívali. Ano, naše obec má všechny před-
poklady úspěšně se zúčastňovat dalších ročníků soutěže 
Vesnice roku. Myslím, že obec a obecní úřad nás v 
příštím roce zase do soutěže přihlásí. A pak už záleží jen 
na vás všech, aktivních lidech v Borech, abyste věnovali 
svoje úsilí do některé z činností, ve které jsme dosud 
nesoutěžili, abychom za rok soutěžní komisi ukázali, co u 
nás dobře děláte pro své spoluobčany, obec, a také pro 
radost sami sobě.       
        Text a foto Pavel Kříž 

Pokračování ze str.1 
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 LITERÁRNÍ OKÉNKO ŽÁKŮ NAŠÍ ZŠ 
 

 Oslava dne dětí, výlety, exkurze, soutěže, ale také poslední známky, 
testy a písemné práce. A pak už jen dlouho očekávané prázdniny. Téma 
posledních slohových prácí v 7. třídě bylo „Příhoda se zvířetem“. Řada z 

nich nás pobavila, a tak jsme se rozhodli  o dvě  podělit. 
 
Příhoda se zvířetem (Miloslav Příhoda, 7. třída) 
 
Máme doma malého pejska, vlastně je to fenka, zkrátka náš rodinný mazlí-

ček. Naše Majda, tak se jmenuje, žije s námi už osm let. 
      V loňském létě nás všechny pěkně vystrašila. Majda má malý čumák, a 
tak trochu chrochtá, ale v ten osudný den chrochtala jinak. Krčila nos a 

prskala. Strašně jsme se vyděsili, že náš pejsek umírá. 
     Popadli jsme Majdu a rychle s ní k veterináři. Doktor byl tak hodný a 
čekal na nás i přesto, že jeho ordinační hodiny skončily. Pes celou cestu v 

autě strašlivě prskal. Sestra brečela a křičela: „Ta se snad udusí.“ Konečně jsme dojeli k veterináři. 
V čekárně vypadal pes nejhůř. Poté, co třikrát hrozně kýchla, najednou jí leze tráva z nosu. Vytáhli jsme jí z nosu ještě tři 

dlouhá stébla a tím byl náš pes zachráněn i bez pomoci lékaře. 
     Všem bylo jasné, jak se jí tráva do nosu dostala. Naše Majda se totiž neustále pase jako ovce. Vše tak dopadlo dobře. 

Majda zase chrochtá normálně. 
 
Příhoda se zvířetem (Zdeňka Kafková, 7. třída) 
 
 Náš pes Max patří do naší rodiny více než dva roky. Max je kříženec bígla a baseta, je velmi chytrý, líný a hlavně jak se 
říká „vyčůraný“. Za ty dva roky, co ho máme, jsme s ním zažili spousty, ale spousty zajímavých příhod a já jsem se rozhodla o 

jedné napsat. 
 Kdysi dávno, když mu bylo asi půl roku, byl Maxík ještě malé, hubené a rychlé štěně, které si hrozně rádo hrálo. Jednoho 
dne byl venku sám a neměl s kým skotačit, proto začal vymýšlet lumpárny. Udělal díru do plotu a dostal se na druhou stranu 
k sousedce, která měla slepice! Maxík nezaváhal a začal je honit a bohužel, protože v sobě nezapře loveckého psa, jednu po 
druhé zakousl. Jenže najednou se ozvalo:“Co se to tam děje?“ Objevila se sousedka, a když viděla co se děje, tak mu hned 

vyprášila kožich, že si to doteď pamatuje a štěká na ni víc než na kohokoli jiného. 
 Kvůli tomuto incidentu jsme ho dali raději pojistit. Od té doby už nic takového neudělal. 

 V květnu 2010 byly zveřejněny výsledky XIII. 
Výzvy Operačního programu životního prostředí 
priorita 1.1.1 Odvádění a Čištění odpadních vod 
v obcích pod 2000 obyvatel. V této výzvě obec 
Bory žádala o poskytnutí podpory na dostavbu 
stokové sítě a na rekonstrukci čistírny odpadních 
vod. O výzvu byl veliký zájem, o čemž svědčí sku-
tečnost, že bylo podáno žádostí v objemu cca 12 
miliard Kč, přičemž k dispozici bylo pouze 5,5 mili-
ardy Kč.  Z celkového počtu podaných žádostí bylo 
uspokojeno cca 30% žadatelů. Mezi úspěšnými ža-
dateli je i naše obec.  
 Přiznaná podpora činí 78,45% z celkových ná-
kladů stavby. Na výstavbu stokové sítě má obec 
platné vodoprávní povolení. Nyní obec pracuje na 
dokončení projektu rekonstrukce čistírny odpad-
ních vod. Následně bude zpracována zadávací do-
kumentace, která poslouží pro výběr dodavatele 
stavby ve výběrovém řízení dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Zadávací dokumentace bude 
před zahájením výběrového řízení důkladně pro-
zkoumána úředníky Státního fondu životního pro-

středí, kteří ověří, jestli doku-
mentace nezvýhodňuje některé 
dodavatele stavebních materiálů, 
resp. dodavatele stavebních 
prací. Samotné výběrové řízení 
by mělo proběhnout na podzim 
roku 2010.  Po dokončení výbě-
rového řízení na dodavatele 
stavby bude podepsána smlouva 
o poskytnutí podpory mezi obcí 
a Státním fondem životního 
prostředí. Stavba by měla být 
zahájena v roce 2011. Dokonče-
ní stavby předpokládáme na kon-
ci roku 2013. 
 
 Ing. Pavel Kocůr - prokurista 
společnosti PROVOD vedoucí 

střediska Tišnov 

USPĚLI  JSME!   ČEKÁ NÁS VELKÁ PRÁCE…. 

Výstavba nové vozovky k novým 
domům za Jednotou  

Foto J. Vašica 
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BHCO 11.-13.6.2010 
(Branná hra cestou odhodlání) 

    Letošní BHCO se konalo v maloskalsku v Českém ráji. 
Byl to již 35. ročník a my se zúčastnili podruhé. Jeli jsme ve 
složení, „rota S“: Jíťa Filipová, Nika Prudková, Káťa Křížová, 
Ivona Zikmundová, Terka Jurková a Jíťa Karásková. „Rota 
K“: Lenka Křehlíková, Laďa Suk + přátelé z Krásné Lípy. 
     V pátek odpoledne jsme dorazili na místo startu – Semi-
ly. Zde jsme dostali mapu, bojový deník a instrukce. Naše 
cesta mohla začít, a vůbec jsme netušili zda přežijeme 
(především kvůli horku, kte-
ré nás doprovázelo celou 
cestu) 
Nezačalo to moc slavně. 
První stanoviště jsme hledali 
a celou cestu k němu bloudi-
li. Ale podařilo se! Úkol jsme 

splnili na 100% a mohli pokračovat dále. Během závodu nás čekaly různé úkoly: střelba ze 
vzduchovky, plížení nepřátelským územím, poznávání rostlin, živočichů a místních přírod-
ních památek, práce s mapou a buzolou, slaňovaní, brodění řeky, uzlování atd. 
 Do 22 hod. večer jsme se museli dostat na místo určené ke spaní, kde jsme bivakovali 
do rána. V sobotu jsme pokračovali po určené trase a plnili další úkoly. Po ujití 35 km, 
zmoklí a unavení jsem došli večer do tábořiště, kde byl náš cíl. Zde jsme si už mohli po-
stavit stany (s plachtou nad hlavami, protože stále pršelo). V neděli ráno probíhalo vyhlá-
šení výsledků. Skončili jsme na 8 a 9 místě. Ovšem vyhráli  všichni tím, že přežili, neztratili 
se a v pořádku došli do cíle. Domů jsme se vraceli unaveni, ale spokojeni. 
   Příští BHCO se koná v Prachovských skalách, tak snad se tam všichni zase společně 
setkáme. Už se těšíme.    Účastníci BHCO 
 BRANNÁ HRA CESTY ODHODLÁNÍ je netradiční otevřená dobrodružná soutěž. 
Týmy odvážných a samostatných dětí tráví víkend (včetně noci) putováním v přírodě a plněním nejrůznějších úkolů (stavba bivaku, 
vaření v přírodě, první pomoc, střelba z luku, slaňování skály či pochod podle azimutu.). 
 Celého 35.ročníku se zúčastnilo: 182 osob. Z toho 144 soutěžících z 26 soutěžních kolektivů a 38 pořadatelů.     

ČISTÁ VYSOČINA 

 

 Letos poprvé jsme se přihlásili k této akci. A v sobotu 17.4. jsme vyčistili příkopy kolem třech hlavních směrů 
silnic z naší obce. Celkem jsme posbírali, a pokud to šlo, i vytřídili 42 pytlů odpadu! Rozepisovat se, co všechno 
jsme tam našli, to snad ani dělat nebudu, protože všechno je to naprosto neuvěřitelné, a nic z toho do přírody 
rozhodně nepatří. Velký dík patří dětem a vedoucím z MOP Bobeš a členům ZO ČSOP Bory. Akci organizoval a 
podpořil kraj Vysočina a nasbírané pytle odvezla Krajská správa a údržba silnic.  
 Taky si všímáte, jak jsou teď ty příkopy čisté?    BK 
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KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA 
– kniha, kterou nikde nekoupíte!  

 V březnovém zvláštním  
čísle Zpravodaje jste se mohli 
zapojit do čtenářské ankety.  
A zde je její výsledek. 
 

Průměrný věk dotazovaných 16 
muž 3 
žena 9 
 

Knihy si většinou: 
půjčuji1 
kupuji 
půjčuji i kupuji 11 
 

Nejraději čtu  
beletrii 6 
literaturu faktu 1 
další 1 

časopisy 2 
všechno 6 
 

Pokud si knihy  
půjčuji, tak:  
od známých 2 
z Obecní knihovny 12 
Městské knihovny 1 
Školní, odborné knihovny  
 

Měsíčně přečtu:  
1-2 knihy 7 
2-5 knih 3 
5 a více 2 
 Tři vylosovaní účastníci od nás zís-
kávají cenu.  
 A jsou to: Martin Drlíček, Nikol 
Havelková, Šárka Dufková 

 Je konec června a prvňáčci z naší ZŠ díky své píli a 
zejména vedení paní učitelky Jany Zikmundové už krás-
ně čtou. A to je doba, kdy pro ně už několik let připra-
vujeme v Obecní knihovně slavnostní Pasování na čte-
náře knihovny. Při té příležitosti děti dostanou průkaz-
ku do knihovny, pasovací listinu a drobný dárek.  Letos 
poprvé tímto dárkem byla knížka, kterou vydal Ústav 
pro informace ve vzdělávání – Národní pedagogická knihovna 
Komenského z projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 
prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Knížka má název Legrační dům, napsal ji Jiří 
Kahoun a ilustroval Jiří Fixl a byla vydána právě k této příležitosti a v obchodech ji tedy opravdu koupit nelze. 
 Děti z naší ZŠ navštěvují Obecní knihovnu pravidelně a prvňáčci běhen školního roku k nám zavítali opakovaně a tak 
jsme mohli sledovat, jak už umí všechna písmenka a jak se ve čtení zlepšují, také si vyrobily své vlastní obrázkové lepore-
lo a v prostředí knihovny jsou už jako doma. BK 
 

Našeho krále Abecedníka prvního (Štěpán Křehlík)  
i Písmenkouvou vílu (Lenka Křehlíková), by nám mohli ve 

všech knihovnách závidět! 

Půjčovní doba  
v Obecní knihovně 

během školních 
prázdnin. 

 
Knihovna oznamuje, že v 

červenci a srpnu bude 
mít otevřeno pouze v 

pátek 17.00 -19.00 hod. 
Tedy tradičně. 

 
K úternímu  půjčování se 

vrátíme opět v září. 



 Velký úspěch členů 
MOP Bobeš Bory a žáků ZŠ 

Hany Benešové Bory. Když si přečtete 
tento úvodní nadpis, určitě se zeptáte: 
„A v čem jsou šikovné?" Vysvětlím 
postupně. V sobotu 10.4.2010 proběh-
lo ve Velkém Meziříčí na SEV Ost-
růvek a v Čechových sadech místní 

k o l o 
Zelené 
stezky 

Zlatého listu. Tahle soutěž je už 
tradiční a je určena dětem, které 
mají hlubší zájem o přírodu. A to, 
že naše děti zájem o přírodu mají, 
dokládá účast celkem 4 družstev 
(23 žáků) na místním kole. 
       Počasí bylo velmi nepříjem-
né, družstva se přesto vydala na 
trasu svého závodu. Letos na 5 
stanovištích prokazovali děti svo-
je znalosti o včelách, ptačích bud-
kách a poznávání ptáků, živočichů 
a rostlin kolem vody, funkci lesa a 
jeho škůdcích a poznávání léči-
vých bylin. Posledním stanovištěm 
byla přírodovědná Sazka. A jak to 
všechno dopadlo? Pro nás už to 
ve starší kategorii ani lépe dopad-
nout nemohlo! Naše družstva 
vybojovala 1. a 2. místo - 1. bylo 
družstvo Důležitá čísla: Alžběta 
Křížová, Kateřina Prokopová, 
Martina Zmeškalová, Jitka Filipo-
vá, Petra Karásková a Veronika 
Zikmundová. 2. místo vybojovalo 
družstvo Bobši: Marie Dostálová, 
Tereza Jurková, Patrik Hořínek, 
Stanislav Drápela a Roman Havlí-
ček. Odměnou pro vítěze byly 
nejen věcné ceny, ale také účast 
v krajském kole ZSZL, které se 

bude konat od 21. do 23.5.2010 
v Humpolci. Takže jim přejeme 
hodně úspěchů. 
     A co ti menší? Ti byli sice 
smutnějš í , a le 3 . místo 
z celkových 12 družstev je také 
pěkný výsledek. Bylo to druž-
stvo Veveřáků: Alena Havlíčko-
vá, Monika Jůzlová, Martin Drlí-
ček, Filip Ambrož, Vojtěch Kro-
páček a Jakub Sojka. A aby byl 
výčet našich družstev kompletní, 
tak musím jmenovat účastníky 
našeho 4. družstva, žáky 5. třídy: 
Michaelu Kaštanovou, Veroniku 
Pavelkovou, Ludmilu Zikmundo-
vou, Lukáše Marka, Terezu Pro-
kopovou a Jaroslava Pospíchala. 
     Závěrem ještě dvě poděko-
vání - první patří vedoucím 
MOP Bobeš Bory - Ivetě Jakub-
cové a Lence Křehlíkové, které 
jely tentokrát s námi a pomáhaly 
připravit program pro děti, kte-
ré čekaly na start. Druhé podě-
kování patří rodičům a souro-
zencům, kteří nám pomohli 
odvézt všechny děti do Velkého 
Meziříčí a zpátky domů.  
    Z Jurková 

 V naší ZŠ Hany Benešové 
byl celý týden 19.-23.4. věno-
ván přírodě a životnímu pro-
středí. Jednou součástí tohoto 
týdne bylo i setkání s paní 
Březkovou. 
 Paní Březková se věnuje 
zejména akvarijním a terarij-
ním zvířatům a na tuto středu 

přestěhovala kus svého neobyčejného hospodářstvíí do jedné velké míst-
nosti ve škole. A během dne se děti mohly se zvířátky a vším okolo nich 
seznámit. A navečer byla tato malá ZOO přístupna i veřejnosti. A tak jsme všichni mohli ochutnat mléko od Kamerunské kozy, 
kouknout se jak malá jsou křepelčí vajíčka a být i svědky při krmení hada!  BK 

Máme u nás děti šikovné. 

ZOO V NAŠÍ 
ŠKOLE 
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 21.5.- 23.5.2010 se 
uskutečnilo Krajské kolo 
Zelené stezky Zlatého 
listu (ZSZL). Tentokráte 
postoupilo družstvo star-
ších s názvem Důležitá 
čísla: Veronika Zikmundo-
vá, Martina Zmeškalová, 
Petra Karásková, Jitka 

Filipová, Alžběta Křížová a Kateřina Prokopová. 
Bohužel 3 členky družstva nemohly na krajskou 
soutěž odjet, takže družstvo doplnila Tereza 
Jurková. Jelo nás tedy jen 5, což se možná pak 

projevilo na výsledku družstva. Letos se soutěž 
uskutečnila v Rekreačním středisku Úsvit Va-
nůvek u Telče. Jako každý rok nás čekala prezen-
tace celoroční činnosti pro přírodu, kde děvčata 
povídala o záchraně obojživelníků, úklidu listí, 
čištění studánek, osazování svahovek na školním 
hřišti a dalších akcích.  
 Odpoledne nás čekala exkurze na zajímavé 
lokality v okolí a druhý den soutěžní stezka 
s plněním různých úkolů a s poznáváním rostlin a 
živočichů. Už se těšíme na příští ročník. 
   Z.Jurková 

KRAJSKÉ KOLO ZELENÉ STEZKY ZLATÉHO LISTU 



     Žáci 6. třídy se během školního roku 2009-2010 zapojili 
do projektu „Obklopeni přírodou“, který připravilo SEV 
Ostrůvek Velké Meziříčí a je rozvržen na 3 roky. Letošní 1. 
část byla zaměřena na zeleň a stromy. V hodinách přírodopi-
su, pracovních činností, českého jazyka, anglického jazyka a 

výtvarné 
výchovy žáci 
vypracová-
vali a plnili 
různé úkoly. 
Vytvářeli 
například 
Ekozvíře, 
vyhledávali 
názvy stro-
mů 
v anglickém 
jazyce, vypl-
ňovali pra-
covní listy-

Malá lekce češtiny, Malíři bez štětce, Jídelníček živočichů, 
Ptačí obyvatelé stromů a keřů, Zelení detektivové, Výprava 
do minulosti a další. Využili i školního projektu „Den Země“, 
kde si žáci 5. až 9. třídy ve smíšených skupinách vyzkoušeli 
v dílnách s názvy Pokusy s vodou, Co vyprávěl pařez, Co se 
nám tu zelená, Zeleň v okolí školy, Voda v krajině a jiné růz-
né další aktivity. 
        Vyvrcholením projektu byla žákovská konference, kte-
rou uspořádali pracovníci SEV Ostrůvek Velké Meziříčí 
v úterý 15.6.2010. Vybraná pětice žáků 6. třídy ve složení 
Martin Drlíček, Alena Hlaváčová, Kristýna Havelková, Kateři-
na a Šárka Dufkovy reprezentovala naší školu. 
     Program dne byl zábavný i poučný, nechybělo ani občer-
stvení a na závěr slavnostní vyhodnocení a předání certifikátů 
a cen. 
       Jak celý den probíhal? Posuďte sami z našich fotografií a 

krátkého tex-
tu. 
    Po společ-
né úvodní 
aktivitě, což 
byl humorný 
přírodovědný 
test, následo-
vala prezenta-
ce celoroční 
práce finálo-
vých skupin 8 
škol kraje 
Vysočina. Bě-
hem přestávky 
si mohli účast-
níci prohléd-
nout na pane-
lech vystavené 
práce ostatních 
soutěžících. Ve 
druhé části dne 
si žáci rozděle-
ni do skupin 
vyzkoušeli sbít 
a natřít budky 
pro ptáky, 
poznávat a 
nakreslit léčivé byliny, rozlišovat druhy stromů a z listí si nale-
pit a pojmenovat svého panáčka a v jezírku lovit různé vodní 
živočichy a určovat je. Dětem se činnosti líbily, navzájem si 
pomáhaly a díky slunnému počasí si celý den pěkně užily nejen 
v prostorách střediska, ale i na zahradě. Již se těšíme na dru-
hou část projektu v příštím školním roce. 
         Na projektu se žáky 6. třídy pracovaly paní učitelky 
Jurková, Olivová a Brychtová. 

Bětka Křížová a Káťa Prokopová, na skoku dalekém z místa si 
poradili kluci – Vláďa Zmrhal, Martin Fňukal a Lukáš Růžička, u 
hodu míčkem byly Zuzka Ochranová, Pavla Hošková a Ája No-
votná. 
 Den se vydařil, i když týden předtím neustále pršelo. A mys-
lím si, že se sportování všem moc líbilo - byla to dobrá zkušenost 
jak pro deváťáky, tak pro „školčátka“. Ti nejlepší sportovci si 
odnesli medaile a drobné ceny a všichni ostatní drobné sladkosti. 
 Medaile se nám tak zalíbily, že si je deváťáci spolu s dětmi ze 
staršího oddělení MŠ společně vyrobili pro letošního Železného 
mužíčka.     Zuzana Jurková 

 Žáci IX.ročníku ZŠ Hany Benešové uspořádali v úterý 
8.6.2010 pro děti z naší mateřské školy Olympiádu. Jak všichni 
dobře víte, máme v areálu školy moc pěkné sportovní hřiště a 
chtěli jsme, aby si na něm zasportovaly i menší děti. Využili 
jsme dlouholeté zkušenosti s pořádáním soutěže Železný muží-
ček a rozdělili jsme děti do 3 skupin. O každou z nich se starala 
spolu s paní učitelkou děvčata z 9.třídy: Markéta Kujalová, Kris-
týna Lázničková a Bára Šancová. Malé děti se střídaly na těchto 
disciplinách: běh na 20 metrů, kde pomáhaly Niky Ochranová, 

PROJEKT „OBKLOPENI PŘÍRODOU“ 

OLYMPIÁDA MŠ 
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 Tramping nebo i tremping je české a slovenské občanské 
lidové hnutí inspirované Ligou lesní moudrosti respektive woodcraf-
tem, skautingem (resp. junáctvím) a americkým Divokým zápa-
dem. Pojem tramp pochází z angličtiny a používal se v Americe 
jako označení pro tuláka, nebo sezónního dělníka. Do češtiny 

p o j e m 
"tramp" 
vstoupil 
pravdě-

p o d o b n ě 
pře vze t ím 
t o h o t o 
termínu z 
d o b o v ý c h 
p ř e k l a d ů 
r o m á n ů 
Jacka Lon-
dona začát-
kem minu-
lého století. 

Obecně se uvádí jako zdroj pro tento pojem Londonův román Cesta 
[The Road]. Další inspirací byly dobové knihy a filmy tematicky čerpa-
jící z prostředí Divokého západu, například romány Karla Maye, Zane 
Greye, Jacka Shaeffera, R. L. Stevensona, a různých překladových, 
převážně amerických autorů. Adekvátně bývá pojem tramping též 
označován slovem vandr či „vandrování“, což je významový posun od 
původního dnes již zastaralého významu tohoto slova; dále bývá 
označován též, slangovým výrazem čundr resp. „čundrák“, z původ-
ně německého "tschundern" - "toulat se". Pojem "čundrák'" býval 
původně poměrně pejorativní označení, později ztratil svůj hanlivý 
význam a zlidověl. Zdoj Wikipedie 
  
 A tramping v Borech? Ano. Nevím, kolik pamětníků exis-
tuje, ale jeden vzácný se objevil při naší fotografické soutěži. 
Je to pan fotograf Jiří Vašica z Brna. A právě on, spolu s paní 
Miluškou nás nedávno navštívil.  Pochodili jsme celé naše 

okolí a zejména místa, kam tehdy v letech 1958-59 mladí 
z TO Divoké 
kachny jezdili. Bylo 
to v místech, kde 
nedaleko později 
fungoval krásně-
vessý kamenolom. 
Dnes je tam 
vzrostlý les a pan 
Vašica už to tam 

ani ne-
m o h l 
p o z n a t . 
K l u c i 

z Trampské osady  Divoké kachny jezdili na různá 
místa, a zde pořádali zejména potlachy. (Indiánské 
slovo  potlatch se do němčiny i do češtiny přepisovalo i jako 
potlach. Tak začali nazývat trampové v první polovině 20. 
století své srazy v osadách na Sázavě, na Berounce a jinde. 
V češtině se pak název obvykle vykládal jako odvozenina 
slovesa „tlachat“. Název potlach se používá pro tramspké 
srazy dodnes.) Potlachy byly veliká setkání TO z celé 
republiky a při nich probíhaly různé sportovní turna-
je a tábornické dovednosti a muzicírování … 
 Potom šli kluci na vojnu, byla postavena přehra-
da Mostiště, začal pracovat kamenolom, přestal pra-
covat kamenolom….  
    Za rozhovor děkuje BK 

TRAMPING A BORY... 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM!  
 
 
 
 
 
 
 

Pan Vladimír Křehlík,   Horní Bory 109    7.7. 1920  
Pan Bořivoj Nedoma,  Horní Bory 112    21.7.1935 

 

Oběma jubilantům přejeme hodně zdraví a pohody! 

Jiří Vašica 2010 

Pozvánka a plánek cesty na potlach 
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      8.5.2010 Další z řady našich zájezdů je za ná-
mi. Tentokrát jsme navštívili Památník prezidenta Edvarda 
Beneše v Sezimově Ústí. Naše škola v Borech nese jméno 
Hany Benešové, a tak se sluší, abychom o této dámě věděli 
něco víc. 
    A paní průvodkyně v tomto památníku, je opravdu člověk 
na svém místě. O prezidentském páru hovoří s velkou úctou 
a tu přenesla i na nás. 
      Dalším bodem našeho programu byla prohlídka historic-
kého centra města Tábor s paní průvodkyní. Tábor za po-
slední roky vykvetl do veliké krásy a potvrdí to každý, kdo 
ho znal dřív. A historii má tak bohatou, že za tu hodinu a půl 
není vůbec možné postihnout všechno. Ale necháme si něco 
na příště, byl čas na oběd a na rozchod. Někteří odvážní 
stihli i výstup na věž kostela na žižkově náměstí, který je 
zasvěcený Promění páně na hoře Tábor. 
Naší další zastávkou bylo poutní místo Klokoty. Velmi málo 
jsme o tomto místě znali a o řádu Oblátů, který tu působí, 
ještě méně.  To už jsme ovšem krásně napravili, přijetí a 
povídání mladého pana kaplana bylo velmi milé. 
       Dalším naším navštíveným místem, byla Technická pa-
mátka sedlecký řetězový most. Tento most stál do roku 

1960 u obce Podolsko a pak, než byla napuštěna Orlická 
přehrada, byl rozebrán,  přestěhován, a postaven na tomto 
novém místě. 
     Posledním bodem, tohoto zájezdu bylo město Bechyně. 
Návštěva tohoto lázeňského města, prohlídka kláštera a 
mostu Duha byla třešničkou na dortu tohoto dne.  BK 

Zájezd Klubu dobré pohody 

 ZO Českého svazu ochránců přírody Bory získa-
la finanční podporu ve výši 5 tis. Kč. od Sdružení 
Krajina v Počítkách. Šlo o projekt „Podpora zapojení 
obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny“, ve 
kterém jsme se zaměřili na dobrovolnickou akci 
“Pohádkový kopeček“. Pod zkráceným názvem 
„Příroda na Vysočině“, získalo tuto podporu přes 20 
akcí, které pořádá 16 organizací zabývajících se 
ochranou přírody a životního prostředí z celé Vyso-
činy. Naší organizaci se podařilo získat ještě podporu na akci 
„Přijďte nám pomocI“, která bude věnována kosení a úklidu trávy 
na PP Mrázkova louka. O tom, kdy se akce koná budete včas 
informováni.   
 Ale nyní už k činnosti na Pohádkovém kopečku. Probíhala už 
postupně od začátku jara v několika termínech. Hlavní však byla 
společná akce pro děti, rodiče a prarodiče “Budujeme pohádkový 
kopeček“, která se konala  21.5.2010 od 16.00 hodin. Nejprve se 
pracovalo na úpravách terénu, výstavbě kamenného schodiště, 
budování úkrytů pro včely samotářky a další hmyz, pletí plevelů a 
setí trávy. Pak následovaly zábavné a soutěžní hry s pomůckymi, 
které nám zapůjčilo SEV Ostrůvek. Po této pestré činnosti přišlo 

všem vhod drobné občer-
stvení. S organizací akce 
nám pomohli vedoucí MOP 
Bobeš. Finanční podporu 
jsme využili zejména 
k nákupu travního semene, 
výrobě přístřešku pro hmyz 
a dřevěného oplocení pro 
vysáze-

né stromy, na propagaci a dokumentaci této 
činnosti a také na občerstvení pro účastníky 
akce. Projekt jsme začátkem června ukončili 
pokosením a úklidem trávy. Tak byl Pohádko-
vý kopeček dále zveleben a může se těšit na 
další výletníky, kterých sem  přichází stále víc 
a víc. Práce na Pohádkovém kopečku však 
budou dále pokračovat, máme s ním další 
plány. Děkujeme za finanční podporu Sdruže-
ní Krajina, tento projekt byl vytvořen za fi-
nanční podpory SFŽP a MŽP ČR.  
     Pavel Kříž 

POHÁDKOVÝ KOPEČEK OŽIL! 

JUBILEJNÍ KAŠTAN 
 VE KŘTINÁCH  

 V roce 2009 jsme na našem Pohádkovém kopeč-
ku v Borech vysadili jednu velehradskou oskeruši, 
kterou jsme vyměnili s panem děkanem Peňázem za 
kaštan.  Oskeruše dávno roste a v neděli 18.4.2010 
došlo i na splacení našeho dluhu, na vysazení kaštanu. 
A nebyla to příležitost ledajaká. Bylo to osmisté výro-
čím od zjevení Panny Marie v kaštanu! Úkolu jsme se 
chopili zodpovědně a tak snad náš kaštan na čestném 
a významném místě, mezi školou a kostelem ve Křti-
nách zdárně poroste.  



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

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

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

Počet výtisků 260 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v červnu 2010 
 

Neprošlo jazykovou úpravou 
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Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

nebo odpovědi na  
hádanky prosím  

odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 
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Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.c 

      Fakta o mimořádném rekordu, k jehož 
úspěchu i naši chlapi přispěli! 
 

DEVĚT SKAL  - 8.5.2010 
 

Trasa: Dolní Loučky (295 m n.m.) - Devět 
skal (836 m n.m.) - převýšení trati 541 me-
trů Délka trasy: 63,46 km Začátek čerpání vody 
v Dolních Loučkách: 10:35 hodin První výstřik na 
Devíti skalách: 17:30 Konec akce: 17:40 (rekord 
uznán agenturou Dobrý den)   
 

Technické údaje:  

• akce se zúčastnilo celkem 288 sborů dobrovolných hasičů z toho 287 z České republi-
ky a 1 sbor ze Slovenska 

• celkem bylo použito 234 čerpadel 

• použito bylo celkem 3 553 hadic B 

• spojení zajišťovalo celkem 291 radiostanic 

• na akci se podílelo celkem 2 592 hasičů (z toho 1 669 mimo 
okres Žďár nad Sázavou) 

• v hadicích v době rekordu bylo celkem 300 m3 vody 

• bylo přemístěno 580 m3 vody 
v době čerpání protékalo v hadicích 36 m3 za hodinu 
  Zdroj: http://www.novedvory.eu/hasici, zde se dozvíte mnohé další a naleznete i stovky fotografií 
a řadu videodokumentů mimo jiné i letecké snímky pana Jiřího Trojana 

Sobota 10.7. 2010  

Výlet u Horníka  
se skupinou ACCORT  

Srdečně zve 
 - TJ Družstevník 

 REKORD V DOPRAVĚ 
VODY NA DÁLKU 

      V neděli dne 23.5. 2010 se náš Sbor 
dobrovolných hasičů zúčastnil okrsko-
vé soutěže konané v Zadním Zhořci. 
Již tradičně se soutěže zúčastňuje družstvo 
složené ze starších hasičů. Do letošního 
ročníku se po delší odmlce zapojilo i druž-
stvo mladších, které přípravu pojalo zodpo-
vědně. Soutěž se skládala ze tří disciplín - 
teorie, štafeta a požární útok. Teoretická 
část obsahovala otázky z požární bezpečnos-
ti, zdolávání požárů a ochraně hasičů. Ve 
štafetě se zdolávaly překážky jako je přeskok 
bariéry, proskočení oknem, běh s výzbrojí 
po kladině a běh s hasícím přístrojem. Po-
žární útok se prováděl dle pravidel požární-
ho sportu, tzn. co nejrychleji sestrojit přívodní a 
výtlačné vedení, nasát vodu a srazit dvěma prou-
dy dva terče. V teorii i ve štafetě se oběma 
družstvům dařilo. V požárním útoku se projevily 
zkušenosti našeho staršího družstva a po velmi 
dobrém výkonu obsadili 3. místo. Družstvo 
mladších letos sbíralo zkušenosti, a přesto se 
umístilo na pěkném 6. místě. 
      Výsledky soutěže: 1. Radostín A, 2. Radostín 
B, 3. Bory A, 4. Zadní Zhořec, 5. Cyrilov, 6. 
Bory B, 7. Krásněves, 8. Znětínek. 
Naše družstva startovala v tomto složení: 
Bory A (starší): V. Hlaváč, P. Láznička, A. No-
votný, A. Vávra, F. Zikmund, J. Zikmund, O. 
Zikmund, 
Bory B (mladší): O. Dostál, J. Fňukal, P. Krejčí, 
M. Požár, J. Ochrana, L. Večeřa, O. Zikmund. 

       Jako velitel děkuji členům obou našich druž-
stev za pěknou reprezentaci našeho SDH a obce 
Bory.  František Zikmund 

OKRSKOVÁ SOUTĚŽ  

Dne 4.7.2010 od 16:00 hod.  
bude na hřišti za školou  

FINÁLE  TENISOVÉHO TURNAJE  
- hra o 3 místo a o 1 místo. Pořádá LNB. 


