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Borský zpravodaj 

 Letos poprvé bude u nás tento svátek provázet  také vyvěšení moravské vlaj-
ky, na Cyrilově i v Borech. Tím se naše obec hlásí k iniciativě „Za vyvěšování mo-
ravské vlajky“, kterou už třetím rokem organizuje Moravská národní obec. 
 
 „Vážení Moravané, dne 5. července oslavíme svůj 
nejvýznamnější svátek - Den příchodu slovanských vě-
rozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu. Tato událost 

měla nesmírný kulturní význam nejen pro Moravu, ale také pro velkou část 
Evropy. Už třetím rokem si připomínají tuto událost stovky radnic vyvěše-
ním tradiční moravské žluto-červené vlajky. Předloni jich bylo cca 75, loni 
kolem 220, letos jich bude opět velmi mnoho. Aktuální počet zapojených 
radnic je 374, podrobnosti naleznete na http://zamoravu.eu.  Moravskou 
vlajku je vhodné vyvěšovat i v jiné významné moravské dny.“  

V neděli 20.5.2012 uspořádal SPOZ Bory vítání občánků naší obce. Bylo jiné než ta předešlá, zejména pro-
to, že jsme tentokrát vítali 5 děvčátek. Všem našim novým slečnám, jejich rodičům a celým rodinám přeje-

me hodně zdraví, štěstí a radosti.      Foto: S. Charvát 

POUŤ NA CYRILOV Ě  
Jako každý rok, i letos proběhne 5. 7. 2012 slavnost sv. Cyrila, mnicha  

a sv. Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hl. patronů Moravy  
Cyrilov 11.00 hod. Mše sv. - o. Parajka  
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 20.4.2012 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
Kontrola usnesení z minulého jednání       
Seznámení s jednáními RO 
Slib nového člena zastupitelstva obce. Pavel Vávra se podpisem 
slibu stal členem ZO. 
 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a ověřovatele zápisu        10-0-0 
2. Program jednání            10-0-0                                                                                                            
3. Provozní řád Kulturního domu       11-0-0          
4. - Koupi pozemku p.č. 1160 v k.ú. Dolní Bory o výměře 225 m2 

a pozemku p.č. 25/6 k.ú. Dolní Bory o výměře 957 m2. ZO sou-
hlasí, ale s podmínkou že bude zřízeno věcné břemeno na po-
zemku k.ú. Dolní Bory PK 378 a PK 379 (umožnění průchodu a 
průjezdu okrajem pozemku).                                            10-0-1      
-  Výměnu části pozemku p.č. st.19 o výměře 180 m2 v k.ú. DB 
za část pozemku p.č. st. 18/3 o výměře 23 m2 k.ú. DB. Rozdíl 
v m2 bude finančně vyrovnán.                       11-0-0 
5. Rozpočtové opatření č.1/2012 v celkové výši 392 068,- 11-0-0                          
6. ZO schvaluje přijetí investičního úvěru na kanalizaci ve výši 9 
mil. Kč s dobou  splatnosti10 let od Volksbank CZ, a.s. 11-0-0 
7. ZO souhlasí se zakoupením 1ks fitness venkovního prvku z 
projektu fy COLMEX.           10-0-1 
8. V rámci  Zdravého kraje Vysočina bude podán projekt, jehož 
hlavním cílem bude zpracování nejstarší historie obce od pana J. 
Niesyta. Projekt MA 21 v celkové hodnotě do 100 tis Kč. 11-0-0
                           

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů (včetně 
nového člena, který v průběhu jednání složil slib). 

 
Usnesení z jednání ZO Bory 18.5.2012 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1.Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Návrh na připojení naší obce k iniciativě Vyvěšování moravské 
vlajky dne 5. 7. 2012 - svátek Cyrila a Metoděje. 
4. Informaci o postupu příprav kanalizace. Probíhá kontrola na 
SFŽP. Pravděpodobně do měsíce by mělo být rozhodnutí. 
5. Je nutné řešit situaci s MŠ. U zápisu bylo víc dětí, než může MŠ 
přijmout. Výjimka hygieny pro současnou budovu MŠ končí 
v roce 2013 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a ověřovatele zápisu        9-0-0                                                                        
2. Program jednání                 10-0-0                                                                                                            
3. Provozní řád Turistické ubytovny      10-0-0 
4. ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad.    
                      10-0-0 

5. Způsob volby předsedy a člena finančního výboru. ZO schváli-
lo veřejnou volbu               10-0-0 
6. Pavla Vávru členem finančního výboru        9-0-1 
7.  Předsedou finančního výboru Františka Eliáše                9-0-1 
8. Rozpočtové opatření 2/2012 v celkové výši 256 000,- Kč.   
                      10-0-0 
 III. Pověřuje starostu obce: 
1. Zahájit jednání s K. Sojkou o odkoupení části jeho pozemku, 
který zasahuje do rybníka Pešák. 
2. Zaurgovat opravu potoka u Pólů a za čističkou. 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 10 členů, jeden 
přišel o chvilku později. 

 
Usnesení z jednání ZO Bory 15.6.2012 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrola usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Informace ředitele ZŠ o projektu Comenius. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a ověřovatele zápisu                         10-0-0                                                        
2. Program jednání                                                         10-0-0                                               
3. Odměnu pro předsedu finančního výboru ve výši 200,- Kč 
měsíčně od 15.6.2012                                                       9-0-1 
4. Rozpočtové opatření 3/2012 v celkové výši 22 100,- Kč. ZO 
souhlasí                                                                          10-0-0  
5. Výměnu a koupi pozemků. - Pozemky p.č. 96/8, p.č. 96/9 a p.č. 
96/10 v k.ú. Dolní Bory  o celkové výměře 2671 ve vlastnictví 
Obce  Bory budou vyměněny za pozemky p.č. PK 95 v k.ú. DB o 
celkové výměře 2667 m2 ve vlastnictví V. Filipa. Rozdíl 6 m2 bude 
finančně vyrovnán.                    10-0-0 
6. Výměnu pozemku p.č. 1141/1 v k.ú. Dolní Bory o výměře 263 
m2 ve vlastnictví Obce Bory za část pozemku p.č. 385/14 v k.ú. 
Dolní Bory o výměře cca 700 m2 ve vlastnictví S. Sklenáře st. 
Tento pozemek bude sloužit jako cesta. ZO souhlasí     10-0-0 
7. Žádost z děkanství o dar do soutěže Toulky velkomeziříčským 
děkanstvím. 5 knih Minerály Borů.                                10-0-0 
8. Provoz MŠ o prázdninách jen první týden v červenci, z důvodu 
malého počtu dětí              10-0-0               

  

 III. Zamítá 
1. Žádost J. Dostála o odkoupení pozemků p. č. 338 a 339 v k-ú. 
HB. Tento pozemek je v dlouhodobém nájmu MS Bory. 10-0-0
              

 IV. Pověřuje starostu obce: 
1. Postoupit žádost o změnu v územním plánu pana Vondráčka 
z Cyrilova do Velkého Meziříčí. 
2. Zajistit opravu místních komunikací. 
3. Zjistit cenu retardérů 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 10 členů. 
 
Blanka Křížová - místostarostka      Josef Březka – starosta 

Nová znělka obecního rozhlasu. 
 Obecní rozhlas je pro občany důležitým zdrojem informací. Co se nevyhlásí, jako by ani nebylo…  Každému 
hlášení předchází úvodní znělka a ta naše už byla léty obehraná a navíc, a to je hlavní, podléhala zákonu o ochraně 
autorských práv. A to něco stojí. Už delší čas jsme se zabývali tím, že musíme tuto věc řešit. Víme, že se dají za-
koupit CD, která obsahují skladby, autorskému zákonu nepodléhající.  Pečlivě jsme vybrali hudbu, která je nevtí-
ravá a příjemná, abyste před hlášením nemuseli zavírat okna a utíkat ze zahrádek... 
 

Změny o prázdninách. Od 2.7. do 20.7. nebude MUDr. Klimecký ordinovat. Zastupovat ho bude 
MUDr. Bendáková: a to v pondělí a středa 12.00.-15.30 hod. a v pátek 11.30 -13.30 a v Křižanově v úterý 12.30 - 15.30 
a ve čtvrtek 7.00-11.00 , V červenci a srpnu odpadá poradna v Borech, Pavlově a Ostrově.  

Obecní knihovna bude o prázdninách otevřena tradičně pouze v pátek 17.00-19.00 hod. Úterní půjčování odpadá. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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ZÍSKALI JSME  
ČESTNÉ UZNÁNÍ  

ZA SYSTEMATICKÝ ROZVOJ 
OBCE 

  

 V úterý 19.6.2012 navštívila naši 
obec  krajská komise soutěže Vesnice roku. 
Během jedné a půl hodiny, která byla na naši 

prezentaci vymě-
řena, jsme se 
snažili představit 
v š e  c o  j e 
v Borech nového 
v poslední době. 
Po povinných 
d o k u m e n t e c h , 
kronikách a promítnutí prezentace, jsme se vydali do Kulturního domu, 
Mateřského centra a na Obecní kompostárnu. 
  Vesnicí roku 2012, Kraje Vysočina se rozhodně za-
slouženě stala obec Křižánky!                           
Foto: P. Kříž 

Moravská vlajka  (k článku na straně 1.) 
 V roce 1848 poslanci Moravského zemského sněmu schválili 
5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se definuje zemský 
znak a zemské barvy: "Země moravská podrží dosavadní svůj 
erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červe-
nozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená." Od 
stanovených zemských barev byla následně odvozena moravská 
vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, 
spodní je červený. Tato vlajka se na Moravě používala ještě 
v roce 1968 a celá devadesátá léta 20. století. Po roce 1989 
začali moravští vlastenci tradiční žlutočervené moravské vlajky 
opatřovat zemským znakem – šachovanou orlicí v modrém poli, 
a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta 
si pro svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi 
rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně 
uznávanou podobou moravské vlajky současnosti. Protože do-
posud neexistuje moravský zákonodárný orgán, který by podo-
bu a užívání moravské vlajky závazně kodifikoval, je možno při 

různých slavnost-
ních příležitos-
tech stále uvidět, 
vedle uznávané 
podoby moravské 
vlajky, i původní 
jednoduché žlu-
točervené biko-
lóry. 
 Leg is l a t i vn í 
stanovisko doc. JUDr. Zdeňka Koudelky, Ph.D z Katedry ústav-
ního práva a politologie Masarykovy univerzity k užívání morav-
ské vlajky: "Dnešní právní řád upravuje užívání vlajek takto. Kaž-
dý si může vyvěšovat vlajku, a to i soukromou (vlajky různých 
spolků) samostatně nebo spolu se státní vlajkou. Samostatné 
vyvěšování moravské vlajky není nijak upraveno. Záleží na vyvě-
šovateli, zda užije moravskou vlajku v její původní Moravským 
sněmem schválené žlutočervené variantě či ve variantě doplněné 
o zemský znak.“ 

 

POZVÁNKA NA TURISTICKÝ PRÁZDNINOVÝ VÝLET.    5.7.2012  
 

Sraz v 8.00 hod. u hřbitova v Horních Borech.  
Pojedeme vlakem v 9.00 hod. 

 

 Lipnice nad Sázavou 
hrad a památník Jaroslava Haška 
Délka pěší trasy je přibližně 15 km.  

Pokud bychom navštívili i  
Bretschnajderovo ucho a další sochy  

nedaleko Lipnice, bude to o pár km víc. 
Návrat asi v 19.00 do Skleného nad Osl. 

Srdečně zve KČT Bory  

Přerušení dodávky el. energie ve středu 11. 7. 2012  
7.30-16.00 hod. Vypnutá oblast tábor KPS       11.00.-13.00 hod. Vypnutá oblast celá 

obec Cyrilov 
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Na  úvod 
 V minulém čísle zpravodaje jsem začal s představením ob-
čanského sdružení Komunitní škola Bory (KŠ Bory), které 
v naší obci působí od roku 2005. Dozvěděli jsme se  o historii 
jeho vzniku, co je komunitní škola a jaké aktivity občanům 
obce nabízí. Dnes se dozvíte, jak je tato organizace financová-
na, uvidíte názorný přehled činnosti a na závěr Vás pozveme 
k účasti na akcích komunitní školy od září 2012. V příštím čísle 
zpravodaje představím druhé ze sdružení - „Národní síť ven-
kovských komunitních škol se sídlem v Borech“. 
 

Financování Komunitní školy Bory, o.s. 
 Jak jste se minule dočetli, KŠ Bory oslovuje občany obce již 
7 let. Náklady na provoz KŠ tvoří odměna lektora kurzu, pro-
nájem prostor, materiál na kurz a organizační náklady (příprava 
kurzů, účetnictví). Z těchto nákladů vychází rozpočet každého 
kurzu a cena kurzu pro jednotlivé účastníky. 
 V prvním roce činnosti byla většina nákladů na  provoz 
hrazena z projektu „Komunitní obec Bory“. V současné době 
je hlavním zdrojem příspěvek účastníků kurzů. 
 KŠ Bory nabízí možnost vzdělávání a zájmové činnosti 
přímo v obci, bez nutnosti dojíždění do města. Tím se náklady 
účastníků snižují i v případě, že by kurz byl stejně drahý jako 
v okolních městech. Ve většině případů jsou náklady na kurz 
nižší, ve srovnání se stejnými kurzy ve městech. To samozřej-
mě závisí na dalších faktorech, jako je například počet účastní-
ků, množství a cena materiálu apod. Základním předpokladem 
pro zahájení kurzu je zájem o daný kurz. 
 Obec Bory a její zastupitelé si uvědomují význam vzdělává-
ní a celoživotního učení jak pro zvýšení uplatnění na trhu prá-
ce, tak pro aktivní trávení volného času. Možnost vzdělávání 
v místě bydliště zvyšuje kvalitu života v naší obci. Obec Bory 
částečně přispívá na pokrytí nákladů místních účastníků. Obča-
né obce tak mají vzdělávání v KŠ Bory o 1/3 levnější než obča-
né okolních obcí. 
 

Statistiky z činnosti z od roku 2005 do června 2012. 

KOMUNITNÍ ŠKOLA BORY - pokra čování 

Rok činnosti  
Počet oduče-
ných hodin  

Počet účastníků  

2005/2006 194 113 

2006/2007 226 72 

2007/2008 176 109 

2008/2009 231 185 

2009/2010 248 275 

2010/2011 145 146 

2011/2012 146 125 

Celkem 1 366 1 025 

Podle  
Bory 

Spádové 
obce 

Ostatní Celkem 

bydliště  172 55 122 349 

Podle  Do 25 25 – 50 50 + Celkem 

věku 78 238 33 349 

Muži  
20 78 13 111 

Ženy  58 160 20 238 

Zastoupení účastníků z Borů 

Složení účastníků 

Počet  
Do 25  25 – 50   50 + Celkem 

obyvatel 
Borů  248 292 240 780 

Účast na 
aktivitách 
KŠ  

51 100 21 172 

%  21 34  9  22 

Pozvání do komunitní školy 
 

 V září 2012 Vás opět oslovíme anketou s nabídkou čin-
nosti KŠ Bory pro následující školní rok. Čeká nás však jedna 
nová věc. Komunitní škola Bory se stala partnerem projek-
tu„Pojďme se učit v naší komunitní škole“, podpořeného 
z ministerstva školství.  V rámci projektu budou vytvořeny a 
občanům Borů nabídnuty nové kurzy, které budou zcela hra-
zeny z peněz projektu a pro občany budou zdarma. Připravu-
jeme: 
- Kurz o naší obci, kvalitě života na venkově, naše obec a 
okolí z pohledu návštěvníka 
- Kurz práce s informacemi a kritickým myšlením, jak se brá-
nit proti manipulaci, 
- Kurz získávání informací o svých právech, obhajobě svých 
práv, asertivitě a  komunikačních dovednostech 
Kurz sebepoznání a osobnostního rozvoje 
 

 Dále budou připraveny e-learningové kurzy, které můžete 
absolvovat doma na počítači: 
- Základní bohatství venkova - Půda a voda 
Vzduch , který dýcháme (ochrana ovzduší, smog na vesnici, 
lokální topeniště a možnosti vytápění) 
 Pokud Vás již teď nabídka zaujala a máte zájem se zúčast-
nit některého z nabízených kurzů, případně máte další otázky 
neváhejte mě kontaktovat. 
  Mgr. František Eliáš, 603 769 687, f.elias@zsbory.cz  

Víte, že:  
- I na Cyrilově působí jednotka SDH. V současnosti má 13 členů a v letošním roce se zúčastnila 1. kola okrskové soutě-
že družstev v Radostíně nad Osl. 
- Očkování dospělých psů není nutné každý rok. Současné vakcíny zajišťují pejskům imunitu 2 roky. Pan doktor Sed-
mík proto přijede na hromadné očkování opět na jaře příštího roku. U štěňat je to jiné a je nutné očkování po roce.   
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ŠKOLA V BORECH HOSTITELEM PARTNER Ů Z PROJEKTU COMENIUS 

 Ve dnech 16. až 20. června jsme měli čest 
hostit u nás ve škole zástupce partnerských 
zemí (Finsko, Island, Lotyšsko, Maďarsko, Ně-
mecko, Polsko a Turecko) z projektu Comeni-
us. Hlavním cílem tohoto setkání bylo zhodno-
cení práce za uplynulý školní rok. Schůzka se 
nesla v pracovním duchu, ale nechyběla ani 
kulturní část. 
 Ve škole jsme návštěvu přivítali v pondělí 
18. června. Vestibul zaplnili nejen zahraniční 
hosté, ale také členové pěveckého kroužku 
Boráčci, děvčata 9. ročníku v krojích a někteří 
učitelé. Slova na uvítanou pronesl ředitel školy 
Mgr. František Eliáš. 
 Během návštěvy zástupci partnerských škol 
prezentovali svoji činnost v průběhu roku. 
Z jejich slov vyplynulo, že bylo  odvedeno 
spoustu práce na téma „Šetři energii - budouc-
nost planety je ve tvých rukou“.  Žáci se spo-
lečně se svými učiteli  po celý rok zapojovali do 
dílčích úkolů týkajících se oblastí  úspora ener-
gie, voda kolem nás a význam lesa pro další 
generace. Tato práce byla zajímavá a přínosná 
pro všechny.  
 V rámci návštěvy zavítaly do rodin některých našich žáků 
děti ze zahraničí. Věříme, že jejich pobyt zde byl prospěšný pro 
obě strany. Hosté měli možnost poznat život českých rodin, 
naše děti si mohly ověřit své jazykové znalosti a schopnost 
dorozumět se.  
 Také pro ostatní žáky ve škole byly oba dny bezesporu 

zajímavé a 
p ř í n o s n é . 
Všichni se asi 
těšili na úter-
ní třetí vyu-
čovací hodi-
nu. Nepřišel 
učitel zapsa-
ný na rozvr-
hu … .p ř i š l i 
učitelé za-
hraniční. Měli 
za úkol nau-
čit naše žáky 
„něco“ ze 
své země. 

Maďarské učitelky naučily například naše třeťáčky počítat ma-
ďarsky do pěti, ve čtvrté třídě probíhala výuka lotyšského tan-
ce, žáci šesté třídy se zase naučili pěknou finskou píseň, sedmá-
ci se s učiteli z Německa učili s mapou spolkové země. A tak 
bychom mohli pokračovat. Žáci byli aktivní, využili možnosti 
konverzovat a ptát se. 
 Nejenom pracovní program byl nabitý, ale i volnočasový. 
Poznávali jsme Moravský kras, Velké Meziříčí a okolí. V Brně 
jsme navštívili Mahenovo divadlo, kde jsme shlédli operu Lazeb-
ník Sevillský. Vztahy se utužily ve vinném sklípku 
v Hustopečích. Setkání vyvrcholilo rozlučkovou párty na Fajto-
vě kopci u skibaru.  Náladu jsme si zvedli adrenalinovým sjíždě-
ním Fajtova kopce na tříkolkách a koloběžkách. Tím byla jazy-
ková bariéra zcela prolomena.  
 Jsme velice rádi, že všichni hosté hodnotili  toto setkání 
velmi pozitivně a přínosně. Svědčí o tom nejenom děkovná 

slova při odjezdu, ale také řada zpráv a ohlasů v dalších dnech. 
Závěrem zbývá dodat, že celá akce byla podpořena Krajem 
Vysočina. 
 

 Na přípravě článku se podílely p.uč. Aubusová, Němcová,  
Mašková a Stará    
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 Již podruhé Vám přinášíme v Borském zpravodaji informace o 
událostech, které se staly od sloučení obcí v roce 1972. Z rozsáhlých 
záznamů obecní kroniky jsme se pokusili vybrat ty nejdůležitější a 
nejzajímavější. Pamětníci si zavzpomínají, ti mladší se dozví, co třeba 
neznali.   

 

1980 
 Stavby - na budování a údržbě obce bylo odpracováno 
13676 brigádnických hodin, z toho 4673 zdarma, poslanci MNV 
odpracovali 1090 brig. hodin, v hrubé stavbě byla dokončena 
stavba víceúčelové budovy, Mateřská školka se připravila na 
celodenní dvoutřídní provoz, mimo jiné se pracovalo na budo-
vání fotbalového hřiště, kolaudace 3 RD. 
 Společnost - Rada obce uskutečnila 20 zasedání 
s průměrnou účastí 85% členů rady, konalo se mimořádné zase-
dání pléna MNV u příležitosti 60. narozenin předsedy MNV V. 
Křehlíka, jenž při této příležitosti obdržel Čestné uznání Rady 
ONV a Rady MNV, v dubnu vydáno další číslo Borovského 
zpravodaje, obec navštívila delegace sovětské vojenské posádky 
z Květné, narodilo se 9 dětí, 3 občané zemřeli, 20 se přistěho-
valo, a 16 odstěhovalo, při celostátním sčítání lidu, domů a bytů 
bylo zjištěno v obci 211 domů, z toho trvale obydlených 184, 
občas obydlených 21 a neobydlených 6, SPOZ uspořádal dru-
hou besedu s důchodci a setkání rodáků obce,  SPOZ za svou 
činnost obdržel vyznamenání „Vzorný sbor pro občanské záleži-
tosti Jihomoravského kraje“, proběhla oslava 700 let trvání obce 
Bory, knihovna získala ocenění v krajském kole soutěže Buduje-
me vzornou lidovou knihovnu, žáci školy nacvičili a předvedli 
skladby celostátní spartakiády na třech veřejných vystoupeních, 
na svozu slámy a sběru brambor v rámci pomoci JZD občané 
odpracovali 2600 hodin. 
 

1981 
 Stavby - byly zkolaudovány 2 RD, mimo práce na stavbě 
víceúčelové budovy se postavilo nové oplocení školní zahrady a 
veřejná studna a hydrant pro požární účely na Cyrilově, na bu-
dování a zvelebení obce bylo odpracováno 19 178 brigádnických 
hodin, z toho 3932 zdarma. 
 Společnost - při MNV pracovaly komise školská a kulturní, 
pro výstavbu, finanční, sociální a pro ochranu veřejného pořád-
ku, v obci žilo 693 obyvatel, z prostředků doplňkové péče bylo 
(jako každoročně) vyplaceno 10 tis. Kč, místních voleb se zú-
častnilo všech 444 oprávněných voličů, ustavujícího plenárního 
zasedání MNV se zúčastnilo 29 poslanců, jeden pro nemoc 
omluven, předsedou MNV byl zvolen V. Křehlík, tajemníkem L. 
Padalík, TJ Družstevník uspořádalo 2. ročník „Borské lyže“, 
v prvním roce své existence si fotbalisté vybojovali postup ze 
IV. třídy do okresní soutěže, ve Žďáře nad S. se konal slavnostní 
aktiv obecních kronikářů. 
 Zemědělství a průmysl - průměrný hektarový výnos 
v našem JZD za celou pětiletku: obiloviny 384 q/ha a brambory 
200 q/ha, plán výroby kameniva v kamenolomu byl překročen 
na 124 tis. tun, byla zde dána do provozu nová provozní budova 
se sociálním zařízením a kanceláří vedoucího. 
 

1982 
 Stavby - bylo odpracováno 18 232 brigádnických hodin 
z toho 7238 hodin zdarma, byla dostavěna a slavnostně uvedena 
do provozu víceúčelová budova, budováno nové oplocení hřbi-
tova v Horních Borech, odbahněn rybník Horník a započata 
jeho úprava na koupaliště, zkolaudovány 2 RD. 
 Společnost - v únoru na mimořádné radě MNV bylo vyřeše-
no zastoupení onemocnělého předsedy MNV V. Křehlíka V. 
Březkou, na mimořádném zasedání MNV v březnu bylo projed-
náno, že ONV zamítl požadavek MNV, aby byl i nový předseda 

MNV uvolněn,  po odstoupení V. Křehlíka z funkce ze zdravot-
ních důvodů byl plenárním zasedáním  MNV dne 28.5. schválen 
v neuvolněné funkci předsedou MNV P. Kříž, na tomto jednání 
obdržel  J. Březka Čestné uznání Rady MNV za obětavou práci 
při dokončování stavby víceúčelové budovy, v obci bylo 705 
obyvatel, SPOZ uspořádal v KD diskotéku profesionálního disk-
žokeje J. Tůmy, konala se 3. beseda s důchodci  jako vždy i z 
okolních obcí, knihovna získala Čestné uznání ministerstva kul-
tury v soutěži Budujeme vzornou lidovou knihovnu, kino uspo-
řádalo 71 představení  s návštěvou 3912 návštěvníků, Český 
zahrádkářský svaz získal pro svou činnost pozemek na Cyrilově, 
který upravil pro své účely, škola navázala družební styky se 
školou v obci Hrochoť v okrese Banská Bystrica, sloučila se 
JZD Bory a JZD Mír Mostiště, dohromady měla 329 členů, ka-
menolom se podílel na úpravě vozovky silnice Na Benátkách a 
vyčištění tamního koryta potoka, u obce se u dvou zastřelených 
lišek zjistila vzteklina, proto byla nařízena mimořádná veterinár-
ní opatření. 
 

1983 
 Stavby - bylo odpracováno 10299 brig. hodin, z toho 2753 
zdarma, byla provedena hrubá úprava hřiště pod Horníkem a 
dokončena výstavba koupaliště, zlikvidována 1 skládka odpadků,  
na Cyrilově postavena autobusová čekárna, zkolaudován 1 RD. 
 Společnost - 704 obyvatel, předsedkyní SPOZ po S. Ochra-
novi se stala J. Mahelová,  téměř 200 návštěvníků se zúčastnilo 
otevírání studánky V Sedličce, 6.-13. 11. byla uspořádána pro-
dejní výstava výtvarníků Žďárského okresu „Obrazy, šperky, 
batika“, 58 představení kina navštívilo 2969 diváků, Český svaz 
žen vysadil lesnímu závodu 1800 sazenic lesních stromků, Český 
zahrádkářský svaz získal pro své členy další plochu pod kraví-
nem v Horních Borech, k zúrodnění bylo využito bahno vytěže-
né z přilehlého rybníčka, Borské lyže se zúčastnily téměř 40 
závodníků, po skončení sezony přijal reprezentanty oddílu kopa-
né předseda MNV a poděkoval jim za reprezentaci obce, 
k oslavám Mezinárodního dne žen p. učitelka Votoupalová na-
cvičila se žáky školy divadelní hru Popelka, stěny chodeb v zá-
kladní škole byly obloženy dřevem, zaměstnanci kamenolomu se 
zúčastnili jako každoročně zájezdu po krásách naší země, 
 Příroda - v létě byla přijata kvůli dlouhotrvajícímu suchu 
mimořádná opatření – dešťové srážky byly jen 450 mm, když 50
-ti letý průměr je 660 mm. 
 

1984 
 Stavby - bylo odpracováno 9608 brigádnických  hodin, 
z toho 3460 na pomoc zemědělství při sběru kamene a při skliz-
ňových pracech, ZO ČSOP postavilo u MŠ dřevěné herní prvky  
pro dětské hřiště, u víceúčelové budovy byla vysazena nová 
zeleň, byly položeny základy k výstavbě šaten u hřiště, zkolaudo-
vány přestavby 2 RD. 
 Společnost - tajemníkem MNV byl místo L. Padalíka zvolen 
S. Ochrana, 701 obyvatel, SPOZ uspořádal oslavu diamantové 
svatby manželů Bedřicha a Ludmily Zikmundových, konala se 4. 
beseda s důchodci v KD, od 2. do 9. září byla uspořádána úspěš-
ná výstava výtvarných umělců Žďárska, obec navštívil Sbor pro 
občanské záležitosti z Hlohovce v okrese Břeclav, ČSŽ uspořá-
dal od února do dubna kurs redukční diety, kterého se zúčastni-
lo 28 žen, ČČK má 64 členů, v KD se uskutečnila přednáška 
„Člověk a životní prostředí“ spojená se soutěží ochránců příro-
dy z Borů, Žďáru nad S. a SSM Radenice, místní lidová knihovna 
získala v soutěži BVLK titul Vzorná knihovna od ministerstva 
kultury a ČT natočila o knihovnících krátkou reportáž uveřejně-
nou v TN, proběhla beseda se žáky 8. tříd nad kronikou obce, 
předseda MNV přijal a ocenil družstvo žáků v kopané za získání 
3. místa v okresním přeboru, 66 představení kina shlédlo 3358 

OHLÉDNUTÍ NA 40 SPOLEČNÝCH LET - 2. ČÁST 
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diváků, v hale Opraven zemědělských strojů ve Velkém Meziříčí 
se konala výroční schůze ZD, na které byly vyhodnoceny vý-
sledky 1. roku hospodaření ZD po jejich sloučení, ZD navštívili 
zemědělci z družebního závodu z Abory v Maďarské lidové 
republice, 40 našich družstevníků jim návštěvu oplatilo. 
 Příroda - z 12. na 13. července se přehnala bouře 
s krupobitím a vichřicí, která způsobila velké škody 
v zemědělství, lese a infrastruktuře, z 30.11. na 1.12. způsobila 
vichřice velké škody na lesních porostech. 
 

1985 
 Stavby - zahájeno projednávání vybudování nové požární 
zbrojnice a pošty, bylo odpracováno 12 695 brigádnických ho-
din, z toho 1204 zdarma, provedena demolice stavení Hájkovo 
v Dolních Borech a Eliášovo v Horních Borech, zpracován pro-
jekt na rekonstrukci školních bytů. 
 Společnost - projednána a schválena pomoc lesům při zpra-
cování následků lesní kalamity, doporučen návrh ZO ČSOP na 
vyhlášení starého bukového lesa jako chráněné území Rasůveň, 
otevřeno kadeřnictví a holičství ve víceúčelové budově, obec 
má 700 obyvatel, uskutečnilo se setkání čtyřicátníků v Borech a 
setkání rodáků na Cyrilově s tanečním výletem, ČSŽ s Místní 
lidovou knihovnou uspořádali ve škole kulturní pořad „Setkání 
s M. D. Rettigovou“, 70 filmových představení v kině shlédlo 
4070 diváků, v rámci oslav 40. výročí osvobození Rudou armá-
dou kronikář obce připravil výstavu ze života a budování obce,  
předseda MNV přijal a ocenil 10 zasloužilých funkcionářů, kteří 
pracovali pro rozvoj obce,  konalo se shromáždění občanů na 
návsi v Dolních Borech u pomníku obětí fašismu s hudbou, jež 
pokračovalo lampionovým průvodem a ohňostrojem  a taneční 
zábavou v KD, proběhla beseda nad kronikou pro žáky školy, 
ČSOP připravilo vycházku po stopách partyzánů v okolí obce, 
konala se sportovní akademie žáků školy v KD, promítání filmů 
S. Ochrany a slet pionýrů a jisker v ZŠ, ZO ČSČK obdržela 
titul Vzorná základní organizace. 
 Pošta - poštovní doručovatelky roznášely denně v naší obci 
212  ks tiskovin, 105 dopisů, 1x týdně 82 ks okresních novin, 
měsíčně pak na 2100 ks různých časopisů a 303 důchodů 
v celkové částce 376 tisíc Kč. 
 

1986 
 Stavby - bylo odpracováno 13 976 brigádnických hodin, 
z toho 4961 zdarma a 4 tis. na pomoc zemědělství, probíhala 
výstavba sportovních kabin a tenisových kurtů, zahájena moder-
nizace školní bytovky, proběhla rekonstrukce elektrického 
vedení v Horních Borech včetně veřejného osvětlení, kolaudace 
2 RD. 
 Společnost - nepodařilo se získat uvolněného předsedu 
MNV, proběhla jednání o integraci žáků z Vídně do ZŠ Bory, 
707 obyvatel, 23.-24. 5. se konaly volby, kterých se zúčastnilo 
100% oprávněných voličů, na plenárním zasedání MNV byl zvo-
len předsedou S. Ochrana a tajemníkem P. Kříž, divadelní 
ochotníci po dlouholeté přestávce nacvičili představení „Hrátky 
s čertem“, proběhla beseda s důchodci a vítání občánků do 
života, na závěr fotbalové sezóny byl uspořádán sportovní den, 
knihovnu navštívili knihovníci z Košic, sjezdu Klubu mladých 
čtenářů v Praze se zúčastnily členky Čtenářského kroužku, 65 
filmových představení shlédlo 3139 diváků, konala se oslava 90. 
výročí dobrovolné požární ochrany v obci, na které byli vyzna-

menáni zasloužilí funkcionáři a členové, místní 
hasičský sbor má 65 členů. 
 

1987 

 Stavby - oprava fasády ZŠ, zkolaudována rekonstrukce škol-
ních bytovek a předána do užívání, projednávána oprava hřbi-
tovní zdi u kostela v Dolních Borech,  projednána studie kanali-
zace a ČOV, odpracováno 16 800 brigádnických hodin, z toho 
9815 zdarma a 4550 v zemědělství, oprava místního rozhlasu, 
rekonstrukce el. vedení a oprava rozhlasu na Cyrilově, 
v kamenolomu byl proveden průzkum za účelem rozšíření do-
bývacího prostoru, kolaudace 4 RD. 
Společnost - Čestné uznání za nejlepší vývěsní skříňku v obci 
získala ZO ČSČK, po F. Vondráčkovi předsedu občanského 
výboru vykonává P. Březka, jenž bude i členem rady MNV, ko-
nal se lampionový průvod a ohňostroj k výročí VŘSR, 720 oby-
vatel, ochotníci nacvičili divadelní představení „Lucerna“, ČSŽ 
uspořádal 2 denní zájezd do NDR, knihovna uspořádala výstavu 
k 100. výročí narození J. Lady, přednášky o novinkách spotřební 
elektroniky a čtenářské lekce pro místní školy i MŠ Vídeň, uči-
telský sbor doplnil J. Brychta, v ZD Mír bylo zaměstnáno 359 
trvale činných pracovníků, průměrná mzda 2800 Kč, 45 dětí 
družstevníků se zúčastnilo pionýrských táborů, 37 družstevníků 
bylo v zahraničí, 61 na tuzemské rekreaci, uskutečnili zájezd do 
ND v Praze a 3 denní zájezd do NDR, vstupenky na divadla a 
koncerty ve Velkém Meziříčí do JKP Jupiter clubu atd. 
 

1988 
 Stavby – kolaudace 4 RD, zahájena stavba požární zbrojnice 
a pošty, provedeno vyasfaltování okolí víceúčelové budovy, 
pokračovala stavba sportovních kabin, odpracováno 7911 bri-
gádnických hodin z toho 2661 zdarma, schválen nákup traktoru 
pro Drobnou provozovnu MNV, v kamenolomu se postavila 
kompresorovna. 
 Společnost - rada MNV zasedala 26 x, pracovaly komise 
stavební, zdravotní a sociální, školská a kulturní a komise finanč-
ní, byly 2 veřejné schůze KSČ jež projednávaly volební program 
v obci, narodilo se 11 dětí, zemřelo 6 občanů, přistěhovalo se 
18 a odstěhovalo 14 obyvatel, obec měla 729 obyvatel, konala 
se beseda s důchodci, divadelní ochotnický soubor nastudoval 
hru Strakonický dudák, místní lidovou knihovnu navštívily ex-
kurze knihovníků z našeho okresu, okresů Českých Budějovic a 
Uherského Hradiště, NDR a studentky z Moskvy, ČSŽ připravil 
kurzy šití, džezgymnastiky a zájezd do NDR, kino promítlo 62 
představení jež shlédlo 3218 diváků, ZŠ navštěvuje 204 žáků, 
byly zde zabudovány televizní přijímače a videopřehrávače a 
začalo vybavení mikropočítači, žáci mající zájem o výuku nábo-
ženství se nyní přihlašují přímo na farním úřadě, pokračuje 
družba se ZŠ v Hrochoti na Slovensku, kdy se vyměnily prázd-
ninové pobyty žáků, MŠ navštěvuje 49 dětí, v JZD nahradil  
předsedu ing. J. Meluzína ing. L. Sysel, kamenolom je nyní stát-
ním podnikem Silnice s. p., pracuje zde 27 pracovníků z toho 4 
ženy, došlo k havárii autobusu u křižovatky Pod Oklikem při 
které se zranilo 10 osob, P. Viliš zachránil žáka 7 tř. ZŠ před 
utonutím a za odměnu obdržel od předsedy Okresního národ-
ního výboru hodinky. 
 Pošta - letos bylo podáno téměř 30 tisíc dopisů a 432 do-
poručených zásilek, 465 balíků, přes 8 tis. poštovních poukázek, 
1839 různých sázenek, uskutečnilo se 1776 telefonických roz-
hovorů a bylo podáno 143 telegramů, do obce bylo doručeno 
195 telegramů, na 13 tisíc novin a časopisů, vyplaceno 3190 
peněžních poukázek a 247 výher, měsíčně se vyplácí cca 300 
důchodů, roční obrat pošty byl téměř 21 milionů Kč.    
  
 Kdo by se chtěl o historii Borů dozvědět více, může si přijít obec-
ní kroniku prohlédnout na PC do obecní knihovny. 

Ve středu 16. května 2012 proběhl 16. ročník celonárodní květinové sbírky, do které se opět za-
pojila také obec Bory. Na boj proti rakovině jsme přispěli částkou 2 122,- Kč.   Díky vám všem! 
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 Základní škola 
Hany Benešové Bory 
požádala o grand 
z fondu kraje Vysočina 
na vybudování Přírodní 
zahrady. Grand nám byl 
poskytnut, a tak jsme 
přešli od plánování 
k činům. Na podzim 
roku 2011 jsme vybu-
dovali zahradní jezírko, 
vykopali základ pro 
hmatovou stezku a 

bylinkovou spirálu. Jezírko jsme napustili vodou a čekali na jaro. 
 Asi týden před plánovanou brigádou si žáci odnesli domů 
lísteček s pozvánkou na brigádu a my jsme netrpělivě čekali, jaký 
bude ohlas. A rodiče s dětmi nás opravdu mile překvapili! Byl 

nádherný den 
a  sešlo se 
nás celkem 
22 dětí a 23 
dospělých. A 
té spousty 
práce, co se 
nám podařilo 
udělat! 
 Paní Po-
spíchalová se 
synem Jar-
dou, paní 
Mahelová se 
synem Micha-
lem, paní 

Vávrová s dcerami Anežkou a Terezkou a Anička Rozmarínová 
osázely podle pokynů paní  ing. Rozmarínové jezírko a společně 
s panem Lysákem a jeho synem Filipem navozili zeminu do rohu 
zahrady a zasázeli sem habry. Markéta Mičková, Marie Zikmun-
dová, Dominika Bučková a paní Zikmundová společně s  Luká-
šem Jurkem šila rukávníky pro vodní rostliny, které nám do jezír-
ka daroval pan Vítek z Vídně. Hmatovou stezku vykládala kame-
ním paní Požárová, Mahelová a Vávrová spolu 

s Maruškou Požárovou, 
Matějem a Gábinkou 
Homolovými a Vendulkou 
Kmentovou. 
 Pořádný kus práce 
odvedly také p.uč. L. Zik-
mundová, paní Kmentová 
a Havelková, které zryly a 
zbavily plevele velkou 
plochu zahrady, tu pak 
rotavátorem upravil pan Rozmarín a na ni budeme spolu s dětmi 
sázet náš malý lesík. 
 Naši muži - pan ředitel Eliáš a pan učitel Chalupa, pan Kment 
se synem Vojtou, pan Vávra, Petr Rozmarín, pan Padalík, pan 
Mička pod odborným vedením pana Rozmarína vydláždili dno a 
boky amfiteátru kamením. Možná se ptáte, k čemu bude amfiteá-
tr sloužit? Bude to místo, kde budeme moci posedět, opéct si 
buřtík nebo si uvařit čaj z bylinek, vypěstovaných na zahradě 
nebo si něco uvařit z našich výpěstků. 
 Další důležitou činnost – sestřih a pletí svahovek udělaly p. 
zástupkyně Stará a p. uč. Havelková s dětmi Simonkou Havelko-
vou, Michalem Mahelem a Matějem Zedníkem. 
 Dále paní Rozmarínová radila Lidce Zikmundové, Elišce 
Rozmarínové, Kristýnce Havelkové, jak mají ostříhat jabloně. 
Velmi potřebnou práci udělala i Nikolka Havelková, která vyhra-
bala cestičky u dalších záhonů a Matěj Zedník a Vladimír Požár, 
kteří očistili obrubníky před skleníkem a přesázeli hrušně, aby 
pan Rozmarín se svým traktůrkem mohl shrnout kompost. 
 Všichni odvedli opravdu pořádný díl práce, a tak přišla vhod 
svačinka a občerstvení. Čekala na ně bábovka, ovocná buchta a 
buchta s polevou, kterou spolu s p. uč. Havelkovou upekli žáci 
z družiny, chlebíčky a jednohubky. Na pití na výběr měl každý 
minerálku, limonádu z domácího bezového sirupu, čaj nebo kávu. 
Plány se proměnily ve skutek nejen zásluhou všech zúčastněných, 
ale také přičiněním zemědělců, kteří nám přivezli kámen, který 
den předtím nasbírali myslivci a díky firmě Colas, která nám 
poskytla štěrk do základů hmatové stezky a amfiteátru. Všichni si 
zaslouží veliké poděkování! 

 Na brigádě bylo veselo a vládla dobrá nálada.                            
    Mgr. Zuzana Jurková 

BUDUJEME PŘÍRODNÍ ZAHRADU - 2. brigáda 28.4.2012 

 Letošní jarní zájezd Klubu dobré pohody byl 
v mnohém jiný. Pořádali jsme ho poprvé společně 
s KČT Bory a byl to také zájezd zahraniční.  A byla to 
vlastně spíš návštěva u přátel. 
 Myšlenka na tento zájezd vznikla na besedě 
s panem Jiřím Niesytem. Zájezdem nás provázel a 
tlumočníka nám dělal pan Jánský z Jemnice a pan Erik 

z Raabsu. 
Tento pán je 
k a s t e l á n e m 
zříceniny hra-
du Kollmitz. 
Prohlédli jsme 
si město Ra-
abs an der 
Thaya. Zde byl i oběd. Potom jsme odjeli na hrad Kollmitz a potom do historického opevně-
ného města Drosendorf. 
 S přáním pěkného počasí jsme to asi malinko přehnali, bylo teplo až příliš veliké a únavné.  
Ale i tak jsme viděli mnoho zajímavého a těšíme se na návštěvu rakouských památkářů u nás.  
                                                                           BK   Foto: P. Kříž 
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