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 Společnost - vyhověno žádosti MUDr. Šubrta o rozšíření 
ordinace  praktického lékaře v Borech, rozpočet obce – příjem 
17 312 tis. Kč. a výdaje 14 655 tis. Kč; narodilo se 9 dětí, zemře-
lo 7 obyvatel, přistěhovali se 4 a odstěhovalo 24 občanů, obec 
měla 746 obyvatel; byla vydána obecně závazná vyhláška týkající 
se komunálního odpadu;  proběhlo sčítání lidu, domů a bytů;  
základní školu navštěvovalo 207 žáků, vstoupila do právní sub-
jektivity, po připojení k internetu  byla modernizována učebna 
výpočetní techniky, zahájeno vytápění školy zemním plynem; 
Tělovýchovná jednota uspořádala 5. ročník zimního fotbalového 
turnaje, v okresním přeboru mužů ve fotbale jsme skončili na 
11. místě, ve IV. třídě  mužstvo „B“ bylo poslední na 11. místě, 
dorostenci vybojovali  6. misto; v KD se konaly beseda 
s důchodci i z okolních obcí a setkání spolužáků ročníků 1924-
30; u autobusové zastávky v Horních Borech byla při dopravní 
nehodě lehce zraněna dívka. 
 

2002 
 

 Stavby – schválen plán rozvoje obce na léta 2002 – 2006: 
výstavba tělocvičny, úprava a zatravnění fotbalového hřiště, 
vybudování náhradního fotbalového hřiště, úprava návsí a čeká-
ren, výstavba dětského hřiště u sportovních kabin, výstavba 
sociálního zařízení v KD na Cyrilově,  zajištění propagačních 
materiálů o obci; kolaudace 5 RD; do zkušebního provozu byla 
uvedena ČOV, náklady na 2 km kanalizace a ČOV činily 10,5 
mil. Kč. 
 Společnost - bylo vyhlášeno výběrové řízení na půjčky obča-
nům a fondu rozvoje bydlení; na provoz kostela v Dolních Bo-
rech schválen příspěvek 15 tis. Kč; konaly se volby do Poslanec-
ké sněmovny, Senátu Parlamentu ČR a obecního zastupitelstva, 
starostou obce byl zvolen Josef Březka a místostarostkou Lud-
mila Zikmundová; rozpočet – příjmy 12 034 tis. Kč a výdaje 
12 688 tis. Kč; 2 veřejné schůze s občany se zabývaly vypouště-
ním odpadních vod, poplatky za svoz domovního odpadu a od-
padní vody, rozpočtem obce a rozvojem obce ve volebním ob-
dobí; uskutečnil se sběr nebezpečného odpadu; byl vydán Řád 
veřejného pohřebiště obce Bory; družstvo naší obce se zúčast-
nilo soutěže „4 klíče k velkomeziříáčské bráně“; na pomoc obci 
Lounky postižené povodní bylo občany, obcí a ZO Odborového 
svazu ve škole poskytnuto 30 tis. Kč; odstraňování povodňových 
škod se zúčastnili naši hasiči v obcích Metly a Předmíř, za což 
obdrželi poděkování od obcí a Ministerstva vnitra ČR; v deniku 
Vysočina byl uveřejněn článek s mnoha zajímavostmi o naší obci; 
narodily se 2 děti, zemřelo 6 obyvatel, odstěhovalo se 8 a při-
stěhovalo 26 obyvatel, obec měla 770 obyvatel; konal se 6. zimní 
turnaj ve fotbale, v okresním přeboru muži obsadili 7. místo, 
dorostenci  12. místo, žáci 6. místo a muži „B“ 10. místo; Diva-
delní soubor Bory sehrál veselohru „Polibek po italsku“; Liga 
nekuřáků připravila „Loučení s prázninami“; v knihovně se kona-
ly m.j. besedy s cestovateli  po Kordilierách, Nové Guinei, No-
vém Zélandu, Kirgistánu a Kazachstánu i Japonsku;  základní 
školu navštěvovalo 206 žáků, docházku ukončilo 17 žáků, půso-
bení ve funkci ředitelky ukončila Jasna Novotná, ředitelem byl 
jmenován František Eliáš; bylo schváleno sloučení mateřské 
školy se základní školou;  uskutečnil se už 10. ročník atletického 
přeboru vesnických škol „Železný mužíček“; v KD se konala 
beseda s důchodci i z okolních vesnic  pod patronací SPOZ a 
ZEMAS a.s.; diamantovou svatbu oslavili maželé Voglovi; u ryb-
níčka u cesty k Těšíkovu mlýnu byl Jaroslavem Hladíkem posta-
ven kříž; po mnoha letech se uskutečnilo setkání obecních kro-
nikářů ve Velkém Meziříčí. 
 

2003 
 

 Stavby – schváleno, že PD tělocvičny bude projektovat firma 
SANTIS a dodavatelem stavby bude PKS INPOS a.s.; občané 
půjčili obci na stavbu tělocvičny 72 tis. Kč; Bedřiška Hladíková 
schválena jako pracovník pro provoz ČOV  a kanalizace; po 

kolaudaci schválen pronájem bytu na bývalé poště; zkolaudová-
no 5 RD, tělocvična (náklad 18,5 mil. Kč.), autobusová čekárna 
v Horních Borech a 1 stolařská dílna. 
 Společnost - schváleny vyhláška o zabezpečení veřejného 
pořádku a o místních poplatcích; odsouhlasen zápis zvoničky na 
Cyrilově do seznamu nemovitých kulturních památek ČR; schvá-
len příspěvek 3,5 tis. Kč na oslavy 30. výročí založení MŠ 
v Borech a na vybavení dětského hřiště 50 tis. Kč; vyhlášena 
anketa o vybudování sedlové střechy a bytů v budově obecního 
úřadu; rozpočet obce – příjmy 29 333 tis. Kč a výdaje 32 562 
tis. Kč; narodilo se 10 dětí, kteří byli přívítáni SPOZ, zemřelo 6 
obyvatel, přistěhovalo se 16 a odstěhovalo se 15 obyvatel, obec 
měla 775 obyvatel; uskutečnil se sběr nebezpečných odpadů; 
proběhlo referendum o vstupu do Evropské unie; konal se 7. 
ročník zimního fotbalového turnaje, v okresním přeboru obsadi-
lo družstvo mužů 4. místo, dorost skončil na 13. místě a muži 
„B“ vybojovali 3 místo; školní rok ukončilo 19 žáků, stejné 
množství nastoupilo do  1. třídy, učitelé v ZŠ se zúčastnili stávky 
1. září; v červnu oslavila MŠ 30 let své činnosti; setkání rodáků 
se zúčastnilo 47 občanů z ročníků 1923-1933; ve Velkém Meziří-
čí a ve Žďáře nad S. se konala setkání obecních kronikářů; zlo-
ději v prodejně Jednota ukradli zboží za 40 tis. Kč a v hospodě 
„U Viliše“ za 8 tis. Kč; 28. srpna čtyři požární sbory hasily požár 
lesa u Mrázkovy louky. 
 

 Kdo se chce o historii Borů dozvědět více, může si přijít obecní 
kroniku prohlédnout na PC do obecní knihovny. 

VÝSTAVA KRONIK 2. 9. 2012 
 

 Ke 40. výročí sloučení naší obce připravil kronikář Ing. L. 
Prokop společně s Obecním muzeem výstavu v neděli 2.9.2012. 
Návštěvníci tak mohli nahlédnout do všech obecních kronik, 
které jsou jinak uloženy v archivu ve Velkém Meziříčí. Také si 
mohli prohlédnout  přílohy kroniky z posledních let a zejména 
množství historických fotografií, které pan kronikář získal od 
občanů a které 
dosud nebyly 
vystaveny. Vý-
znamné je, že 
návštěvníci výsta-
vy panu Prokopo-
vi pomohli 
v doplnění řady 
informací k těmto 
snímkům. 
                BK 
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 Už jsme měli v Borech soutěž o zahrádkách a o nej 
slunečnici.  Soutěž, o největší dýni nebyl právě dobrý ná-
pad. Rok nebyl právě příznivý a hlavně, jak takové dýně 
měřit a vážit? Na to nejsme vybavení.  A tak jsme postup-
ně dospěli k docela jinému nápadu. Udělat slavnost dýní. 
Impulsem a inspirací k tomuto nápadu nám byli manželé 
Pipkovi z Nové Vsi u Leštiny. 
 Hrstka statečných (vzhledem k počasí) se v neděli 
7.10. vydala s naším KČT do dýňového 
království na statku manželů Pipkových. A 

že je to království vskutku 
mimořádné ,  je  v idět 
z fotografií. Manželé Pipkovi 
pěstují nejrůznější druhy 
dýní a ve velikém množství. 
Oči přecházejí z těch a tvarů 
a barev! Vyřádit se můžete 
ve slámovém hradě, nebo 
labyrintu z dýní a taky 
z topinamburů! Všechny 
druhy dýní i semena zde lze 
nakoupit. 
 A pak v neděli následují-

cí, jsme se pokusili alespoň malý dýňový svět vytvořit v parku v Horních Borech. A nejen to, ochutnali jsme i 
moc dobrou dýňovou polévku a dva dýňové koláče, které upekly a uvařily paní D. Hašková a H. Křížová a  
dalších recepty jsme si vyměnili a rozdali. 

ZŠ své krásné a veliké 

dýně použila na tvoření s dětmi a každá třída se prezentovala svými výtvory v duchu halloweenu v parčíku před školou.                 BK 

DÝŇOVÝ SVĚT NA TŘIKRÁT... 

Ze sobotního výletu KČT „Za koníčky“ 
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Z NAŠÍ OBECNÍ KNIHOVNY 

 9.9.2012 v Borech po-
prvé se konala tato akce 
pro děti a jejich rodiče. 
Organizace se ujal KČT 
Bory pod vedením paní 
Hany Křížové a spousty 
dalších pomocníků. Byl krás-
ný, ještě letní den a děti i 
s rodiči se vydali na dobro-
družnou cestu. Na stanoviš-
tích po obci je čekala velká 
řada pohádkových postav a 
všude bylo nutno splnit 

několik úkolů. A taky se 
nebát, což nebylo jen tak, 
např. u čarodějnic, v doupěti 
loupežníků, nebo altánu kou-
zelnic… U Pata  a Mata, ten 
druhý chyběl a tak ho právě děti musely nahradit, se 
stavěl plot a byla to vskutku vážná práce. Na mnoha 
stanovištích bylo třeba prokázat i hodně šikovnosti a 
postřehu. Za splnění 
a zaznamenání všech 
úkolů v zápisníčku 
pak děti v cíli dosta-

ly dárky od krále a královny z čarovné truhly. V cíli je také 
čekal čaj, limonáda, koláče a špekáčky na opečení. 
 V cíli jsem pak od mnohých rodičů slyšela: „Vyřiď jim 
všem, že to bylo skvělé!“  Ráda vyřizuji a díky všem! Všem 
asi třiceti pomocníkům.                            Blanka Křížová 

POHÁDKOVÁ VES  2012 

Do finále se blíží etapová soutěž  
pro dětské čtenáře naší knihovny.  

S názvem B - jako Bory  
Úkoly získáte každé úterý a pátek v knihovně a na webo-
vých stránkách http://www.knihovna.bory.cz/  Některé 

úkoly jsou domácí, jiné společné v pátek knihovně.  
      Soutěž bude vyhodnocena  

ve dvou věkových kategoriích a slavnostně ukončena  
30.11.2012 na oslavě Dne dětské knihy.   

Stále je možné se zapojit. 

Z podzimního zájezdu do Třeboně Z letošní drakiády na Pohádkovém kopečku 

Pro všechny čtenáře je v knihovně připraven  
nový výpůjční soubor knih  

z knihovny J.M. Sychry ze Žďáru nad Sázavou. 


