
Stránka 6 Borský zpravodaj 

 

 I v letošním roce se 
naše knihovna přidá 
k celostátní akci Březen 
měsíc čtenářů. A co bude 
pro naše čtenáře, i nečte-
náře připraveno? 
 V průběhu měsíce 
navštíví naši knihovnu 
jednotlivé třídy naší ZŠ i MŠ, kde 
pro ně budou připraveny knihov-

nické lekce pod vedením paní Machkové. 
 V týdnu 14. 3. - 18. 3. 2011 proběhne týden čtení. 
Budeme číst každé odpoledne, budeme si číst navzájem a 
třeba na místech hodně nezvyklých … A ve středu 16. 3. 
nám opět přijede číst paní profesorka Kočí – Valová! 
 Vyhlásíme také Čtenáře roku 2010! V kategorii do 
15 let a v kategorii dospělý. 
 
Online půjčování  v programu KpWIN 

 Začátek roku 
2011 znamená pro 
naši knihovnu další 
zásadní krok. Začali 
jsme totiž půjčovat 
přes webové rozhra-
ní. Naši čtenáři mají 
nové průkazky a 
knihy se půjčují po-
mocí čárového kódu. 
Už v roce 2008 nám 
pracovnice knihovny 

Josefa Matěje Sychry ve Žďáře na Sáz. označily čárovými 
kódy náš stálý knihovní fond a provedly revizi a aktualiza-
ci tohoto fondu. Všechny další knihy už takto označuje-
me. Koncem roku 2010 jsme si pořídili nový počítač a 

čtečku čárových 
kódů, z peněz, kte-
ré jsme si šetřili 
z odměny za titul 
Knihovna roku 
2007. 
  A teď se  
učíme a učíme a 
snad to zvládne-
me...        PK 

 
PÁTEK 1.4. 2011 NOC S ANDERSENEM 
 Zveme všechny děti, které by s námi 
rády prožily pohádkovou noc v naší 
knihovně v Borech. Je tu další Noc 
s Andersenem, která letos připadá na pá-
tek 1.4.2011. Přihlášku si prosím vyzved-
něte v knihovně. A protože kapacita naší 
knihovny na spaní je omezená, budou mít 
opět přednost nejmladší čtenáři, kteří 
v knihovně dosud nenocovali, nebo jen 
jednou. 
 „Když se po dočtení poslední večerní 
pohádky zachumláte do teplého pelíšku, napadlo vás někdy, co 
dělají knížky v noci? Jen jednou za rok mohou malá mořská 

víla, ošklivé 
káčátko i cíno-
vý vojáček 
opustit stránky 
knih a spolu s 
vámi prožít 
před svátkem 

dětské knihy 
pohádkové 
dobrodruž-
ství.  BK 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 

 

PROGRAM KLUBU DOBRÉ POHODY 
 

 
- Neděle 27.2.2011 v 15.00 hod. Setkání s kaplanem 
Vojenské policie mjr. Mgr. Petrem Svobodou na té-
ma: Kaplan v zahraničních misích 
 
- Sobota 5.3. 2011 v 17.00 hod. pan MUDr. Zdeněk 
SUSA. Vydavatel, spisovatel, poutník, lékař, kazatel…  
 
- Středa 16.3.2011 v 17.00 hod. Odložený Čaj o páté s 
paní profesorkou Evou Kočí-Valovou 
Paní Kočí-Valová má krásný vztah k literatuře, výtvarnému umění, ke svým stu-
dentům i k Borům!  
 
- Sobota 19.3. v 17.00 hod. Keňa očima  Aleny a Oldy Žurkových 
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PROGRAM MATE ŘSKÉHO CENTRA - NA FAŘE 
Herna je pro všechny otevřena každé pondělí 
odpoledne. A zároveň je každé pondělí program 
paní Hanky Vávrové - cvičení, tanečky, hry a 
tvoření pro nejmenší! 
Vstup pro jednu rodinu je 30,- Kč 
 

Arteterapie pro děti a maminky s paní Svata-
vou Drlíčkovou: 16.3. a 6.4.2011 vždy v 10.00 hod. 
                            Cena 50,- Kč 
Muzikoterapie s paní Drlíčkovou pro všech-

ny generace. Pokud máte nějaké zdravotní problémy, nebo jen tak si chcete krásně odpočinout, přijďte 
mezi nás. V nejbližší době to budou dny:1.3. a 29.3. a 3.5. a 31.5.  Vždy od 19.00 hod. Abychom si tuto 
mimořádnou záležitost mohli zachovat, bude nyní cena 130,- Kč. Kdo na muzikoterapii již chodí, ví že to 
není cena vysoká. Jen tak pro srovnání, kolik platíte za klasickou masáž? Abychom věděli, kolik se nás sejde 
a zda se do omezených prostor MC vejdeme pěkně prosím přihlašujte se na tel. 608312224, nebo na e-
mail: bkrizova@seznam.cz 

 Počtvrté jsme se zúčastnili této bezvadné akce, 
která vznikla před dvanácti lety v Jívoví. A tentokrát 
nás z Borů vyrazilo 180! A to je už načisto velká 
„banda", jak je vidět na fotografii. A na vrcholu, po 
sečtení všech obcí, jsme dospěli k číslu 563!  
 Polévka, kterou letos vařili ve Vídni, byla výborná. 
Novinkou je také nová schránka na vrcholovou kni-
hu, kterou vyrobili jívovští. Bylo větrno a tak zahřátí 
v Kulturním domě na Cyrilově přišlo vhod. Byla to 
pro něj načisto zatěžkávací zkouška. Čaj, který nám 
místní hasiči uvařili, byl skvělý.  Bylo tu teplo a pří-
jemně! Děkujeme moc! 
 Všichni se už teď těšíme na setkání za rok! 

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA 
HOLÝ VRCH 2011 

 Slalom mezi hramádkami. Tak se dá stručně popsat současná pro-
cházka po obci, v uličce, cestou do Hatí… Proč ale majitelé neuklízejí 
po svých psech? Nemůžou se ohnout? Nebo nemají do čeho sbírat psí 
výkaly? Za vším je nejspíš lenost.  
 Roztátý sníh v těchto dnech odhalil hříchy pejskařů, kteří v zimě 
nesbírali menší či 
větší hromádky po 
svých mazlíčcích - 
množství psích ex-
krementů.  
 A ještě: Volné 
pobíhání psů v naší 
obci zapovídá obecní 
vyhláška!  
 A zároveň se 
omlouvám těm peč-
livým, ohleduplným a 
zodpovědným maji-

telům pejsků, kteří u nás žijí a o kterých tento článeček rozhodně 
není!     BK 

KONEC  VÝMLUVÁM….  



Stránka 3 Borský zpravodaj 

  Ve středu 2. února se konal zápis do 1. třídy.  
Dostavilo se celkem 22 dětí -  z Borů a Cyrilova bylo zapsá-
no pět dětí, z Vídně devět, ze Skleného čtyři, z Radenic dvě a 
z Rousměrova jedno dítě. Mimo naši spádovou oblast bylo 
zapsáno jedno dítě z Rudy – Lhotky. Děti putovaly pohádkou 
O červené Karkulce a při své cestě plnily rozmanité úkoly. 

Zbývá všem popřát úspěšný start do školního života. 
 

  Poslední květnový týden se 15 žáků z 8. a 9. ročníku zú-
častní poznávacího zájezdu do Paříže a Anglie. V Paříži 
zhlédnou známou Eiffelovu věž a projedou se parníkem po 
řece Seině, v Anglii navštíví mimo jiné Londýn, pobřežní měs-
ta Hastings a Brighton. Během zájezdu si budou moci ověřit 

svoje znalosti z anglického jazyka. 
 

  V těchto dnech odesíláme žádost o zapojení do mezi-
národního projektu Comenius na téma „Šetříme energii 
– budoucnost planety je v našich rukou.“  Pokud bude náš 
projekt podpořen, budeme mít možnost spolupracovat 
s  partnerskými státy -  Tureckem, Finskem, Německem, 
Litvou, Polskem, Maďarskem a Islandem. Garantem projektu 

ve škole je p.uč. Aubusová a p.ř. Eliáš. 
              V. Stará 
JEDEME DO BLUDIŠTĚ 
 Kdo čte tuto úvodní větu, tak se určitě zeptá „ A co je to 
Bludiště?“ A my bychom mu odpověděli, že bludiště je soutěž 
pro školní kolektivy, která má část dovednostní a také vědo-
mostní a vysílá ji TV Ostrava. Další otázka by mohla znít: „A 
kdo že tam vlastně jede, a jak se tam dostali?“ Do Ostravy 

pojedou žáci 
z IX. třídy, 
kteří se do 
soutěže loni 
přihlásili a 
letos byli 
vybráni na 
n a t á č e n í . 
Spolu s nimi 
p o j e d o u 
jejich mladší 
s p o l u ž á c i , 
které si vy-
brali. A jak 
se sestavova-
lo soutěžní 
d r u ž s t v o ? 
Těžce, pro-
tože to byla velice důležitá volba. Děti samy navrhovaly svoje 
zástupce a hlasováním pak vybrali 4 soutěžící, kteří budou 
reprezentovat naši základní školu a vlastně také Bory. 
V televizi totiž bude krátký sestřih toho, co o Borech děti 
natočily. 
 Tak nám držte palce, nebo raději pěsti a potom se na nás 
v TV podívejte, jak se nám dařilo. 
           Zuzana Jurková 
(Až budeme znát čas vysílání tohoto dílu pořadu, vyhlásíme 
ho v obecním rozhlasem. BK) 

OKÉNKO DO NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY   

Na účet sdružení 
Srdíčkáři bylo 
připsáno Kč 

22.222,- 
I letos opět man-
želé Vávrovi 
zorganizovali 
taneční zábavu 
skupiny Accort 
v kulturním do-
mě v obci Bory.  
 Aby se vů-
bec tato akce 
mohla uskuteč-

nit, bylo třeba připravit a domluvit spoustu věcí. Za to patří 
velký dík již výše zmiňovaným Pavlovi a Hance Vávrovým, kteří 
vše vymysleli, a již po druhé se jim podařilo vše dotáhnout do 
zdárného konce. Dále pak těm, kteří s přípravami pomáhali - 
Alča Hlaváčová, Dana a Petr Havelkovi, Lenka Křehlíková, Zuz-
ka Filipová, Iveta Jakubcová, Mirek Požár, Míša Zikmundová, 
Jirka Fňukal, Radek Kotrba, Lukáš Kříž, Liduška Novotná a 
Pavel Weinhofer, Lukáš Pařízek a Lukáš Kaláb. 
 Nemalý dík patří také všem, kteří na zábavu přišli a tím 

přispěli na konto sdružení Srdíčkáři, 
z kterého se zakoupí potřebné věci pro 
děti hospitalizované v kardiocentru 
v Praze a v Brně, ale i těm, kteří se nezú-
častnili zábavy a přitom finančně tuto akci 
podpořili. 
 A samozřejmě obrovské poděkování 
patří hudební skupině Accort za jejich 
obětavost, úsilí a za lidský přístup a snahu 
pomoct nemocným dětem. Hudebníci, 
osvětlovači i zvukaři hráli zadarmo, vše věnovali našim malým 
„srdíčkům“.  
 Za celé sdružení všem moc děkuji, je krásné, že i v dnešní 
hektické době si lidé dokážou najít čas a chuť a udělají dobrou 
věc pro cizí lidi, v našem případě pro děti s vrozenou srdeční 
vadou a jejich rodiny.  
 Peníze budou využity na nákup věcí pro kardiocentrum 
v Praze a v Brně a pro případnou individuální pomoc členům 
sdružení Srdíčkáři. Pohyb finančních prostředků je možné sle-
dovat na transparentním účtu, vedeným u RB, č. konta 
3993646001/5500 a dále pak v Aktualitách na stránkách 
www.srdickari.cz, kde informujeme o všem, co se v našem 
sdružení děje.                                             

BENEFIČNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA SKUPINY ACCORT POD ĚKOVÁNÍ 

SVATEBNÍ VÝSTAVA Rády bychom v čase velikonočním uspořádaly v 
našem Obecním muzeu velkou svatební výstavu.  
 Co by taková výstava měla obsahovat? Všechno co ke svatbám patří a patřilo a 
my to doma opatrujeme. Šaty, boty, kloboučky, svatební oznámení, přání, telegra-
my atd..                                                                       B. Křížová  a J. Vaverková 
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 Už se stalo pěknou tradicí, že den před Silvestrem, tedy 
30.12.2010 pořádá naše ZŠ H. Benešové a oddíl stolního tenisu 
TJ Družstevník Bory, 4. ročník tohoto turnaje. 
 Celkem se sešlo 51 sportovců a odehrálo se neuvěřitelných 
201 zápasů.  Turnaj začínal v 9.00 hod. žákovskými kategoriemi 
a turnajem žen. Potom sehráli zápasy nejlepší žáci a žákyně. Po 
nich nastoupili neregistrovaní muži, kterých se vždy účastní 
nejvíc. Letos jich bylo celkem 18. A poslední turnajové zápasy 
pak sehráli nejlepší z turnaje neregistrovaných mužů 
s jedenácti  registrovanými muži. 
  

Výsledky: 
Neregistrovaní žáci 
1. Josef Starý - Bory 
2. Miroslav Ochrana - Bory 
3. Štěpán Král - Blízkov 
4. Vojtěch Drápela - Dobrá Voda 
5. Matěj Zedník - Radenice 
6. František Zikmund - Bory 
7. Tomáš Beneš - Radešín 
8. Marek Váša - Žďár nad Sáz. (nejmladší, teprve 7 letý účast-
ník) 
  

Neregistrované žákyně - všechny z Borů 
1. Kristina Kotačková 
2. Šárka Dufková 
3. Kateřina Dufková 
4. Miroslava Kotačko-
vá 
5. Ludmila Zikmundo-
vá 
  

Neregistrované 
ženy 
1. Zuzana Jurková - 
Bory 
2. Markéta Šoukalová 
- Vídeň 
3. Ludmila Zikmundová - Bory 
4. Michaela Zikmundová - Bory 
5. Markéta Drápelová - Dobrá Voda 
 

Neregistrovaní muži 
(přidal se k nim i vítěz turnaje žáků Josef Starý a vůbec si nevedl 
špatně) 
1. Josef Váša - Žďár nad Sáz. 
2. Petr Kozel - Krásněves 
3. Ondřej Chalupa - Bory 

4. Martin Prokop - Brno 
5. Miroslav Mahel st. - 
Bory 
6. Luboš Dvořák - Bory 
7. Vladimír Zmrhal - Bory 
8. Josef Starý - Bory 
9. Martin Chalupa - Bory 
10. Radim Liška - Velké 
Meziříčí 
11. Petr Beneš - Rousmě-
rov 
12. Lukáš Kozel - Krásněves 
13. Ladislav Kotačka - Bory 
14. Jakub Drápela - Dobrá Voda 
15. Martin Fňukal - Bory 
16. Miroslav Mahel ml. - Bory 
17. Ladislav Hlaváč - Bory 
18. Vladimír Dvořák - Bory 
 Tito muži hráli ve skupině A a B zápasy každý s každým a 6 
nejlepších se utkalo ve finále, kde už bylo opravdu nač koukat. 
 Vyvrcholením celého tenisového maratonu byl turnaj nej-
lepších neregistrovaných spolu 
s registrovanými hráči. Hráli 
ve 2. skupinách a nejlepší si 
zahráli zase finále. 
  

Pořadí: 
1. Slavomír Šoukal - Vídeň 
2. Marek Ambrož - Vídeň 
3. František Dufek - Bory 
4. Stanislav Drápela - Vídeň 
5. Miroslav Ochrana - Bory 
6. Vladimír Krejčí - Bory 
7. Lukáš Váša - Žďár nad Sáz. 
8. Luboš Dvořák - Krásněves 
9. Miloš Šoukal - Vídeň 
10. Petr Kozel - Krásněves 
11. Martin Prokop - Brno 
12. Vojtěch Chalupa - Bory 
13. Štěpán Křehlík - Bory 
14. Zdeněk Studený - Vídeň 
15. Jiří Charvát - Vídeň 
  
 Den byl náročný, a turnaj končil pozdě večer, ale myslím 
si, že už se všichni těšíme na příští rok, na 5. ročník!  
                                   Zuzana Jurková a František Dufek  

PŘEDSILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 

 Sbírka autolékárniček  
  

 Děkujeme všem, 
kteří se přidali! Sešlo 
se nám 17 ks vyřaze-
ných autolékárniček, 
které Lenka Kujalová 
odvezla do školy do 
Jihlavy, kde je připraví 
na další cestu k potřeb-
ným. 

 
 

 6. 2. 2011 
 Okresní soutěž OP5  

ve stolním tenisu.  
Muži Žďár n. Sáz. G -  

TJ Bory.  
Bory vyhráli po dra-
matickém souboji  

10 : 8.  
Gratulujeme! 



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

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

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

Počet výtisků 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v únoru 2011 
 

Neprošlo jazykovou úpravou 
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Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

nebo odpovědi na  
hádanky prosím  

odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 
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Najdi si svého farmáře. Najděte toho, kdo 
pro vás vyrábí vaše jídlo.  

 Farma rodiny Němcových na váš stůl dodává 
čerstvé mléčné výrobky bez chemických konzer-
vantů a zahušťovadel. Máme 70 dojnic a vlastní 

mléko zpracováváme 
v naší minimlékárně 
přímo na farmě 
v Netíně. Vyrábíme 
z něj čerstvé jogurty, 
sýry, probiotické ná-
poje a tvaroh. Doslova 
každá část výroby je 
ruční, přesně taková, 
jakou znali naši před-
kové a jaká jedině 
může dát jídlu tu pra-
vou chuť.  
 Denně vám říkají, 
že je správné být nej-
výkonnější, nejlepší a 
nejúspěšnější. Výsled-

kem je ale stres a neúměrná zátěž organismu. 
Právě mléčné výrobky, vyráběné původními po-
stupy podle originálních receptů českého venkova 
z mléka od krav z nejčistších pastvin Česka jsou  
tím nejlepším lékem na potíže, způsobené příliš-
ným spěchem.   
 Rodinná farma Němcových obnovila staré a 
staletími osvědčené  tradice a přichází vám vstříc 
svojí pružností. U nás víte, kdo je vaším farmá-
řem, víte, kdo pro vás vyrábí vaše jídlo.  
Část výrobků prodáváme přímo na farmě, část 
rozvážíme našim zákazníkům. Nabízíme vám velmi 
ojedinělou možnost: přivezeme vám čerstvé mléč-
né výrobky až domů (nebo do zaměstnání, kam si 
řeknete). Chceme, aby naši zákazníci s námi zno-
vu objevili chuť mléčných výrobků.  
 Poznejte tedy i vy výrobce vašeho jídla. Se-
znamte se s námi, na naší farmě v Netíně, na na-
šich webových stránkách: www.farmanemcova.cz, 
ať víte, co jíte. 

Farmářský jogurt bílý 1 kg 
Živé kultury v jogurtu mají blahodárný vliv na 
průběh trávení. Jednou z jejich funkcí je podpora 
trávení mléčného cukru – laktózy, zajišťují také 
lepší vstřebávání vápníku a mají pozitivní vliv na 
střevní mikroflóru. Naše jogurty jsou pouze pří-
rodní produkty, bez konzervantů, stabilizátorů a 
zahušťovadel. 
Farmářský jogurt s příchutí 320 g 
náš bílý jogurt obohacený o kvalitní příchutě: 
jahoda, višeň, čokoláda 
Farmářský tvaroh 250 g 
Vynikající tvaroh jako z dob našich babiček, s 
jemnou lahodnou a nezaměnitelnou chutí, výbor-
ný samotný či k přípravě ochucených pomazánek. 
Sýr balkánského typu 180 g 
Tento kvalitní sýr nesmí chybět na Vašem stole 
při oslavách nebo při posezení u vína či  piva. 
Sýrová rolka se slaninou 160 g 
Sýrovou rolku vyrábíme z pařeného sýru a jemné 
anglické slaniny. Propojení těchto dvou ingredien-
cí dodává našemu výrobku výjimečnou chuť a 
tvoří z něj delikatesu. Tento výjimečný sýr neod-
myslitelně patří ke sklence dobrého vína. 
Sýr s bazalkou 120 g 
Přírodní sýr ve tvaru kolečka s výraznou chutí 
bazalky a česneku. 
  

 A ještě řada dalších sýrů a výrobků z nich. 
 

Francimel probiotický nápoj přírodní 1 l 
Pravý farmářský jogurtový - probiotický nápoj, 
jenž lze chuťově srovnat s Actimelem, ale je bez 
veškerých konzervačních přísad. Pravidelným 
pitím Francimelu skutečně podporujete svou 
střevní mikroflóru a děláte si výraznou profylaxi 
proti chorobám trávicího traktu včetně rakoviny 
tlustého střeva. Výrobek pochází ze samého srd-
ce Vysočiny z jedné z našich mini mlékáren. 
Francimel probiotický nápoj s příchutí 1 l 
Přírodní Francimel, obohacený jahodovou nebo 
čokoládovou příchutí   František Němec  

15.45 - 16.00 hod. pravidelně každou středu v Borech u OÚ 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM!  
 

 

 

 

 

 
 

Josef Prokop,  8.3.1941,  Dolní Bory 10 
Marie Marková,  23.3.1941,  Horní Bory 155 

Jiřina Vilišová,  4.3.1951,  Dolní Bory 166 
Zdeněk Viliš,  6.3.1951,  Dolni Bory 166 

Vladimír Mrázek,  18.4.1941,  Horní Bory 148 
Pavla Mrázková,  8.4.1946,  Horní Bory 148 

Radomil Ochrana,  18.4.1946,  Horní Bory 156 
   

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví, štěstí a životní pohody! 

STOLNÍ TENIS PRO  
VEŘEJNOST.  

 

Každou neděli,  
19.00 - 21.00 hod.  
je možné si zahrát  

v tělocvičně ZŠ  
stolní tenis.  


