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Borský zpravodaj 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2012 
Besedy klubu dobré pohody. 7.3. v 17.00 
hod. Jiří Niesyt - výzkum vývoje památek ve 
vztahu k archivům a výzkumu v terénu. 
Památky v Borech 
21.3. v 18.00 hod. Beseda s autorem  
Ing. A. Dvořák Velké Meziříčí na starých 
pohlednicích 
Anketa mezi čtenáři a nečtenáři Proč chodím/nechodím do 
knihovny. 
 

Týden čtení  5.-9.3. na téma  - sladký život v knihovně 
Maraton čtení 

Čtenář roku 
Knihovnické lekce pro ZŠ 
Návštěva dětí z MŠ 
Noc s Andersenem. pátek 30.3. 
2012. Přihlášky najdete v Obecní 
knihovně nebo na  
www.knihovna.bory.cz       
          

Od 1.1.2012 půjčuje Obecní knihovna 
v Borech ZDARMA                    BK 

 

TJ Družstevník Bory zve všechny 
občany na Vepřové hody, které 

se budou konat  
10.3.2012  „Na kabinách“  

u fotbalového hřiště.  
Začínáme od rána a kolem poledne 

začne ochutnávání všech  
připravených dobrot. 

Srdečně zvou pořadatelé! 

 
 
 
 
 
SETKÁNÍ SENIORŮ 

 

SPOZ Bory, Sklené nad Oslavou, Radenice 
a Rousměrov Vás srdečně zvou na tradiční 

setkání seniorů. 
 

Kdy : 17.3.2012 ve 14:00 hod.  
Kde : KD Bory 

 

Vystoupí žáci ZŠ H. Benešové Bory 
K tanci a poslechu zahraje skupina  

ŠAFÁŘANKA 
 

Odjezd autobusu: Radenice: 13:00 hod. 
Sklené nad Oslavou: 13:30 hod. 

Rousměrov: 13:40 hodin 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 27.12.2011 
Zastupitelstvo obce: 
I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
2. Seznámení s jednáním rady 
3. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2012. Pan starosta sezná-
mil ZO s návrhem. 
4. Žádost Ctibora Karáska o vydání potvrzení obce o přístupu 
k jeho pozemku 1210/2. Pozemek PK 1210 k.ú. HB patří do 
veřejných prostranství a komunikací. Proto je přístupný a žádné 
potvrzení není potřeba.                                                                                         
5. Pozvání na novoroční výstup na Holý vrch 
6. Rok 2011 - shrnutí pana starosty: uzavření pošty, zahájení 
provozu kompostárny, studie nové MŠ, přípravy kanalizace, re-
konstrukce v Kulturním domě, projekt na protipovodňová opat-
ření, projekt na odměnu za Zelenou stuhu 
 
II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu           12-0-0 
2. Program jednání                                           12-0-0 
3. Rozpočtové opatření č. 8 a č.9 v celkové výši: 370 200,- Kč           
                                                                      12-0-0 
4. Rozpočtové provizorium na rok 2012, než bude schválen roz-
počet na rok 2012 s tím, že běžné výdaje se budou řídit rozpoč-
tem r. 2011                                                                    12-0-0 
5. Odpisový plán hmotného majetku                               12-0-0 
6. Schvaluje příspěvek TJ DS Březejc 1000,- Kč             12-0-0 
7. Vyúčtování RWE - údržba plynovodu dodatek smlouvy  12-0-0                                  
        
III. Ukládá starostovi: 
ZO pověřuje starostu jednat s JM NET o vyšší částce za věcné 
břemeno a rozhodnutí zatím odložit                          12-0-0 
  
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů a 4 hosté 
 

 Usnesení z jednání ZO Bory 27.1.2012 
 

Zastupitelstvo obce: 
I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Návrh Provozního řádu kulturního domu. ZO doporučuje 
dokončit na příštím jednání. Je třeba ještě zjistit, prověřit a zfor-
mulovat přesně oblast protipožární ochrany. 
4. Informace o situaci kolem Pošty. Byla odeslána petice a byla tu 
paní senátorka Zvěřinová na schůzce s občany. 
5. Různé: - je třeba vyřídit zrušení zástavy na obecní bytovku 
- Fond rozvoje bydlení. V současné době je v něm částka 125 tis. 
Kč. ZO navrhuje opět půjčovat občanům. 
- Informace o výběrovém řízení na stavbu kanalizace. V současné 
době probíhá hodnocení kvality nabídek. V pondělí 30.1.2012 
bude další jednání. 
- Návrh pana Niesyta na stavebně historický průzkum kostelů. 
ZO navrhuje rozhodnutí odložit. 
-Dotaz pana Jurka. Proč nebylo v zastupitelstvu projednáno po-
dání žaloby na určení výše nájmu v jejich bytě. Nájmy a věci s tím 
související patří do kompetence rady. V současné době je sou-
dem určen soudní znalec, který má stanovit výši nájmu. 
 
II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu        11-0-0 
2. Schválení programu                                   11-0-0 
3. Změnu směrnice obce Bory, podle které bude výše náhrady 
stravného při pracovní cestě v dolní hranici zákonem nebo vy-

hláškou danou sazbou.                                   11-0-0 
4. Inventarizaci za rok 2011                       11-0-0 
5. Návrh rozpočtu na rok 2012.                                11-0-0 
6. Prodej pozemků p.č. 310/6 o výměře 3112 m2 ostatní plocha 
k.ú. HB a p.č. st. 135/2 o výměře 30 m2 zastavěná plocha k.ú. 
HB.  Za původně navrhovanou cenu 150,- Kč za m2         8-0-3                         
7. Petra Viliše a Boženu Chalupovou do školské rady        11-0-0 
8. Pravidla pro čerpání Fondu malých projektů obce pro rok 
2012. ZO navrhuje některé změny v pravidlech, např. dva termí-
ny pro podání žádostí. První termín podání žádosti bude ke konci 
března a další září.                                                          11-0-0                                            
9. Návrh na vyvěšení záměru na výměnu pozemků č. 1099/2 a 
část pozemku 1098/3 za pozemky 1098/2 a část pozemku 1098/1   
v souvislosti s protipovodňovým opatřením.              11-0-0 
10. Příspěvek. 500,- Kč Svazu diabetiků ČR územní organizaci 
Velké Meziříčí                                                                 11-0-0 
11 ZO opět vyslovuje svůj nesouhlas se zrušením Pošty    10-0-1 
v Borech.              
12. Cena DVD s filmy pana Ochrany 150,- bez DPH       11-0-0 
13. Návrh na zvýšení odměny místostarostce B. Křížové o 1400,- 
Kč  Od 1.2.2012                                                             10-0-1 
                                                          
III. Zamítá: 
1. Žádost pana Josefa Zikmunda o odkoupení cesty p.č.1127/1kú 
Dolní Bory                                                                 0-10-1 
 
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů a 7 hostů 
 

Usnesení z mimořádného jednání ZO Bory 10.2.2012 
 

Zastupitelstvo obce: 
I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Dopis České pošty - reakce na petici. 15.2.2012 v 10 hod. 
proběhne na OÚ jednání se zástupci České Pošty 
4. Firma Provod dodala hotové projekty na přípojky ke kanaliza-
ci. Na veřejnou část. 
 
II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu           11-0-0 
2. Schválení programu                                                    11-0-0 
3. Výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace. Na základě 
doporučení hodnotící komise ZO schvaluje vyřazení těchto 
uchazečů, kteří nesplnili všechny podmínky zadávací dokumenm-
tace: Colas CZ a.s., PSVS a.s., Ekostavby Brno a.s., EUROVIA CS, 
a.s. a výběr uchazeče k uskutečnění veřejné zakázky s nejnižší 
cenou, kterým je společnost Content, s.r.o IČO 63492164 za 
cenu 40 748 126 Kč.                                                       11-0-0 
4. Vyhlášku č.1/2012 o zrušení vyhlášky č.3/2010 o výherních 
automatech                                                                    11-0-0 
5. Návrh na podaní projektu Sedmý Nadregionální  seminář  
2012 „ Komunitní obec - cesta k účasti lidí na rozvoji "     10-0-1 
6. ZO souhlasí s podáním žádosti na dotaci z fondu OPŽP na 
vybudování obecního vodovodu a s jednáním s bankou o mož-
nosti investičního úvěru (vlastní podíl obce)                     11-0-0 
7. ZO schvaluje vybírání investičního příspěvku na vybudování 
kanalizace                                                                      11-0-0       
 
III. Zamítá: 
1. Žádost Lesů ČR o odkoupení pozemků p.č.1216/10 a ideální 
polovinu p.č.1225. – obojí jsou lesní cesty                    0-0-11 
 
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů 
 
Blanka Křížová - místostarostka    Josef Březka – starosta 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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POPLATKY 2012  
stočné, odpady, pronájem hrobů a poplatek ze psů je třeba uhradit na Obecním úřadě Bory do 31.3.2012 v úředních 
hodinách 
pondělí a středa 8.00 -11.30 a 12.30 -16.30 hod.. 
Výše poplatků se oproti minulému roku nemění, tedy odpady 450,- Kč na obyvatele, poplatek za psa 120,- Kč,  změnila 
pouze u stočného na 1026,- Kč (včetně DPH), díky změně výše DPH. Tyto poplatky je možné uhradit i bankovním pře-
vodem na účet č. 4200009323/6800 Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. 
Při tomto způsobu platby si prosím předem ověřte konkrétní výši vašich poplatků na Obecním úřadě. Na tel. č. 566 535 
175, nebo e-mail: obecbory@razdva.cz Neuhrazením těchto poplatků se občané vystavují sankcím. Nezaplacením  po-
platků se občan vystavuje riziku až trojnásobného navýšení této částky. 

 Myšlenka na vytvoření Fondu malých projektů vznikla při 
vytváření Strategie obce, ale až v roce 2011 se Fond malých 
projektů v Borech poprvé uskutečnil. Byl to takový nultý ročník, 
bez podrobných pravidel. Žádosti organizací, tak jak přicházely, 
schvalovalo zastupitelstvo obce. Základní myšlenkou tohoto 
fondu je podpořit činnost a akce organizací, kdy k získané finanč-
ní částce, přidá organizace svoji práci a tak vznikne hodnota 
podstatně větší.  
 V roce 2011 bylo z rozpočtu obce do tohoto fondu určeno 
30 000,- Kč a byly podpořeny tyto organizace a akce: Turnaj ve 
volejbalu O pohár starosty obce, výprava dětí z naší ZŠ do Ost-
ravy na soutěž Bludiště, MOP Bobeš příspěvek na Dětský karne-
val, Myslivecké sdružení Bory - pachové ohradníky okolo vozo-
vek, Sbor dobrovolných hasičů Bory - příspěvek na částečné 
pokrytí nákladů na vybavení nově vznikajícího družstva žen, pří-
spěvek na kapelu na dožínkovou pouť v Dolních Borech, ČZS 
příspěvek na ceny v soutěži o Borské jablko roku. 
 Na rok 2012 bylo z rozpočtu vyčleněno 50 000,-. Na strán-
kách obce www.bory.cz naleznete formulář žádosti i formulář 
pro závěrečné vyúčtování. 
 
FOND MALÝCH PROJEKTŮ 2012 
 

Oblast I. Příspěvek na pravidelnou činnost s mládeží do 
18ti let. 

 Příspěvek se poskytuje subjektům (spolkům, organizacím, 
právnickým osobám, fyzickým osobám) působícím v obci Bory a 
Cyrilov na částečné pokrytí nákladů spojených s pravidelnou 
činností mládeže do 18 let (nákup sportovního a jiného materiá-
lu, startovné na turnajích, odměny trenérům a lektorům, cestov-
né, nájemné tělocvičen apod.). Pravidelnou činností se rozumí 
práce s mládeží v rozsahu dvou a více hodin týdně, po dobu 
kalendářního roku. O činnosti musí být veden písemný záznam 
doplněný seznamem zapsaných dětí. 

 

Oblast II. Příspěvek na kulturní, sportovní a společenské 
akce. 

 Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným 
projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpeče-
ním kulturních, sportovních a společenských akcí, konaných 
v Borech, nebo na Cyrilově, určených pro širokou veřejnost. 
V kulturních, sportovních a společenských akcích z Grantu č. II. 
bude podpora směřována k akcím, které budou připravovány 
pouze pro širokou veřejnost s dobře připraveným rozpočtem 
celé akce a viditelnou propagací obce. Grant neslouží pro pod-
poru pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu. Každý 
subjekt může podat pouze jednu žádost, na které může být uve-
deno více akcí plánovaných v kalendářním roce. Formulář žá-
dosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webo-
vých stránkách obce. 
 
Žádosti je třeba doručit na obecní úřad na předepsaném 

formuláři do středy 21.3.2012 
Další termín pro podání žádostí bude počátkem září. 

 
 O přiznání finančního příspěvku rozhoduje Zastupitelstvo 
obce na základě doporučení kulturní komise. Na poskytnutí 
finančního příspěvku není právní nárok. 
 Rada obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití po-
skytnuté finanční dotace s tím, že žadatel musí předložit vyúčto-
vání přidělených financí nejpozději do 31. ledna následujícího 
roku a to písemně na předepsaném tiskopise. V případě, že žada-
tel tuto podmínku v termínu nesplní, musí vrátit poskytnuté 
prostředky zpět na účet obce.  
 Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizová-
ny v období od 1. 1. 2012 do 21.3.2012. Nesplnění potřebných 
náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z 
projednávání. 
 Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 27.1.2012 
              BK  

FOND MALÝCH PROJEKT Ů  

KANALIZA ČNÍ PŘÍPOJKY 
  

 Na OÚ jsou připraveny hotové projekty na kanalizační 
přípojky pro jednotlivé domy. Prosíme majitele nemovitostí, 
aby si tyto projekty na OÚ vyzvedli, zaplatili příspěvek ve výši 
800,- Kč, vyplnili a podepsali (všichni vlastníci nemovitosti) 
formulář žádosti o územní souhlas (stavební povolení). 
  Hromadné vyřízení žádostí včetně vyjádření všech dotče-
ných orgánů zajistí OÚ.   

Výzva, prosba.   Na webových stránkách máme už třetím rokem Kalendář akcí. Prosím, prosím, všechny pořadatele, aby 

své akce do tohoto kalendáře ohlašovali, ať si „nepřekážíme“. 

Obec Bory vyhlašuje 
výběrové řízení na  
nového pracovníka 

obecní kompostárny. 
Jedná se o práci v  

rozsahu 7 hod. týdně, 
od dubna do listopadu.  

Nutný je řidičský průkaz 
na traktor. 

 
Obec Bory nabízí 
k pronájmu byt 

2+1, 
v přízemí obecní  
bytovky č. 162.  

Byt bude k  
dispozici od 

1.3.2012. 

Objednané DVD s filmy pana S. Ochrany je na OÚ k dispozici za 150,- Kč. Další objednávky jsou možné.  
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 Je dost nemožné na prostoru tohoto článku obsáhnout vše, 
co kolem pošty v Borech v posledním roce proběhlo. Jisté je, že 
v našem případě jednala Česká pošta rychle a prakticky bez 
varování. Až potom nastal rozruch v celé republice a to nám už 
nepomohlo. Jistě že i odchod paní Dvořákové celou záležitost 
uspíšil. Stejná situace nastala např. v obci Popelín, kde vedoucí 
pošty dlouhodobě onemocněla. Tam ale věc rychle vyřešili a 
dávno mají otevřené Výdejní místo v obchodě. Kdyby paní Dvo-
řáková nevyhrála výběrové řízení na místo na OÚ, hledala by si 
místo jinde. Jisté je, že Česká pošta se zpočátku zdráhala po-
skytnout všechny údaje, z obav před zveřejněním v médiích. 
Jisté je, že na první svolané mimořádné jednání ZO 10.2.11 se 
paní manažerka České pošty na poslední chvíli omluvila, či vy-
mluvila. Tedy samé nejasnosti, nedorozumění a emoce.  Protože 
velkou část roku potom byly veškeré kroky České pošty zmra-
zeny, nedalo se dělat vůbec nic.  Jen na naše nesouhlasné dopisy 
jsme dostali zdvořilou odpověď. 
 Říká se, že jsou věci, které se mají rozhodovat citem a věci, 
které se mají rozhodovat rozumem a nemá se to míchat. 
 
A zde je řeč čísel:  

 Po roce, kdy tu pobočku nemáme, bude tato tabulka asi 
vypadat ještě o dost jinak. Protože jsme si zřídili jiné bankovní 
účty a naučili jsme se je obsluhovat přes internet, vybírat hoto-

vost už umíme v Jednotě, důchody nosí paní doručovatelky 
domů. 
Což ovšem neznamená, že nám pošta nechybí! 
 
 Vážení, 
 dne 30.6.2011 se konala u hejtmana Kraje Vysočina ing. Bě-
hounka schůzka starostů obecních úřadů a zástupců České pošty 
k projektu „Optimalizace poštovní sítě“.  Ta byla následně opakova-
ná na základě impulsu senátora RNDr. Vystrčila dne 15.9.2011. 
 Vzhledem k tomu, že 28.2.2011 byla tehdejším ministrem vnitra 
Johnem odvolána Generální ředitelka České pošty, vedení pošty roz-
hodlo o pozastavení všech smluvních záležitostí, včetně Optimalizace 
sítě. V polovině června 2011 byl jmenován nový Generální ředitel, 
jehož úkolem je provést transformaci České pošty a připravit ji na 
ukončení „poštovní výhrady“, která v příštím roce definitivně skončí 
v té podobě, kterou zná a využívá veřejnost doposud. 
 V současné době jsou vytipovány lokality (z pohledu ekonomické-
ho, provozního, personálního a především dle využívání úřadov-
ny veřejností), kde bude neefektivní poštovní úřad ve stávající po-
době zrušen. Proto v těchto místech poptáváme u OÚ nebo dalších 
subjektů možnost spolupráce na úrovni Výdejního nebo Partnerské-
ho místa. Realizace těchto míst má hlavní cíl - místním občanům 
usnadnit dostupnost vyzvedávání nedoručených a uložených zásilek 
v obci. Dle zkušenosti, které již s takovou spoluprací máme, můžeme 

potvrdit spokojenost občanů a větší časovou dostupnost poš-
tovních služeb, než u provozovny stávající.  
 Česká pošta v tuto chvíli má k dispozici přes 3 200 poš-
tovních úřadů. Cílový stav po provedené transformaci plánuje 
dokonce počet  4 300 poboček. V tomto čísle jsou zahrnuty 
jak stávající poštovní úřady, tak nově zřizovaná Výdej-
ní místa a Pošta Partner. Na cílovém stavu se 
v „Memorandu o budoucnosti pobočkové sítě“  shodli zástupci 
České pošty, Ministerstva vnitra, SMS, SMO a Rady pro obno-
vu venkova a SOCR.   Rušení neefektivních poboček probíhá 
už dva roky a bude pokračovat. Do 31.12.2012 máme čas, 
prostor a připravené finanční prostředky k realizaci 
smluvního partnerského vztahu, za který bude Česká 
pošta provádět úhrady a garantovat služby v obci. Po 
tomto datu bude s největší pravděpodobností již Čes-
ká pošta transformována do nové podoby a obsluha 
vytipovaného území bude řešena především prostřed-
nictvím motorizace. Proto máme v současné době 
zájem jednat o  možné smluvní spolupráci ve vybra-
ných obcích. Po provedené liberalizaci a ukončení poštovní 
výhrady budou vznikat nové poštovní úřady na místech, kde 
jsou potřeba, a nebo je poptávka po poštovních služ-
bách.  Některé obce se totiž vylidňují a někde naopak lidí 
rychle přibývá. Současné nastavení sítě až na drobné výjimky 
odpovídá poštovní síti z poloviny devatenáctého stole-
tí. Změna obsluhy území pak bude provedena plošně 
a již bez smluvního vztahu. 
 Jak bylo při společném jednání slíbeno, výstupem tohoto 
setkání budou tabulky s přehledem realizovaných poštovních 
transakcí na vybraných poštách, včetně počtu vydávaných 
uložených zásilek, kterých se smluvní vztah prioritně týká. 
Obrázek o efektivnosti v porovnání se mzdovými a energetic-
kými náklady  si každý udělá sám. Prosíme o diskrétnost při 
zacházení s těmito údaji, jde o know-how České pošty. Posky-
tujeme tato data pro dokreslení denního využívání poštovních 
služeb v dané lokalitě.  
 

 S úctou Ing. Vladimír Dvořák Česká Pošta  - obchodní 
manažer  

 

 Už v prosinci chtěli zástupci České pošty přijet na jednání 
do Borů. Ale tu právě probíhalo podepisování petice za znovuo-

POŠTA V BORECH A JAK DÁL? 
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tevření dočasně uzavřené pošty. Přijeli tedy až 15. února. Řada 
z vás občanů se této schůzky zúčastnila. Dopolední hodina asi 
mnohým nevyhovovala, ale byla navržena právě pracovníky 
Pošty, z důvodů daleké cesty. 
Výsledkem asi dvouhodinového jednání jsou dvě možnosti:  
1. Motorizované doručování z Radostína nad Osl. jako už pro-
bíhá řadu let + znovuotevření pobočky v Borech v rozsahu jaký 
byl v poslední období před uzavřením.  Až se najde a zaučí 
pracovník. Perspektiva tohoto kroku je ovšem už v roce 2013 
značně nejistá.  
2. Motorizované doručování z Radostína nad Osl. + zřízení 
výdejního místo typu Partner.  Fungování tohoto místa Česká 
pošta garantuje do roku 2017, paní Dvořáková se nemusí za-
cvičovat, Česká pošta by obci za tuto službu poskytovala od-
měnu asi 60 tis. Kč ročně. 
 Jisté je, že ať už zvítězí varianta č. 1. nebo varianta č. 2. 
zřízení potrvá nějaký čas.  
 

 Snad by se tento krok dal přirovnat k tomu, jak v poslední 
době téměř všichni rušíme telefon na pevné lince (přece nebu-
du někomu platit paušál!) a ochotně jsme se naučili používat 
telefony mobilní.  
 

 Netín stále poštu má. Ano. Rušení zatím unikl, díky zmra-
zení celé akce v létě 2011. Ale! Nemá už dávno své PSČ. Všude 
je uváděna pošta Radostín n Osl. a její PSČ. Nám nikdo PSČ 
nebere. Tedy není třeba měnit razítka, doklady, dokumenty… 
 

Na vysvětlenou: 
 

Pošta PARTNER je provozovna smluvního zástupce České 
pošty, s.p., který poskytuje poštovní služby příjem a výdej lis-
tovních i balíkových zásilek, obyčejné i cenné zásilky do zahra-
ničí, prodej cenin, příjem poštovních poukázek a platebního 
dokladu SIPO, výplatu důchodů, příjem reklamací a dále posky-
tuje vybrané služby Poštovní spořitelny, především operace 
Maxkartami - vklady, výplaty a příkazy.                   BK 

SLOUČENÍ OBCÍ DOLNÍ A HORNÍ BORY- 40 LET 
 V letošním roce si připomínáme 40. výročí sloučení obcí 
Dolní Bory, Horní Bory a osady Cyrilov. Proto bych chtěl 
v krátkosti připomenout, jak to všechno probíhalo. 
V roce 1971 proběhly volby, ve kterých byli zvoleni zástupci 
předpokládaného nového Místního národního výboru 
v Borech. Oficiální sloučení obcí Dolní Bory, Horní Bory a 
osady Cyrilov bylo vyhlášeno od 1. ledna 1972. Název Bory je 
používán od 1. září 1972. 
 Ve volbách bylo zvoleno 21 zástupců do Místního národ-
ního výboru. Na ustavujícím zasedání byli poté zvoleni funkci-
onáři, rada a komise. Předsedou byl zvolen Vladimír  Křehlík 
z Horních Borů a tajemníkem František Janeček z Dolních 
Borů. Byla také zvolena sedmičlenná rada a vytvořeny komi-
se: finanční, pro ochranu veřejného pořádku, výstavby, škol-
ství, zdravotní a sociální. Členové nového národního výboru 
byli buď bez politické příslušnosti, nebo byli členové KSČ 
(Komunistické strany Československa). 
 Ve volbách byl také zvolen sedmičlenný Občanský výbor 
na Cyrilově. Předsedou byl  Josef Marek a všichni byli bez 
politické příslušnosti. 
 V tomto čase byly také sjednoceny nebo vytvořeny násle-
dující společenské organizace: Český svaz žen, Socialistický 
svaz mládeže, Československý svaz požární ochrany v Borech 
a zvlášť na Cyrilově, Vesnická organizace Komunistické stra-
ny Československa, Český svaz chovatelů, Dohlížecí výbor 
Lidového spotřebního družstva Jednota, Myslivecké sdružení  
v Dolních i Horních Borech, Sdružení rodičů a přátel školy 
při Základní devítileté škole a Mateřské škole. 
 Nově zvolený Místní národní výbor v Borech vyhlásil pro 
léta 1971 - 1975 třinácti bodový program. Dokončení kanali-
zace. Výstavba bezprašné komunikace na Cyrilov. Úprava 
návsí v obou částech obce. V Dolních Borech vybudovat pro-
tipožární nádrž pro horní část obce. Vybudovat bezprašnou 
komunikaci k prodejně Jednoty. Adaptací v kulturním domě 

v Dolních Borech vybu-
dovat mateřskou školku. 
Rozšířit přísálí a hygie-
n i c k é  z a ř í z e n í 
v kulturním domě 
v Horních Borech. Zajis-
tit přístavbu Základní 
devítileté školy. Vybudo-
vat výbojkové osvětlení 
kolem spojovací cesty mezi obcemi. Řešit výstavbu koupaliště 
a fotbalového hřiště. Sledovat aktivizaci společenských a zá-
jmových organizací v obci. Usilovat o rozšíření lékařské ordi-
nace na dva dny v týdnu. Dočasně umístit kancelář Místního 
národního výboru ve školní bytovce a zde také umístit místní 
rozhlas. 
 Nyní s dostatečným časovým odstupem můžeme zhodno-
tit, co všechno se podařilo z tohoto poměrně náročného 
programu  uskutečnit.               Ludvík Prokop, kronikář 
 
 Je zajímavé, že už dávno před tím, byly snahy o sloučení 
obou obcí. Např. na jaře roku 1956 proběhlo několik společ-
ných jednání, na kterých se hovořilo o návrhu: „Rady obcí 
Horní a Dolní Bory se usnesly, na sloučení obou obcí v jednu, za 
podmínek, že bude umožněno postavení nové správní budovy 
spojené s kulturním domem na pozemku mezi oběma obcemi. 
K praktickému sloučení dojde v den předání budovy k užívání.“ Jak 
celá jednání dopadla, je jasné, neboť společný KD postaven 
nikdy nebyl. 
 Další zápis ze společného jednání představitelů obou obcí 
ze dne 21.12.1959 dokládá, že hlasování opět nedopadlo.  
 

Pamětníci, přidáte nám svoje vzpomínky? Budeme rádi. BK 

BORSKÁ TĚLOCVI ČNA V KNIZE. 
Venkovské stavby 2011, je název nové publikace Arch. Jana Krumla. Kniha byla vydána u 
příležitosti 20. výročí přijetí Programu obnovy venkova vládou České republiky v roce 1991. 
A právě publikace Venkovské stavby 2011 - Tvář venkova se opírá o výsledky obcí, které se 

zúčastnily soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 2011. 
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Zápis dětí do 1. třídy 
 1. únor 2012 byl významným dnem pro 18 předškoláků.  Absolvovali totiž 
zápis do školy.  
 Ten se letos nesl v duchu pohádek z večerníčků. Děti plnily různorodé 
úkoly pro Rákosníčka, Boba a Bobka a další večerníčkové postavičky. Odmě-
nou za splněné úkoly byly dětem dárky, které si pro ně připravili jejich starší 
kamarádi ze školy.  
 Z naší obce se k zápisu dostavilo pět dětí, z Vídně sedm, ze Skleného tři, 
z Radenic dvě děti a jedno dítě bylo zapsáno z Rudy- Lhotky. O tom, kolik 
dětí skutečně zasedne v září do lavic, rozhodne počet odkladů školní docház-
ky.  V.Stará 

PŘÍJMY    ( v tis. Kč) 
Sku-
pina DRUH PŘÍJMU   

 Daňové příjmy celkem 6090,5 

  Neinv. přij.dot. ze st. rozp.(školství,st.sp.) 425,7 

  Ost. neinv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. UP) 2200 

  Neinv. přij.dot. do obcí (školství) 641,2 

  Příj. z vydobyv. prostoru a ner.(lom) 5 

  Pitná voda 3,5 

  Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 840 

  Zálež. zájmového studia 228,6 

  Ostatní záležitosti vzdělávání 368 

  
Činnosti muzeí a galerií (poskytování služeb - 
vstupné) 

0,4 

  Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 3 

  Příjmy z pronájmu kulturního domu 10 

  
Ostatní tělovýchovná činnost (příjmy z pro-
nájmu) 

65 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace-ubytovna 110 

3612 Bytové hospodářství 175 

3613 Nebytové prostory 64 

3632 Pohřebnictví 35,4 

3633 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí -
příjmy z pronájmu 

155 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 202 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 40 

3725 Využití a zneškodňování komun. Odpadů 80 

6171 Činnost místní správy 70 

6310 Obecné příjmy z finančních operací 0,5 

 Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček -959 

  Splátky úvěrů -1303 

  Celkem 9550,8  

Sk. DRUH VÝDAJŮ   

2212 Silnice 65 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3,5 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 12 

2321 Odvádění a čiš. odp. vod (výstavba ČOV) 993,5 

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 400 

6121 Školství  ZŠ, MŠ, ŠJ, školní družina 2101,2 

3239 Záležitosti zájmového studia 124 

3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání 1105 

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 388 

3310 Kultura (KD, SPOZ, knihovna, kostel) 314,4 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7,1 

3419 Tělovýchovná činnost 264,4 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 23,9 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace  82,5 

3543 Pomoc zdravotně postiženým 2,5 

3612 Bytové hospodářství 63 

3613 Nebytové hospodářství 2,1 

3631 Veřejné osvětlení 144 

3632 Pohřebnictví 34,2 

3633 Výstavba a údržba místních inž. sítí 118,3 

3635 Územní plánování 15 

3636 Územní rozvoj 15,5 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 124,6 

3720 Odpady (nebezpečné, komunální a ost.) 727 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 33,4 

5512 Požární ochrana 43,2 

6112 Zastupitelstvo obce 674,5 

6171 Činnost místní zprávy 1569 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací 50 

  Fond malých projektů 50 

  Celkem 9550,8 

ROZPOČET  OBCE PRO ROK 2012                
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ŽÁDOST O ODMĚNU ODESLÁNA. 
 

 V obecním zpravodaji ze září 2011 jsme čtenáře informovali 
o vyřizování žádosti na přidělení odměny 400 tisíc Kč. Tu jsme 
získali za ocenění Zelenou stuhou Kraje Vysočina, udělenou obci 
v soutěži Vesnice roku, za péči o zeleň a životní prostředí. Při-
tom jsme slíbili, že vás o dalším průběhu vyřizování této odměny 
budeme průběžně informovat. 
 Po projednání podmínek a zjištění bližších podrobností o 
čerpání dotace bylo radou obce koncem roku schváleno požá-
dat z už dříve vybraných možností o podporu na dvě činnosti: 
 
1. Obnova vegetačních prvků včetně odstranění ne-
funkční zeleně a pořízení laviček. Bude provedeno v těchto 
lokalitách: Na návsi v Cyrilově budou odstraněny přestárlé hlo-
hy a nahrazeny malokorunnými lípami, zvonička bude zvýrazně-
na výsadbou keřů a květin a budou u ní umístěny 2 lavičky. 
V Horních Borech před Prudkovými budou odstraněny 
douglasky a borovice a nahrazeny malokorunnými lípami a dále 
zde budou vysazeny keře a a květiny typické pro venkovská 
prostranství. U kulturního domu budou vysázeny jen keře a 
květiny tak, aby ozdobily přichod ke KD, zde bude skácen 1 
javor. Před obecním úřadem budou odstraněny 2 borovice čer-
né za budovou a na rohu budovy bude vysazen cypřišek, keře 
tavolníků budou doplněny dalšími druhy keřů. Přestárlé kleče 

v záhonech u parkoviště budou odstraněny a nahrazeny trvalka-
mi. Pod kostelem v Dolních Borech budou nahrazeny 4 borovi-
ce černé výsadbou okrasných jabloní a budou zde vysázeny celo-
ročně kvetoucí keře. Uprostřed návsi se odstraní několik jehlič-
nanů, které nahradí malokorunné jabloně. Na volný prostor 
bude vysazena skupina kvetoucích keřů.V horní části návsi  bude 
výsadba doplněna trvalkami a keři zejména u vstupu do parčíku. 
Pod lípou pak bude umístěna lavička.  
2. Péče o trávníky v obci na veřejných prostranstvích 
včetně pořízení vleku za traktor a pojízdné sekačky na 
trávu. Jde o kosení trávníků na návsích v Cyrilově, Horních a 
Dolních Borech a u turistické ubytovny. K tomu poslouží sekač-
ka a k odvozu trávy vlek za obecní traktor.   
 
 Je škoda, že záměr využít podporu k likvidaci septiku před 
základní školou v částce 88 tisíc Kč nemohl být realizován, pro-
tože nevyhověl podmínkám dotace. Proto byla rozšířena výsad-
ba zeleně o další lokality v obci. 
 Projekt nazvaný „Obnova zeleně včetně mobiliáře a 
kosení trávníků včetně technického vybavení“ byl 
v termínu do konce roku 2011 odeslán na Státní fond životního 
prostředí. Nyní probíhá upřesňování žádosti a čekáme na jeho 
schválení.                                    Pavel Kříž 

 Rekord se nekonal... Mlhavé počasí některé 
odradilo. Ale na co bychom se těšili další rok? I 
letos nás bylo na kopci hodně. I letos to bylo milé 
setkání s přáteli po roce. Polévka uvařená tento-
krát v Jívoví, byla výborná. Na Cyrilově 
v kulturáčku bylo opět milo a horký čaj byl moc 
fajn. A někomu přišlo vhod i pivo.  
 Statistika:  Z Borů nás šlo tentokrát 171. A na 
Holém vrchu se sešlo celkem 470 účastníků 
ze všech stran!       BK    Foto P. Kříž 

HOLÝ VRCH 2012 

Zvěř v zimně 
 

 Zima se již přehoupla 
do své druhé poloviny. 
Kruté mrazy vystřídalo 
sněžení. Srnčí zvěř, divoká 
prasata, ale i zajíci a perna-
tá zvěř snáší tyto rozmary 
přírody docela úspěšně, 
pokud si v podzimních 
měsících vytvoří dostateč-
né energetické zásoby a 

jsou v tomto období nouze vhodně přikrmována. I přes veške-

rou snahu myslivců připravit zvěř na období nouze a po celé 
toto období předkládat zvěři kvalitní a pro ni vhodná krmiva 
v dostatečném množství, mohou nastat situace, která zvěř zne-
klidní a v určitých případech mohou zvěři přivodit vyčerpání 
s následným úhynem. Snahou všech myslivců je zdravá, silná, 
vitální zvěř a proto by chtěli všem návštěvníkům přírody podě-
kovat za jejich ohleduplnost, kterou konají vůči zvěři. “Pejsek 
puštěný v honitbě srnčímu nic neudělá, jen ho trochu prožene“. 
Jenomže když pak uhnaná zvěř lehne do sněhu, snadno dostane 
zápal plic. Budeme-li se v přírodě chovat tak, aby o nás zvěř 
nevěděla, uvidíme a také uslyšíme, jaká zvěř se v naší přírodě 
vyskytuje.  
                              Ing. Prudek Vladimír- myslivecký hospodář 

další, v pořadí již dvanáctá Tříkrálová sbírka skončila. Díky 
Vám, Vaší ochotě a trpělivosti bude Oblastní charita i nadále 
moci pomáhat tam, kde je jejích služeb třeba. Zhruba 1 576 
asistentů, koledníčků a jejich pomocníků vykoledovalo 
při letošní Tříkrálové sbírce 2 292 050 Kč. Mám radost, že 
tříkrálová tradice i nadále pokračuje, že je toto poselství šíře-
no a stále lépe přijímáno širokou veřejností. Také štědrost 
dárců je veliká. O tom svědčí  i výtěžek, který je pro letošní 
rok o 124 196 Kč vyšší než v roce loňském.  
 Výtěžek  této sbírky opět dokázal, že i přes celkově se 
zhoršující finanční situaci, nemyslíme pouze na sebe, ale jsme schopni po-
skytnout dar tam, kde je to potřeba. 
Děkuji tedy Vám všem, kteří jste pomohli a pomáháte svým dob-
rým skutkem. 
                       Vaše dary budou použity na dobrou věc! 
Přeji Vám příjemný a požehnaný rok 2012.  
Ing. Jana Zelená                  ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
 

Jak si vedli koledníčci a jejich doprovod v Borech. 
Filipová Zuzana 4 080,00                        Kostečka Jan 7 014,00  
Dostál Josef 3 176,00                             Požár Vl. 2 226,00     
 

                                                            CELKEM 16 496 Kč 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012   POD ĚKOVÁNÍ! 
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 Od 1. ledna 2012 
jsou vydávány nové 
typy občanských prů-
kazů. Novinkou je, že 
občan si o něj může 
zažádat na kterémko-
liv úřadě s rozšířenou 
působností. U nás nej-
častěji do Velkého 
Meziříčí, kde rovněž 
bude nový OP vydán. 
Dosud vydané občan-
ské průkazy není po-
třeba měnit, platí do 
data, které je na nich 
uvedeno. 
 Při podání žádosti 

o nový OP si budete moci vybrat standardní verzi průkazu se 
strojově čitelnými údaji (ta je zdarma) nebo variantu 
s kontaktním elektronickým čipem (za 500 Kč). Do čipu bude 
možné nahrát elektronický podpis. 
 Občanské průkazy už nebudou obsahovat údaje 

o manželovi/manželce, ani o dětech. Nepovinným údajem zůstá-
vá titul. K žádosti už nebudete předkládat fotografii, tu pořídí 
úředník – podobně jako již dříve u cestovních pasů. 
 Velkou novinkou je, že od roku 2012 mohou o občanský 
průkaz požádat rodiče i pro děti mladší 15 let. Tento průkaz 
bude mít platnost 5 let a bude vydáván za poplatek 50 Kč. 
K žádosti se předkládá rodný list dítěte a rodné listy rodičů. Je 
nutná osobní přítomnost dítěte kvůli pořízení fotografie. 
 Praktické využití těchto dětských občanských průkazů bude 
všude, kde je potřeba doložit věk dítěte a při cestách po Evrop-
ské unii mohou nahradit cestovní pas. Od 26. června 2012 podle 
zákona musí mít dítě při cestě mimo republiku vlastní doklad – 
občanský průkaz nebo cestovní pas (nestačí, aby bylo zapsáno 
v cestovním pase rodičů). 
 Cestujete-li s dětmi mimo státy Evropské unie, doporučuje-
me pro dítě požádat o cestovní pas, protože oproti občanskému 
průkazu s cestovním pasem můžete cestovat po celém světě. 
Cestovní pas pro dítě platí 5 let a stojí 100 Kč. V roce 2012 už 
nebude potřeba předkládat osvědčení o státním občanství, ve 
většině případů postačí rodný list dítěte a rodné listy rodičů. Je 
nutná i osobní přítomnost dítěte kvůli pořízení fotografie. 
    Více informací naleznete na: www.bory.cz-životní situace  BK 

NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY 

 CENTRUM PRO ZDRAVOTN Ě POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA   
CZP ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Občanské sdružení  
POSKYTUJE TYTO SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
 

Kontaktní a terénní práce      
 Kontaktní a terénní práce jsou zajišťovány v pátek dopo-
ledne na základě předchozího objednání. Zájemcům o naše 
služby nabízíme možnost telefonicky si domluvit osobní 
schůzku s pracovníkem CZP přímo v místě jeho bydliště nebo 
jeho blízkosti.  
 - základní sociální poradenství 
 - odborné sociální poradenství 
 Půjčovna kompenzačních pomůcek 
 Nabízíme Vám k zapůjčení tyto kompenzační pomůc-
ky : inv. mechanický vozík 4 ks, chodítko čtyřbodové 1 ks, 
chodítko čtyřboké 1 ks, chodítko Voyager 1 ks, nástavec na 
WC 3 ks, 
toaletní křeslo 2 ks, toaletní židle pojízdná1 ks, schodolez 2 ks 
     Příspěvek na údržbu činní 3 až 15 Kč/den - dle typu po-
můcky (např. chodítko - 3 Kč/den, invalidní vozík 5 Kč/den, 

schodolez 15 Kč/den) 
Další poskytované služby 
- spolupráce s ostatními organizacemi zdra-
votně postižených 
- Informace o slevách pro osoby se ZP 
(telefon, plyn, pojištění) 
- Besedy pro občany se zdravotním posti-
žením se zástupci jednotlivých úřadů 
desetidenní rehabilitačně ozdravný pobyt 
v Itálii pro osoby se zdravotním postižením  
 

Komenského 1 
591 01 Žďár nad Sázavou 
Tel / fax:  566 625 703, 605 353 612 
e-mail:     czp.zdar@volny.cz 
 

Květoslava Růžičková  
- vedoucí CZP Žďár nad Sázavou 
Jana Rajská - sociální pracovnice 

Pomůžete 
i bez 

 peněz!  
 

S B Í R E J -
TONER.CZ je 
ekologicko - 
c h a r i t a t i v n ě 
zaměřený pro-
jekt, organizova-

ný firmou OTTO Office (CZ) s.r.o. Sbí-
ráním prázdných tiskových kazet urče-
ných k renovaci zajistíte peníze pro ústav 
mentálně postižených ve Vašem kraji.  
 Na OÚ v Borech je krabice na tone-
ry umístěna v prvním patře u knihovny. 
                                                   BK 

Zdroj: Velkomeziříčsko  
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 Dne 30.12.2011 uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Druž-
stevník Bory a ZŠ a MŠ Hany Benešové Bory už V.ročník Sil-
vestrovského turnaje ve stolním tenisu. Celkem se ho letos 
zúčastnilo 40 hráčů. Nejprve sehráli svoje zápasy žáci, žákyně a 
ženy. Hned jak měli dobojováno, začal turnaj neregistrovaných 
mužů, s nimiž si zahrál i vítěz finále žáků Josef Starý ml. Po 
skončení tohoto turnaje si zahráli turnaj registrovaní muži a 
Petr Kozel jako vítěz turnaje neregistrovaných mužů. Jednotlivé 
zápasy byly vyrovnané, pro diváky zajímavé, protože se bojovalo 
o každý míček.  
A jak to všechno dopadlo?  

Výsledky žáci do 
15let:  
1. Josef Starý ml., 
Bory 
2. Miroslav Ochrana 
ml., Bory 
3. Martin Krátký 
Dále hráli: Vojtěch 
Drápela, Dobrá Voda, 
Matěj Zedník, Radeni-
ce, Marek Váša, Ra-

dostín nad Osl., Fanda Zikmund, Lukáš Vaněk a Martin Zástěra, 
Bory, Tomáš Beneš, Radešín. 
 

Výsledky žákyně do 15let:  
1. Kristina Kotačková, 
Bory 
2. Šárka Dufková, Bory 
3. Kateřina Dufková, Bory 
4. Miroslava Kotačková, 
Bory 
 

Výsledky ženy:  
1. Markéta Šoukalová, 
Vídeň 
2. Zuzana Jurková, 
Bory 
3. Jaroslava Šoukalová, 
Vídeň 
4. Ludmila Zikmundo-
vá, Bory 
5. Libuše Olivová, 
Velké Meziříčí 
 

Výsledky neregis-
trovaní muži:  
1. Petr Kozel, Krásně-
ves 

2.Miroslav Mahel st., 
Bory 
3. Josef Starý ml., Bory 
4. Jan Karásek, Bory 
5. Josef Kozel, Krásně-
ves 
6. Jakub Drápela, Dobrá 
Voda 
7. Petr Beneš, Rousmě-
rov 
8. Ladislav Kotačka, Bory 
9. Daniel Kříž 
10. Stanislav Ochrana, Bory 
11. Miroslav Mahel, Bory 
 

Výsledky registrovaní 
muži:  
1. Slavomír Šoukal, Vídeň 
2. František Dufek, Bory 
3. Lukáš Váša, Radostín nad Osl. 
4. Stanislav Pekárek, Vídeň 
5. Ondřej Chalupa, Bory 
6. Miroslav Ochrana, Bory 
7. Radim Liška, Velké Meziříčí 
8. Petr Kozel, Krásněves 
9. Vladimír Krejčí, Bory 
10. Vojtěch Chalupa, Bory         11. Josef Kozel, Krásněves 
12. Štěpán Křehlík, Bory            13. Jiří Charvát, Vídeň 
 

Všem vítězům blahopřejeme a už se těšíme na příští VI.ročník. 
Přijďte se také podívat!        Zuzana Jurková a František Dufek 

SILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 

PŘEDVELIKONOČNÍ POZVÁNÍ OD PŘÁTEL 



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 2012 
 

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 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    

 
Registrace:   

MK ČR E 18422 
 

Připravuje redakční 
rada:  

Pavel Kříž 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
V BŘEZNU A DUBNU 2012  

 
Caha Oldřich  25.3.1952 Horní Bory  89 
Kučerová Eva   5.4.1947 Dolní Bory 8 

Kučerová Marie 11.4.1947 Horní Bory 149 
Lázničková Stanislava  23.4.1947 Dolní Bory 17 

Kotačková Marta 6.4.1952 Dolní Bory 221  
   

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,  
štěstí a životní pohody! 

 Už více než 15 let pořádá naše základní škola 
Vánoční florbalový turnaj. Koná se vždy o vánoč-
ních prázdninách, kdy žáci naší školy i jejich kamará-
di ze ZŠ z Radostína nad Oslavou nebo i z Velkého 
Meziříčí hrají proti sobě zápasy florbalových týmů. 
 Letos 29. prosince 2011 se sešlo celkem 8 
družstev od 5. do 9. třídy, dokonce přijeli i bývalí 
žáci. Těchto 8 týmů sehrálo celkem 28 zápasů. A 
kdo letos vyhrál?   
 

1. místo družstvo DJANGO2 - Josef Starý, Martin Krátký, Antonín Viglaský, Jan Nedoma, Radek 
Král a Petr Rozmarín 
2. místo družstvo EPIC FAIL - Petra a Pavel Bartákovi, Standa a Patrik Sklenářovi, Miroslav Ochra-
na a Jakub Sojka 
3. místo Teutonic team - Matěj Homola, Jan Váša, Ondra Láznička, Tomáš Beneš a Vladimír Požár 
4. místo Florbal team - Matěj Zedník, Daniel a Josef Požárovi, Dominik Studený, Martin Zástěra a 
Lukáš Zeisel 
5. místo družstvo Senioři - Fanda Zikmund, Radomír Sedlák, Pavel Víglaský, Lukáš Marek a Domi-
nik Michek 

6. místo družstvo GIRLS - statečné druž-
stvo čtyř děvčat: Maruška a Terezka Pro-
kopovy, Adéla Karásková a Katka Dufková 
Mimo soutěž hrála 2 družstva bývalých 
deváťáků, družstva Vídeň a spol. - Honza 
Kaman, Standa Drápela a Michal Řezáč a 
JÍVOVÍ a spol. - Roman Havlíček, Dan 
Hochmann a Standa Krejčí, kteří hráli bez 
brankáře. 
Nejlepším střelcem se stal Fanda Zik-
mund, který nastřílel celkem 12 gólů. 
Velký dík patří i panu učiteli Mgr. Martinu 
Chalupovi, který většinu zápasů rozhodo-
val. Mgr. Zuzana Jurková   
            Foto Z. Jurková a L. Homola 

JAKÝ BYL VÁNO ČNÍ 
FLORBALOVÝ TURNAJ 

Pozvání na  9. ročník turnaje ve volejbale  
O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE BORY 

 

Kdy: 17.3.2012 v 8 hodin 
Kde: Tělocvična Bory 
Základní pravidla: Turnaj smíšených družstev neregistrovaných hráčů, 
(minimálně 2 ženy). Zápasy se hrají na dva hrané sety. 
Kdo: Účast přislíbily týmy: Oslavice, Chlumek, Jívoví, Kozlov, Tišnov a Bory 
 

Pořadatelé zvou všechny příznivce sportu na zajímavé volejbalové zápasy.   


