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Borský zpravodaj 

 Tato milá tradice vznikla v Jívoví už asi před deseti roky. Každý rok se na tomto 
nejvyšším bodě v našem okolí schází víc a víc nadšenců. 1.1.2008 nás tam bylo skoro 
200. Z deseti obcí! Kolik nás bude tentokrát? 
Odchod od obecního úřadu v Borech 1.1.2009 ve 12.30 hod. 

NOVOROČNÍ VÝSTUP 
NA HOLÝ VRCH  

  

 Vážení a milí čtenáři. Před námi je vánoční čas a my vám 
přejeme, abyste ho prožili co nejlépe, šťastně a spokojeně.  
 A co si přát do roku 2009? Hlavně hodně zdraví a radost 
při setkávání při všem co se v Borech koná a děje. Aby 
nám bylo spolu dobře!                   Redakce 

 Milí čtenáři, máte před sebou vánoční číslo Borského zpra-
vodaje. A co v něm najdete? Mimo zpráv z obecního úřadu 13 
odpovědí na otázku Co vám letos udělalo radost. Pozvánky: 
na divadlo, do kostela, na vycházku, 3 různé turnaje. Fotore-
portáž, něco sportu i něco o přírodě…   
To vše od 16 ti autorů. 



Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
dne 31.10.2008 

Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
obce    
3) zprávu o systému výpočtu poplatku za odpadní vody 
pro rok 2009, cena bude upřesněna na dalším zastupi-
telstvu       
4) zprávu Křížové B. o obecním zájezdu      
II)  schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Špaček M., Kostečka J. 
2) program jednání ZO       
3) členy likvidační a inventarizační komise – Holoubek 
R., Pokorná B., Zikmundová J., Křížová B., Novotný A. 
a předsedu kontrolního výboru - Marková R., která 
bude předsedou těchto komisí    
4) OZV č. 2/2008 – změna vyhlášky o odpadech a cenu 
poplatku za odpady pro rok 2009  je 450,- Kč 
III) ukládá: 
1) starostovi – zajištění úklidu v KD po tanečních zába-
vách na 9.11.2008, kdy začíná kurz tanečních    
      
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 14 členů 
       
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 

dne 28.11.2008 
Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
obce    
3) zprávu inventarizační komise o stavu kontrolované-
ho majetku   

4) zprávu starosty o zprovoznění Czech Pointu na 
obecním úřadě v úředních hodinách 
II)  schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Špaček M., Kostečka J.    
2) program jednání ZO       
3) podání žádosti o dotaci z OP LZZ s názvem projek-
tu „Transfer know-how“ (Přenos zkušeností) – přílo-
ha č. 3 
4) poskytnutí příspěvku na nákup varhan do kostela 
v Dolních Borech ve výši 18.300,- Kč pro Římskokato-
lickou farnost Bory (bude převedeno z rozpočtu 
na opravy a na práce)      
5) návrh likvidační komise na likvidaci nepotřebného a 
rozbitého majetku - viz příloha č. 1   
6) rozpočtové opatření č. 4 v celkové částce 
4.846.400,- Kč – viz příloha č. 2          
7) podání žádosti o dotaci z POV na dokončení rozší-
ření hřbitova v Horních Borech          
8) vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby 
Hřiště za ZŠ  
III) ukládá: 
1) starostovi zahájit přípravy na vyhlášení výběrového 
řízení na dodavatele stavby Hřiště za ZŠ  
2) starostovi zařídit úklid ve všech prostorách obecní-
ho úřadu   
3) starostovi zařídit řádnou evidenci čerpadel a pro-
vést u nich odbornou kontrolu funkčnosti   
4) starostovi zařídit dokončení rekonstrukce sprch 
v turistické ubytovně a vylíčení toalet ve sportovních 
kabinách       
5) starostovi zařídit převedení sbírky kina do muzea 
6) starostovi zařídit účelné využití místnosti promítací 
kabiny v kině  
7) starostovi zařídit opravu židlí v kulturním domě  
8) starostovi zařídit odmontování promítacího plátna 
z kulturního domu    
       

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů 
    

Mgr. Zikmundová Ludmila    Březka Josef 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 
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 Územní plán obce je jeden z nejdůležitějších dokumentů obce. S tímto 
plánem by se při jeho projednávání měl seznámit každý občan obce, pro-

tože každý občan tímto plánem může být dotčen. Územní plán se po jeho schválení stává závazným dokumen-
tem dalšího rozvoje obce. Vznášet připomínky, návrhy a námitky k územnímu plánu může každý v době jeho 
pořizování. Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, uspořádání 
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné území, plochy a koridory, zejména zastavitelné 
plochy a plochy vymezené ke změně dosavadní zástavby. V současné době bez územního plánu není možný 
rozvoj obce. S platností nového stavebního zákona od 1.1.2007 se žádná obec bez územního plánu neobejde. 
V územním plánu jsou plochy určeny pro výstavbu – pokud územní plán není, nemůže se stavět. 
 

VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BORY      
 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor výstavby a regionálního rozvoje pořizuje na žádost obce Bory její územ-
ní plán. Veřejné projednávání návrhu územního plánu obce Bory s odborným výkladem se uskuteční  v úterý  
20. ledna 2009 ve 13.00 hodin na obecním úřadě. Návrh územního plánu obce Bory je vystaven na OÚ 
Bory a na MěÚ Velké Meziříčí, odboru výstavby a regionálního rozvoje k veřejnému nahlédnutí. Nejpozději při 
veřejném projednávání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky. K později uplatněným 
stanoviskům i připomínkám se nepřihlíží.                             Josef Březka 

CO JE TO ÚZEMNÍ PLÁN? 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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CZECH POINT– NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO NA OÚ BORY 

Co je to Czech POINT: 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredu-
kovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT posky-
tují tyto služby: 
 
Výpisy z veřejných evidencí: 
• výpis z Katastru nemovitostí 
• výpis z Obchodního rejstříku 
výpis ze Živnostenského rejstříku 
Výpisy z neveřejných evidencí: 
• výpis z Rejstříku trestů 
 
Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. 
Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.  
Více o tom, co poskytuje Czech Point, se dozvíte na webových stránkách: www.czechpoint.cz/ 
 
Tyto výpisy jsou vydávány na Obecním úřadě v Borech v úředních hodinách tj. pondělí a středa od 8.00 
hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod. – 16.00 hod. 
Ceník: 
Evidence     Cena za 1. Stranu  Cena za každou další, i započatou stranu 
Obchodní rejstřík     100,- Kč     50,- Kč 
Živnostenský rejstřík   100,- Kč     50,- Kč 
Katastr nemovitostí    100,- Kč     50,- Kč 
Rejstřík trestů         50,- Kč        0,- Kč 
 
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit: 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí: 
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro 
vyhledání svého požadavku. 
 
Obchodní rejstřík: IČ subjektu 
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele/ fyzické osoby 
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví 
 
Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů: 
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se 
výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné 
vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. 
 
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou 
moc) a svoji totožnost. 
 

  Známky na popelnice na rok 2009 se budou vydávat na Obecním úřadě v Borech od 7.1.2009 
v úředních hodinách tj. pondělí a středa od 8.00 hod. – 11.30 hod. a od 12.30 hod. – 16.00 hod. Známky musí 
být nalepené na popelnicích do konce ledna, protože Technické služby Velké Meziříčí v únoru nevyvezou 
popelnici se starou známkou a obec bude muset  Technickým službám vrátit všechny nevyzvednuté známky. 
  Poplatky za psy, stočné, odpady, hroby, nájmy aj. se budou vybírat také v úředních hodinách od 
2.2.2009. Poplatky zůstaly v nezměněné výši tzn. popl. za psa – 120,- Kč, popl. za odpady – 450,- Kč, popl. 
za hroby 25,- Kč za m2 (ve většině případů 125,- Kč za hrob), nájemné podle smluv. Jenom u stočného ještě 
není sazba stanovená, ta se bude schvalovat na jednání zastupitelstva obce dne 30.12.2008. Poplatky jsou 
splatné do 31.3.2009.                               Jana Jakubcová 

INFORMACE OBČANŮM 
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Se závěrem roku 2008 jsme oslovili představitele organizací a spolků v Borech s jednoduchou otázkou: 

Co se vám letos povedlo? Co vám v tomto roce udělalo největší radost? 

 Krátce k hodnocení roku 2008 
z pohledu hokejového týmu  
HC Bory. 
 Jak jistě někteří z vás pamatují, 
v březnu letošního roku naše 
mužstvo sehrálo finálový zápas o 
přeborníka 5. ročníku Městské 
ligy Velkého Meziříčí. Naším sou-
peřem bylo mužstvo Sanbornu z 
VM, kterému k zisku titulu stačila 
v tomto zápase remíza. S tímto 
vědomím také hráči Sanbornu k 
zápasu přistoupili, nikam se ne-
hnali a bránili svoji svatyni proti 
našim nájezdům. Přesto, že naši 
kluci byli po celý zápas jedno-
značně lepším týmem a většina 
času se odehrála před brankařem 
Sanbornu, soupeř dokázal dva-
krát z brejku skórovat a my už 
jenom korigovali na konečný stav 
2:1 pro Sanborn. Tímto výsled-
kem se stalo mužstvo Sanbornu 
mistrem ročníku 2007/2008 a 
nezbývá než jim sportovně po-
gratulovat k dosaženému úspě-
chu. Pro nás druhé místo z 22 
mužstev znamenalo krásný výsle-
dek a příslib do dalšího ročníku. 
Závěrečný zápas byl naplněn 
úžasnou atmosférou, kterou vy-
tvořila spousta fandících diváků 
obou týmů. Fanoušci našeho tý-
mu byli skvělí a svým skandová-
ním a bubnem hnali naše muž-
stvo k mimořádnému výkonu, za 
což jim patří velký dík. K vidění 
byl nádherný hokej, plný hokejo-
vých parádiček, zkrátka nezapo-
menutelný sportovní zážitek. 
 Ale to už je nyní minulost 
a začátkem měsíce října byla za-
hájena sezona 2008/2009, tedy 
šestý ročník Městské ligy. Tento 
ročník byl zahájen se stejným 
počtem jako 5. ročník, tedy 22 
mužstev. Vzhledem k velkému 
počtu mužstev a velkým výkon-
nostním rozdílům došlo k rozdě-

lení na dvě části. Prvních dvanáct 
mužstev, které se takto umísti-
ly v minulém ročníku hraje sou-
těž o přeborníka extraligy a zbý-
vajících 10 mužstev hraje soutěž 
o přeborníka 1. ligy. Vítěz první 
ligy potom hraje o postup do 
extraligy s posledním z extraligy. 
V současnosti máme odehráno 
11. kolo a naše mužstvo přes 
malou krizi, kdy se nám výsled-
kově moc nedaří, je na uspokoji-
vém pátém místě. Koho by zají-
maly podrobnosti, tak zde je od-
kaz na stránky http://
www.obchodyvm.cz/index.php?
pg=ml  Ovšem na celé rozuzlení, 
jak dopadne šestý ročník ML si 
budeme muset počkat až do 
března roku 2009. Věřím, že na-
vážeme na loňský úspěch a bude-
me i v tomto ročníku hrát o 
příčky nejvyšší. 
 Závěrem chci v nastávajícím 
vánočním čase popřát všem li-
dem, ale hlavně sportovcům hod-
ně zdraví, sportovních i osobních 
úspěchů, aby se jim vyhýbala zra-
nění a hlavně hodně radosti ze 
všeho co dělají, sport nevyjímaje. 
         Zdraví Jožka Fňukal 
 
MOP Bobeš  
 Podařilo se nám zvládnout 
všechny tradiční i další plánované 
akce: karneval, čtrnáctidenní tá-
bor, výlet do Tišnova, předvá-
nočního Brna a třídenní podzimní 
prázdniny 
v Bučovicích. 
Taky jsme si 
zařídili novou 
klubovnu. A z 
čeho máme 
největší ra-
dost? Že naši 
nováčci zvlád-
li celý tábor a 
taky z naší 

nové mikiny! 
      Dáša Křížová  
 
 Ve Sboru pro občanské zá-
ležitosti neděláme během roku 
mnoho akcí, ale zato jsou nároč-
né na přípravu. Největší akcí bylo 
setkání důchodců obcí Bory, 
Sklené nad Oslavou, Radenice, 
Rousměrov a Laštovičky. Členky 
a členové sboru připravili výzdo-
bu kulturního domu a postarali 
se o zdárný průběh akce, během 
které zajišťují vydávání jídel a 
občerstvení, kulturní zpestření 
odpoledne a večera, dopravu a 
fotodokumentaci. Naší odměnou 
je spokojenost našich starších 
spoluobčanů, jejich pochvala a 
poděkování za uspořádání. Další 
větší akcí bylo slavnostní vítání 
občánků do života naší obce. 
 Také jsme v tomto roce při-
pravili slavnostní výzdobu obřad-
ní síně pro naše svatebčany. 
Chtěla bych touto cestou podě-
kovat všem člen-
kám i členům 
sboru za spolu-
práci a popřát 
jim hodně zdra-
ví, štěstí a elánu 
do dalšího roku. 
 Za SPOZ   
Jana  
Zikmundová. 



Obec   
 Přiznám se, že odpověď na otáz-
ku mě nenapadla hned, ale ta otáz-
ka mě přiměla přemýšlet. Člověk 
v pracovním shonu a řešení každo-
denních problémů a úkolů zapomí-
ná na to, co bylo (co se stalo). 
 Po krátkém zamyšlení jsem si 
uvědomil, že podle mého názoru 
se tento rok obci podařila velmi 
dobrá věc a to zakoupení pozemků 
(pole) před školou, vedle obecního 
úřadu a za obecním úřadem. Tento 
pozemek je pro další rozvoj obce 
strategický. O koupi pozemku se 
uvažovalo a jednalo už více jak 
desítku let, ale pořád bylo něco 
přednějšího a nebyly peníze. 
 Konečně má obec pozemky o 
výměře cca 20 000 m2 ve svém 
vlastnictví a nikdo jí je už nevezme. 
Na koupi jsme si půjčili od banky 
2 800 000,- Kč. Cena pozemků 
byla o něco vyšší. Je to dost peněz, 
ale slyšel jsem, že jsme nekoupili 
tak špatně. V uvedeném prostoru 
by mělo vzniknout centrum obce 
(náves), okolo které by měly vy-
růst další budovy občanské vybave-
nosti – mateřská škola, školní ku-
chyň a školní jídelna pro mateř-
skou i základní školu, muzeum, 
dům s pečovatelskou službou, 
menší hotel, cvičný školní bazén… 
nebo úplně něco jiného. Vznikne 
veřejný prostor  (náves) a už se 
těším, jak budeme společně tento 
prostor vytvářet (zeleň, lavičky, 
sochy, kašna, fontánka, budovy…). 
Venkovní prostor vytvoříme podle 
našich představ tak, abychom se 
v tomto prostoru cítili velice 
dobře, abychom zde mohli odpočí-
vat, bavit se, scházet se apod. Zá-
klad – pozemek - a to je důležité, 
už máme.  Dále se podařilo zahá-
jit, a z větší části i realizovat stavbu 
inženýrských sítí k novým rodin-
ným domkům a stavebním pozem-
kům za Jednotou. Na tuto stavbu 
jsme si vzali úvěr ve výši 
4 000 000,- Kč. Předpokládaný 
objem stavby je zatím 4 500 000,- 
Kč. 
 A kde jsme nebyli úspěšní? Více-
účelové hřiště za školou – vynikají-
cí projekt, jistě všichni víte, co tam 

má být, proto projekt samotný 
nebudeme představovat. Žádost o 
dotaci byla podána do regionálního 
operačního programu první výzvy 
(evropské peníze). Celková výše 
investice 8 000 000,- Kč, z toho 
dotace 92,5% tj. 7 400 000,- Kč. 
Přestože projekt byl dobrý a získal 
hodně bodů, jak nám potvrdily i 
pracovnice regionální rozvojové 
rady, vybraný na podporu nebyl. 
Zůstali jsme mezi prvními náhrad-
níky. Žádost je podána do stejného 
dotačního titulu do druhé výzvy a 
doufáme, že tentokrát to vyjde a 
hřiště se v příštím roce zrealizuje – 
držme si palce. Další neúspěch 
tohoto roku bylo neschválení žá-
dosti o dotaci na celkovou kanali-
zaci v obci Bory. Stavba za 
42 500 000,- Kč, na kterou jsme 
žádali o dotaci z operačního pro-
gramu životní prostředí (evropské 
peníze) ve výši 90% celkových ná-
kladů. Tato dotace zatím bohužel 
nevyšla. Akce také získala dost 
bodů, ale byla vyřazena z důvodu, 
že obec vybírá od občanů nízké 
stočné. Další postup bude obdob-
ný jako u hřiště, požádáme 
v dalším kole s tím, že vytýkaná 
chyba musí být odstraněna a 
k žádosti možná připojíme i stavbu 
vodovodu. Stát bude postupně 
rušit dotace na rekonstrukce a 
opravy vodovodů a kanalizací a 
bude chtít po obcích, aby si na to 
vybrali peníze od obyvatel. Bude 
obce nutit vybírat vysoké vodné a 
stočné.  
          Josef Březka, starosta obce  
 
Český svaz ochránců přírody 
ZO Bory 
 Za nejlepší výsledek naší činnosti 
považujeme akci „Hatě kdysi a 
dnes“, kterou jsme se připojili 
ke  krajské kampani „Otvírání pří-
rody na Vysočině“. Dvoudenní 
akce se zúčastnilo přes  100 ná-
vštěvníků, z nichž bylo hodně býva-
lých zaměstnanců živcového dolu 
„Hatě“. Program s exkurzí do Hatí 
a okolí za účasti Mgr. Káni a Dr. 
Staňka, promítání fotografií a bese-

dy s občerstvením všem účastní-
kům připomněly část bohaté histo-
rie naší obce. Akce byla prezento-
vána v tisku i v Českém rozhlase 
Region.            Pavel Kříž  
 
 

Obecní knihovna 
 Z naší činnosti letos považuji za 
nejdůležitější podstatný nárůst po-
čtu výpůjček a nové samostatné 
webové stránky obecní knihovny, 
které naleznete na adrese: 
www.knihovna.bory.cz 
                     Pavel Kříž 
 
Liga nekuřáků Bory, o.s.  
 

 Co se nám povedlo v roce 2008 
a co méně? 
 V roce 2008 se nám podařilo 
pro všechny obyvatele obce Bory, 
ale nejen pro ně, uspořádat již tra-
diční 17. ligový ples a celkem tři 
pouťové zábavy se skupinami Ac-
cort, Exit, Titan a Pangeit. Význam-
nými změnami prošel také náš web 
www.lnb.cz, kde se letos objevují 
aktuální pozvánky a zprávy z naší 
činnosti a také spousta fotografií 
z uskutečněné práce. Z hlediska 
aktivit pro své členy naše občanské 
sdružení zorganizovalo na jaře ex-
kurzi do Malostránského pivovaru 
ve Velkém Meziříčí ve spojení 
s prohlídkou hotelu Jelínkova vila a 
večeří v restauraci. V létě členové 
vyjeli na vodácký výlet na Vltavu, 
zúčastnili se Večeru s LNB, kde 
shlédli divadelní představení 
„Srnka“ a v listopadu jsme navštívi-
li vinný sklípek ve Velkých Pavlovi-
cích. 

Co se nám podařilo méně? 
Nejspíše to bude skloubení našich 
plánů s každodenní realitou.  Má-
me kreativní členy s výbornými 
nápady, ale z hlediska vytížení jak 
v pracovním, tak i v soukromém 
životě, nemůžeme uskutečnit vše, 
jak bychom si přáli. Proto doufá-
me, že v příštím roce bude více 
času, elánu a pomocných rukou 
k realizaci akcí především pro lidi 
v obci.        

     Marcela Blažková 
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 Z Cyrilova 
 V požární zbrojnici, jediné spole-
čenské místnosti Cyrilova, bylo le-
tos dokončeno nové sociální zaříze-
ní,  vybudována kuchyně a vymalo-
váno. Členové základní organizace 
hasičů v Cyrilově vlastními silami u 
požární zbrojnice postavili dřevník, 
upravili terén a zaseli trávník. 
                Pavel  Březka 
 
Obecní muzeum 
 Radost mám, že muzeum funguje, 
žije aspoň párkrát v roce nějakými 
změnami, výstavami a tak, že nás 
navštěvují lidičky z okolních vesnic, i 
z daleka (Jarošov nad Nežárkou). 
Potěší, když cizí řeknou: „Vy tady v 
těch Borech furt něco děláte.“ A že 
se do povědomí lidí kolem dostává, 
že věci, které už nepotřebují a moh-
ly by sloužit v muzeu, nevyhazují, ale 
nabídnou. Je to zkrátka radost i sta-
rost, plány a práce, ale pokud ta 
radost je přenosná, návštěvníci jsou 
potěšeni návštěvou muzea, zavzpo-
mínají si tam a popovídají, tak to 
stojí za to!         Jana Vaverková 
  
 
 Co mi letos udělalo největší ra-
dost? Jednoznačně hornoborská 
čarodějnice! Nějakým „omylem“ 
jsem se stala jakousi kmotrou při 
tom, jak se ze skládky stává zase 
krásné místo nad naší vesnicí, kou-
zelné místo pro naše současné i bu-
doucí stromy „pohádkovníky“, pěk-
ný cíl nedělní vycházky s dětmi, ne-
bo pejskem.  
 Je úžasné, že každý, koho jsem o 
pomoc na čarodějnici požádala, po-
mohl ochotně a zadarmo. A při prá-
ci se tam pak sešla sestava lidí, kteří 
se spolu třeba ani jinde nepotkají a 
vždycky bylo veselo. Je tam ještě 
kupa práce a na jaře budeme pokra-
čovat, ale když tam teď přijdu a 
kouknu na krásné zápisy ve vrcholo-
vé knížce, to je radost 
k nezaplacení. Nebo tam sedí 
Z. Zástěra, který roky žije 
v Měnčíně u Klatov a říká: „Na va-
šem webu jsem si přečetl, že se tady 

něco děje, tak jsem si sem zašel…“ 
                               
      Blanka Křížová 
Volejbal 
 Když mě Blanka poprosila, abych 
napsala pár řádek o volejbalu 
v Borech, říkala jsem si, že nejsem 
zrovna tou nejpovolanější osobou, 
ale něco o tom vím a tak se s vámi 
podělím.  
 V minulém roce se jako tradičně 
scházeli dospělí volejbalisté 1x týd-
ně. 15.3.2008 uspořádali pátý roč-
ník volejbalového turnaje „O pohár 
starosty“. Turnaj je už malou bor-
skou tradicí a zúčastňují se ho např. 
družstva z Chlumku, Měřína, Mos-
tiště, Oslavice, Žďárce a další. Jeho 
úroveň se rok od roku zlepšuje a 
organizátoři by zasloužili určitě jed-
ničku s hvězdičkou! 
 
 Největším volejbalovým úspě-
chem loňského roku bylo 5. místo 
družstva žen na turnaji v Chlumku.  
 
 Loni začal také opět trénovat pan 
Vladimír Zmrhal. Trénuje žáky a 
žákyně naší školy, kteří se pak zú-

častňují turnajů škol AŠSK /
Asociace školních sportovních 
klubů/. Loni se našim hochům 
podařilo obsadit pěkné čtvrté 
místo. Chtěla bych mu touto 
cestou i za ně poděkovat! 
 
Stolní tenis 
 Dalším sportovním oddílem, 
který působí v naší obci je od-
díl stolního tenisu při TJ Bory. 
Jeho iniciátorem je pan Franti-
šek Dufek. Tento oddíl hraje 
už třetím rokem okresní pře-
bor. V jeho řadách působili a 
působí např. František Dufek, 
Vladimír Krejčí, Stanislav a 
Miroslav Ochranovi a Štěpán 
Křehlík a další. Trénují jeden-
krát týdně a zápasy hrají 
v neděli, jednou doma a jed-
nou hostují na hřišti soupeře. 
Pokud byste chtěli znát výsled-
ky, tabulky a další informace, 
můžete se podívat na webové 
stránky www.pinec.info.   Pře-
jeme našim stolním tenistům, 
aby se jim další sezóna vydaři-
la!    Zuzana Jurková 

Stránka 6 Borský zpravodaj 

 

24.12. Štědrý den – půlnoční mše ve 24.00 hodin 
25.12. Boží hod – 9.45 hodin 
26.12. sv. Štěpán – H. Bory 9.45 hodin a Dolní Bory v 11.00 hodin 
31.12. Na poděkování  - 16.00 hodin 
1.1. Nový rok – 9.45 hodin    
                            Srdečně zvou Vaši kněží. 
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 V nastávajícím roce si připome-
neme 60. výročí vyhlášení Mráz-
kovy louky chráněným územím. 
Při této příležitosti Vás chceme 
seznámit s novými poznatky o vý-
skytu hmyzu v této lokalitě.  Dosud 
jsme se většinou zabývali výskytem, 
ochranou a péčí o rostliny a 
v poslední době o obojživelníky. 
Jsme rádi, že Odbor životního pro-
středí Krajského úřadu kraje Vyso-
čina umožnil provedení entomolo-
gického průzkumu, jenž uskutečnil 
Ing. Václav Křivan. Takový průzkum 
zde dosud nebyl proveden. 
 V 18 čeledích tu bylo zjištěno 
přes 110 druhů hmyzu.  Jde např. o 
střevlíky, potápníky; z tesaříků je to 
kozlíček; z mandelinkovitých brou-
ků je to rákosníček, z vážek jde o 
šidélko ruměné nebo nosatce. Přes 
malý rozsah lokality je to pestré 
druhové spektrum, které ukazuje 
na její dobrou zachovalost.  Z  9 
nejvýznačnějších druhů jsou 3 zvlášť 
chráněné, jež patří do kategorie 
ohrožený druh.  Vůbec nejvýznam-
nějším druhem je hnědásek rozrazi-
lový (Melitaea diamina), jenž na vět-
šině území Moravy vymřel a přežívá 
na zachovalých vlhkých loukách 
Českomoravské vrchoviny.  Mráz-
kova louka se nachází na východní 
hranici současného areálu jeho vý-
skytu v ČR. Hojněji se vyskytuje 
v jižních Čechách a na Šumavě. 
Motýl je významný z hlediska náro-
ků na péči o území, protože jeho 
housenky žijí ve společných hníz-
dech na kozlíku lékařském. Proto 
jsme už letos při kosení Mrázkovy 
louky ponechali 4 čtverce o velikos-
ti 4 x 4 m, kde roste kozlík, nepo-
kosené, abychom umožnili vývoj  
jeho housenek. Dalším zajímavým 
motýlem je okáč černohnědý 
(Eregia ligea), který je typickým dru-
hem horských lesů s výskytem nad 
800 m n. m. Tento druh je lokálně 
hojný v nejvyšších polohách Žďár-
ských vrchů. 
 Výsledky průzkumu doplnily vý-
znamným způsobem znalosti o tom-
to chráněném území a potvrdily 

význam jeho existen-
ce. Poznatky budou 
zapracovány do ma-
nagementu péče o 
Mrázkovu louku, aby 
se hmyzu na louce 
lépe dařilo. Nebude 
jednoduché, skloubit 
péči o rostliny a hmyz, 
ale rádi této činnosti 
věnujeme více práce. 
Jde o moderní způsob 
praktické ochrany 
přírody, v kraji ojedi-
nělý, při kterém se 
snažíme pečovat o co 
největší část biotopu 
chráněného území. 
Doufáme, že nová 
cesta, na kterou se 
Mrázkova louka vydala 
zrovna u příležitosti 
kulatého výročí trvání, 
bude úspěšná.   P. Kříž 
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 Již čtvrtým rokem využívají 
prostory naší školy nejen žáci, 
ale také dospělí. Setkávají se 
při jazykových, výtvarných, 
tělovýchovných i tanečních 
kurzech. Po dobu jednoho 
týdne jsme  sledovali  dění ve 
škole a zaznamenali je v malé 
fotoreportáži.  
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TÝDEN V NAŠÍ KOMUNITNÍ ŠKOLE 

Kurz angličtiny pro mírně 
pokročilé probíhá už třetím 
rokem. 

Z kurzu keramiky 

Angličtina - 
nahoře pokročilí,  
dole začátečníci 

Kurz posilovací jógy je letos 
novinkou, ale hned se zařadil 
mezi nejvíce obsazené kurzy. 
Navštěvuje ho 28 žen různé-
ho věku. 
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Myslivecké sdružení Bory 
 

 V letošním roce jsme činnost spoje-
nou s výkonem práva myslivosti rozší-
řili dotačními tituly ke zlepšování ži-
votních podmínek spárkaté, ale i 
drobné srstnaté a pernaté zvěře. Pro 
spárkatou a drobnou zvěř, ale také 
pro veškeré ptactvo bylo v krajině 
zbudováno několik napajedel zásobe-
ných ze země vyvěrající vodou. Ko-
roptvím, které již řadu let nejsou lov-
ným druhem zvěře, jsme zhotovili a 
rozmístili po honitbě téměř dvě desít-
ky koroptvích záštit určených 
k přikrmování této zvěře v době nou-
ze. Na čtyřech rybnících bylo nainsta-
lováno více než šest desítek hnízdních 
budek pro vodní ptáky. Pro snížení 
predačního tlaku na drobnou perna-
tou a srstnatou zvěř jsme koupili a 
zakopali téměř deset sklapovacích 
betonových nor pro lišky. 
 Za všechny členy našeho myslivec-
kého sdružení bych chtěl všem spolu-
občanům popřát do nového roku  
2009 vše  nejlepší, hodně zdraví, štěs-
tí a splnění novoročních předsevzetí. 
                                                                                    
       Ing. Vladimír Prudek,  
       myslivecký hospodář 
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A na závěr celého týdne v Komunitní škole – 
taneční kurzy. Tančí se tango, walz, jive, 
country tance a další.         Vlaďka  Stará 



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 
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594 61  Bory č. 232    
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rada:  
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Vladimíra Stará  
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a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

Počet výtisků 250 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v prosinci 2008 
 

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 

MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ 

 Dne 18. října 
se v Borech hrál 
přátelský fotba-
lový zápas mezi 
mužstvy Borů a 
ostrova Hvar 
(Chorvatsko). Za 
Bory nastoupil 
tým starších pá-
nů tzv. old stars 
team, který si oni 
vyžádali. Jejich 
tým, který vyhrál 
ostrovní soutěž, 
byl podstatně 
mladší. Odmě-
nou za vítězství 
byl týdenní výlet do České repub-
liky, kde si dohodli přátelská fot-
balová utkání v Brně, Prostějově a 
za přispění Josefa Beneše také 
v Borech. Pro tento zápas jsme 
získali velice exkluzivního rozhod-
čího - bývalého prvoligového roz-
hodčího Karla Vidláka, kterému 
tímto děkujeme. A jak mezinárod-
ní utkání dopadlo? První půli jsme 
prohráli 0:2. Zápas skončil naší 
prohrou 1:3, ale měli jsme radost, 
že to nedopadlo mnohem hůř. Na 
šance to sice bylo vyrovnané, ale 
jak víme, na šance se nehraje. Ná-
lada mezi oběma mužstvy byla 
opravdu skvělá a možná i proto 
hosté tvrdili, že z celého týdne se 
jim nejvíce líbilo právě u nás. 
Možná k tomu přispělo i pohoště-
ní, které jsme pro ně připravili 
v pohostinství U zlaté studny, od-
kud odjížděli poražení zcela jiným 
soupeřem. Na závěr nás pozvali 
na odvetu k nim, ale z hlediska 
časového i finančního se toto 
pravděpodobně neuskuteční. Ne-
dávno mě však volal již zmíněný 
Josef Beneš, že mu jejich jednatel 
Madko Carič  oznámil, že by za 
rok přijeli opět. Tak uvidíme.  
Závěrem bych chtěl poděkovat 
jménem TJ Bory všem zúčastně-
ným jak za samotnou hru, tak i za 
přípravu a občerstvení a za propa-
gaci obce. Borskému fotbalu zdar!  
          Jiří Kaštan 

Žákovský florbalový turnaj  
 

V pondělí 29.12.2008 tělocvična ZŠ Hany 
Benešové Bory pro žáky ZŠ, prezentace 
7.00 - -7.30 hod, turnaj 7.30 -11.30hod. 
(podle počtu přihlášených družstev).  

Hrají tři hráči plus brankář.  
Ceny pro všechny jsou již připraveny. 

POZVÁNKY NA TURNAJE 

Předsilvestrovský turnaj ve stolním 
tenisu  

Úterý 30.12.2008 tělocvična ZŠ Hany 
Benešové Bory  

Pro žáky do 14 let, od 8,00 – 9,00 hod 
registrace, pro ostatní od 11 hod.  
Přijďte všichni, kteří si chcete ještě  
naposledy v tomto roce zasportovat! 

 
Historicky první turnaj v Jarošovské káče 

v Borech.  
Pořádá Klub dobré pohody v pondělí 29.12.2009 

v Hostinci u Zlaté studny v 17.00 hod.  
 

Přijďte se dobře pobavit! 


