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Borský zpravodaj 

PŘIJELA POUŤ … 
 

Přijela pouť a lidí proud 
Zaplnil na návsi kdejakej kout 
Přijela pouť, hudba a čmoud 

Marcipán má zas chuť náramnou 
 

Přijela pouť, no a já bloud 
Srdce tvý perníkem chci odemknout 

Jestli jseš sám, přijeď hned k nám 
Protože právě dnes pouť u nás začíná 

... 

Farní oznámení 
 

Pátek 31.8.2012 Dolní Bory 
17.00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti a Svátost smíření 
18.00 hod. Mše sv. : za rodinu Zikmundovu, rodinu Kostelencovu a syny 
- o.Prajka 
 

Neděle 22. Neděle v mezidobí - v Dolních Borech pouť 
2.9.2012 Dolní Bory 8.00 hod. Mše sv.: za Františka Marka, celou přízeň,  
rodiče  Sukovy a Petra Halu - o.Prajka 
Dolní Bory 11.00 hod. Mše sv.:za živé a zemřelé farníky, dobrodince, 
kněze a nová  kněžská a řeholní povolání o.Prajka 
      Po mši svaté bude svátostné požehnání. 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 13.7.2012  
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrola usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a ověřovatele zápisu                         12-0-0 
2. Program jednání                                                         12-0-0 
3. Odkoupení pozemků p.č. 1160 k.ú. Dolní Bory o výměře 225 
m2  a p.č. 25/6 k.ú. Dolní Bory o výměře 957 m2 od paní Požáro-
vé.                                                       9-0-3   
4. Vyvěšení záměru na výměnu pozemků p.č. 1100 k.ú. Dolní 
Bory o celkové výměře 557m2  za část pozemku č.p.1098/1 k.ú. 
Dolní Bory ve vlastnictví Obce Bory ve stejné výměře, tj. 557m2.
                             12-0-0 
5. Zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 415/9 k.ú Dolní 
Bory o celkové výměře 710 m2 a p.č. 393/7 k.ú. Dolní Bory o 
celkové výměře 45 m2 v majetku Obce Bory. ZO souhlasí 
s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s firmou JMP Net, s.r.o. 
a souhlasí s umístěním stavby (plynárenského zařízení)  12-0-0 
6. Žádost TJ Družstevník Bory o navýšení rozpočtu na rekon-
strukci WC o 80 tis. Kč z důvodu rozšíření oprav o výměnu 
oken a vstupních dveří. Členové TJ odpracují další práci 
v hodnotě asi 60 tis. Kč (bourání, odvoz materiálu, výroba para-
petů) ZO souhlasí                                                    12-0-0 
7. Rozpočtové opatření č. 4/2012 v celkové výši 84 711,- Kč    
                                                                       9-0-3 
8. Návrh umístit dopravní značku omezující rychlost na 30 km a 
značku „Pozor děti“ na silnici na vjezdu do obce ve směru od 
Krásněvsi                                                 12-0-0 
9. Doplnit obrubníky u příjezdové vozovky ke KD        12-0-0
                     

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů. 

Usnesení z jednání ZO Bory 10.8.2012 na Cyrilově 
 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání 
2. Informaci že prostřednictvím Probační a mediační služby pro-
běhlo jednání s pachatelem, který odcizil vtokové mříže v uličce 
v DB. Pachatel se zavázal vzniklou škodu uhradit v měsíčních 
splátkách. 
3. Že je třeba opravit střechu na KD v Cyrilově a dát do roz-
počtu zakoupení nových židlí.   
 
 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a ověřovatele zápisu                           9-0-0 
2. Program jednání                                                           9-0-0 
4. Výměnu pozemků p.č. 1100 k.ú. Dolní Bory o celkové výměře 
557m2 za část pozemku č.p.1098/1 k.ú. Dolní Bory ve vlastnictví 
Obce Bory ve stejné výměře, tj. 557m2.                           9-0-0 
5. Rozpočtové opatření č. 5/2012.                                     9-0-0 
7. Zřízení věcného břemene na pozemku 1105/12 k.ú. Dolní 
Bory ve vlastnictví Obce Bory, pro firmu EON. Smlouva o 
smlouvě budoucí - zřízení el. přípojky.                  9-0-0                          
8. Zadání výroby nové kuchyňské linky včetně sporáku (varné 
plochy a trouby) a odsavače par pro byt 1+1 v obecní bytovce. 
Další opravy v rámci VPP. A zveřejnění nabídky na pronájem 
tohoto bytu.                        9-0-0 
 
 III. Ukládá 
1. Opět se ukázala nutnost, ustanovit na Cyrilově Osadní výbor. 
ZO pověřuje místostarostku Křížovou zjistit a zajistit vše potře-
né, aby tento výbor mohl vzniknout co nejdříve.     
  

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů. 
 

Blanka Křížová - místostarostka   Josef Březka – starosta 

 

VE ZKRATCE ... 

* Změna provozní doby na Poště Bory od 1.9.2012: pondělí - pátek vždy 12.00 - 15.00 hod. a v pondělí a 
čtvrtek pak ještě 15.30 -16.00 hod.  

* První úterní půjčování v Obecní knihovně po prázdninách bude 11.9. od 11.30. do 13.30 hod. 

* Děkujeme paní Jiřině Šťastové z Vídně za spoustu sazenic a cibulek květin, které naše děvčata vysá-
zela po celé obci. 

* Volby do Zastupitelstva Kraje Vysočina, proběhnou 12. a 13. 10. 2012. Pátek 12. 10. v době od 14.00 
do 22.00 hod. a sobota 13. 10. v době od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnost bude opět v zasedací místnosti 
Obecního úřadu. Mimochodem, starosta obce Josef Březka je jedním z kandidátů do zastupitelstva Kraje. 

* Podzimní sbírka šatstva a jiných použitých a použitelných věcí pro Diakonii Broumov proběhne v 
pondělí 29.10. 2012 od 15.00 do 19.00 hod. v garáži OÚ. 

* Kanalizace. Veškeré podklady pro konečné rozhodnutí o uzavření smlouvy na poskytnutí dotace jsme 
na SFŽP dodali v dubnu. Do dnešního dne ale není vše vyřízeno, i když i v tomto případě by měla platit tří-
měsíční lhůta. Tolik na vysvětlenou, proč dosud nezapočaly práce na výstavbě. 

* Obec Bory nabízí k pronájmu byt 1+1 v obecní bytovce Bory 162. Informace na tel. 566535175, ne-
bo e-mail: obecbory@razdva.cz  
 

* Ve dnech 1.-7.10.2012 bude v celé ČR probíhat Týden knihoven, ke kterému se i naše  Obecní knihov-
na opět připojí. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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„Statistika nuda je…“ Opravdu? 

Stav ke dni 28.8.2012 

Věkové složení obce 
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VENKOVSKÁ SÍ Ť DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ NA VYSO ČINĚ 
S VYUŽITÍM VKŠ 2010“ 

 Projekt Venkovská síť dalšího 
vzdělávání na Vysočině s využitím VKŠ 2010, jehož partnerem je 
Obec Bory, má za sebou dokončení první etapy, a to úspěšnou 
realizaci kurzu Organizátor dalšího vzdělávání. Tohoto kurzu se 
zúčastnili pracovníci venkovských vzdělávacích organizací a ko-
munitních škol a také ti, kteří se chtějí podílet na rozvoji venko-
va v kraji Vysočina. Vyškolení organizátoři jsou schopni zajistit 
podmínky pro start komunitní školy nebo jiného venkovského 

vzdělávacího centra. Kurz se skládal ze dvou částí, a to prezenč-
ní výuky a e - learningových kurzů. 
 A co se v projektu plánuje dál? Během září se rozběhnou 
kurzy: odpadové hospodářství na venkově z pohledu udržitel-
nosti a možností zaměstnání, učíme se s využitím internetu s 
praktickým tréninkem. V případě zájmu občanů Borů a blízkého 
okolí se budou kurzy konat v Komunitní škole v Borech.  
             Ing. Michaela Zikmundová, manažerka aktivit projektu 

Jedno krásné zamyšlení 
 "Na jedno jsem vždycky věřil. Že nás Pán Bůh udělal všecky stej-
né. Jeden je bílý a druhý černý. Jeden je krásný, anebo poďobaný od 
neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne a všichni se potí-
me, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusi-
li. A všechny nás nakonec odvezou. Jinými slovy, všichni jsme smrtelní. 
I nesmrtelní.  Ale pro tohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. 
Pro tohle každý, ať jeho táta byl prezident nebo dráteník, musí mít 
stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nesmí myslet, že je něco víc, 

nebo lepšího než ten druhý. Možná že toho má víc v makovici, mož-
ná že nosí lepší košili, že má fortelnější ruce, možná že má větší 
bicepsy.  Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, jenom zavazuje, aby 
toho udělal tím víc. Tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí. 
Jenže tomuhle můžou věřit a rozumět jenom ti z lidí, kteří mají rádi 
lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství a jediný recept na 
štěstí a to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Truma-
na, pro celý svět."                     
         Jan Werich 

Akce se koná s podporou Obce Bory z Fondu malých projektů. 
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  V souladu s dlouhodobou strategií obce Bory letos již podruhé vypisujeme Fond malých pro-
jektů. Pro organizované i neorganizované skupiny na činnost s mládeží, nebo na konání různých 
akcí určených pro širokou veřejnost.  V prvním pololetí bylo z tohoto fondu podpořeno 6 pro-
jektů, 6ti organizací v celkové částce 25 tisíc Kč. Připomínáme, že stejná částka je připravena i na 
druhé pololetí a je třeba do 24.9. 2012 podat na Obec žádost. Všechny potřebné informace a 
formuláře naleznete na www.bory.cz (naše projekty, fond malých projektů) 

FOND MALÝCH PROJEKT Ů 2012    II. VÝZVA 

7. 

 Realizujeme odměnu za Zelenou stuhu 
 Jistě jste zaznamenali, že na mnoha místech v obci byly 
vykáceny stromy a keře, postříkána tráva, přibyly obrubní-
ky, nová zemina, kompost...  
 Pak si pracovníci firmy OK 
Garden přijeli připravit záhony 
a v nejbližších dnech přijedou, 
aby vyfrézovali pařezy a ko-
nečně také vysadili keře a kvě-
tiny dle projektů paní Rozmari-
nové.  
 Výsadba plánovaných stro-
mů v jednotlivých lokalitách 
proběhne až v říjnu. 

Novinka na webových stránkách obce Bory 



Stránka 6 Borský zpravodaj 

 Kdo se chce o historii Borů dozvědět více, může si přijít obecní 
kroniku prohlédnout na PC do obecní knihovny. 
 
1989 
 

Stavby - kolaudace 1 RD, v obci bylo odpracováno 19 266 hodin 
z toho 3406 zdarma na opravě hřbitovní zdi a osvětlení u koste-
la v Dolních Borech, stavbě požární zbrojnice, dokončení spor-
tovních kabin a drobné provozovny, úpravě skládky v Dolních 
Borech, výměně oken a opravě fasády na základní škole, úklidu 
veřejných prostranství a péči o zeleň; vedoucím drobné provo-
zovny MNV schválen Z. Šabacký, DP má další 2 zaměstnance, 
drobná provozovna sváží domovní odpad, dopravu pro občany 
a otevřela videokavárnu. 
 
Společnost - 737 obyvatel; za ředitele ZŠ J. Šebka, odcházejícího 
do důchodu nastoupila J. Novotná; po dlouholetém vedoucím 
kina V. Mrázkovi nastoupil Ing. J. Marek; ONV zamítl žádost 
obce o udělení statutu střediskové obce a uvolněného funkcio-
náře; uskutečnila se návštěva 35 delegátů z družebního okresu 
Schmölln z NDR a družební večer v kulturním domě; divadelní 
ochotnický spolek provedl 5x  představení „Slovanské nebe“; TJ 
Družstevník měla 103 členů, dorostenec M. Ochrana se stal se 
27 brankami nejlepším střelcem fotbalové soutěže okresu, usku-
tečnily se oslavy 10. výročí založení TJ a slavnostní otevření 
sportovních kabin; knihovna obhájila titul Vzorná lidová knihov-
na; Jan Kostečka, Luboš Dvořák a Luděk Karásek obdrželi věcný 
dar od místopředsedy ONV za záchranu života Petra Karáska 
při úrazu elektrickým proudem; 13. 12. se uskutečnilo shromáž-
dění 150 občanů v KD, kde byly prodiskutovány otázky obce a 
nově vzniklé situace v našem státě, mluvčím založeného Občan-
ského fóra se stal J. Brychta. 
 
Příroda -  okresní národní výbor vyhlásil dle návrhu ZO ČSOP 
Bory chráněné území Přírodní památka Rasuveň. 
 
1990 
 

Stavby - kolaudace 9 RD; drobná provozovna MNV byla dána 
do ekonomického pronájmu p. Z. Šabackému; v kamenolomu 
byly dokončeny četné stavby, jako ČOV, rekonstrukce váhy a 
skladu, sociální zařízení, úprava manipulačního prostoru a rekul-
tivace 5 ha pozemků; 
 
Společnost - 718 obyvatel; Josef Marek z Cyrilova obdržel bron-
zovou plaketu Jihomoravského krajského národního výboru u 
příležitosti 65. narozenin; na žádost OF nahradila ředitelku MŠ 
Janu Havelkovou p. Vodová;  MNV obdržel čestné uznání a 
odměnu 10 tisíc Kč v soutěži národních výborů;  konaly se vol-
by do obecního zastupitelstva, starostou se stal Josef Březka, 
místostarostkou Ing. V. Klapalová; divadelní soubor nastudoval 
představení „Dalskabáty hříšná ves, aneb zapomenutý čert“; 
Pionýrská organizace přešla na dobrovolné sdružení, které ve-
dou rodiče nebo žáci škol; v KD se konalo shromáždění Občan-
ského fóra; uskutečnil se kulatý stůl za účasti zástupců MNV a 
politických stran; byla založena ČSL (Československá strana 
lidová); byl vyloupen místní hostinec; konalo se setkání rodáků 
z Cyrilova; po návštěvě u Milana Šimečky v rekreační chalupě  
na Cyrilově navštívil naši obec prezident ČSFR  Václav Havel, 
jenž v pohostinství setrval v družné besedě s občany obce 1 
hodinu.  
 

1991 
 

Stavby - po kontrole skládek domovního odpadu bylo rozhod-
nuto o jejich ukončení a rekultivaci s tím, že domovní odpady 

budou dále odvážet Technické služby Velké Meziříčí, za jednu 
popelnici občané budou platit 200 Kč ročně; byl projednán zna-
lecký posudek o hospodaření drobné provozovny Z. Šabackého, 
jedná se o částku 122 290 Kč, kterou bude Z Šabacký splácet 
po 10 tis. Kč měsíčně a také zaplatí znalecký posudek 20 tis. Kč, 
bylo schváleno rozvázání pracovního poměru se Z. Šabackým, 
v rámci drobné provozovny obecního úřadu zůstává pouze 
kadeřnictví; požární technika byla přestěhována do nové požární 
zbrojnice, která je před dokončením. 
 
Společnost -  724 obyvatel; obecní zastupitelstvo na svých zase-
dáních řešilo mnoho nových problémů a situací vyplývajících se 
změn v celé naší společnosti; schváleno doporučení okresního 
školského úřadu, aby ředitelku ZŠ zastávala Jasna Novotná a 
ředitelku v MŠ Ludmila Šabacká; do ZŠ nastoupilo 178 žáků, 
škola má 12 učitelů a 3 technické pracovníky; na plenárním za-
sedání obecního zastupitelstva byl předán dar a poděkování 
Bohumilu Dvořákovi za 40 let práce v místním kině; základní 
jmění ZD Mostiště činí 111 815 tis. Kč, předmětem transforma-
ce ZD bude čisté jmění družstva 159 000 tis. Kč, hospodaření 
družstva se potýkalo se zvýšením cen vstupů, přičemž prodávalo 
své produkty za ceny nižší či stejné jako v r. 1990, družstvo 
mělo velké závazky u dodavatelů a současně pohledávky u odbě-
ratelů; v lednu byla zahájena malá privatizace a v listopadu kupo-
nová privatizace; uskutečnilo se sčítání lidu, bytů a domů, v naší 
obci bylo zjištěno 216 domů (209 obydlených) a 38 objektů pro 
individuální rekreaci, je tu 58 automatických praček, 102 televi-
zorů, 14 telefonů, 121 osobních automobilů, 148 ústředních či 
etážových topení a 182 koupelen; 4. ledna zemřel farář P. Karel 
Sobotka, jako první z místních duchovních správců byl pohřben 
na hřbitově v Horních Borech; 1.2. otevřel  Z. Šabacký 
v Dolních Borech u Křížů Konzum – soukromou prodejnu po-
travin; 14. 7. se konala první pouť na Cyrilově, procesí šlo od 
kostela v H. Borech na Cyrilov, kde byla sloužena mše; ochot-
nický divadelní soubor sehrál hru „Ženitba“; 13.-20.7. uspořáda-
la ZO ČSOP „Dny Země“; v hostinci proběhla přednáška 
s prodejem zahraničního zboží „Jak i vy můžete lépe pečovat o 
své zdraví s moderní technikou v domácnosti“. 
 
1992 
 

Stavby - zkolaudován 1 RD; obecní úřad vlastnil popelářský vůz, 
traktor s vlekem a nákladní automobil Avia, traktor s vlekem byl 
následně vydražen; obecní úřad poskytl 7 tis. Kč TJ Družstevník 
na dokončení a uvedení sportovního areálu u Horníka do pro-
vozu; schválena definitivní verze projektu ČOV v obci. 
 
Společnost - 713 obyvatel; v anketě o pronájem ordinace získal 
většinu hlasů MUDr. Šajnar; projednáváno odškodnění za zbou-
raný dům manž. Součkovým; předáno vybavení kadeřnictví do 
soukromého vlastnictví M. Žákové; schváleno: žádost manž. 
Ochranových o zřízení prodejny v bývalé poště, udělení konce-
se na knihařské práce B. Křížové, výkup železa a barevných 
kovů J. Ochranovi a živnost M. Špačkovi na zemní práce; 
v anketě o zřízení skládky odpadů ze ŽĎASu pod Cyrilovem, se 
ze 180 účastníků vyslovilo 134 proti;  v ZD se uskutečnily valné 
hromady oprávněných osob v rámci privatizace majetku a trans-
formace družstva; kvůli malému odbytu pracoval kamenolom na 
1 směnu; Stanislav Kotačka a Jiří Karásek obdrželi na slavnosti 
ve V. Meziříčí stříbrné plakety prof. Jánského za 20 bezplatných 
odběrů krve; ZO ČSOP uspořádala zájezd do Polska; z důvodů 
narušení vnějšího pláště věže kostela sv. Martina v H. Borech 
byla provedena její úplná oprava nákladem 179 tis. Kč., přitom 
byl do stávající schránky ve věži přidán pamětní list 

OHLÉDNUTÍ NA 40 SPOLEČNÝCH LET - 3. ČÁST 
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s poděkováním všem, kteří při tom pomohli; v kostele v D. 
Borech opravena sakristie a natřen nábytek, Jan Láznička a Jaro-
slav Toman na zdejší věži zavedli elektrické zvonění. 
 
Příroda - s příspěvkem 700 Kč od obce byla ZO ČSOP zachrá-
něna lípa u Cahových před rozlomením. 
 
1993  
 

Stavby - odstraněny závady z kolaudace nové budovy pošty a 
požární zbrojnice provedené v minulém roce;  kolaudace spor-
tovních kabin; dotován autobusový spoj do Cyrilova, obec je 
součástí Svazku vodovodů a kanalizací Žďárska s poplatkem 3 
Kč/obyvatele, projednány plány na vodovod na Cyrilově a kana-
lizačního sběrače a ČOV v Borech, projednáváno neprovedení 
opravy vozovky v Cyrilově po stavbě vodojemu; ukončena 
nájemní smlouva se Z. Šabackým a zahájeno vymáhání pohledá-
vek soudní cestou; projednán špatný stav elektrického vedení 
NN v Dolních Borech; odbahněn rybník Obecník; ZO ČSOP 
byly skáceny suché stromy na návsi v Horních Borech a u silni-
ce v Okliku; dřevo z obecního lesa „Na stráni“ bylo schváleno 
na opravu věže kostela v Dolních Borech; pronajmuta místnost 
na zubní ordinaci ve víceúčelové budově; projednáno zpracová-
ní urbanistické studie obce a řešení sportovního areálu.  
 
Společnost - 707 obyvatel;  ve škole dochází k početnější výmě-
ně pedagogů, pokračovala transformace ZD s cílem ustavit 
akciovou společnost  ZEMAS; výstava v KD „Bory a Cyrilov- 
jak je neznáte“; divadelní soubor nastudoval představení 
„Harvey“; v regionálním deníku Vysočina vyšel článek „Portrét 
obce Borů“; vyšel Borovský zpravodaj - zvláštní vydání k 150. 
výročí zřízení farnosti. 
 
1994 
 

Stavby - kolaudace 1 RD a 1 chaty; projednán plán revitalizace 
potoka Babačka; poskytnuta finanční pomoc při opravě věže 
kostela v Dolních Borech ve výši 80 tis. Kč;  schváleny dotace 
na autobusové linky vedoucí přes Bory.   
 
Společnost  - 730 obyvatel; pro komunální volby byl schválen 1 
volební okrsek v obci; proběhly oslavy 15. výročí založení TJ 
Družstevník; ochotníci sehráli představení „Benátská maškará-
da“; konaly se volby do obecního zastupitelstva, počet voličů 
522, volilo 390 voličů tj. téměř 75 %, starostou zvolen Josef 
Březka ml., zástupcem starosty Ludmila Zikmundová; kameno-
lom získala firma COLAS; 1.4 ukončilo činnost ZD a místo něj 
nastoupila ZEMAS a.s.; uzavřeno poslední kolo druhé vlny 
kupónové privatizace;  v KD se uskutečnil společenský večer 
k 60. narozeninám Stanislava Ochrany; v obci bylo 622 aktivních 
obyvatel a 26 nezaměstnaných tj. 4,18%. 
 
Příroda - schválen návrh ZO ČSOP na vyhlášení 4 lip na návsi 
v H. Borech za Památné stromy; větrná smršť dne 28.1. zlomila 
jednu z nich, i když byla opravena zakrytím dutiny šindelem, tak 
ji bouřka 15. 9. poškodila natolik, že musela být odstraněna; 
ZO ČSOP uspořádala exkurzi do ČOV v O. Bítýšce. 
 
1995 
 

Stavby - kolaudace 1 RD; v Dolních Borech „Na Manových“ 
vybudována biologická nádrž; dokončena úprava sportovního 
areálu navezením hlíny, písku a osetím; na Cyrilově provedena 
úprava skládky odpadků; vydáno stavební povolení na vodovod 
na Cyrilově; zprovozněny 2 telefonní automaty v Borech; do-
končena oprava kostela sv. Jiljí v D. Borech - věž, střecha včet-
ně poškozených krovů, omítky, podlaha v kostele aj. 

 
Společnost  – 741 obyvatel; vydány 4 čísla Borského zpravoda-
je; převážná část obyvatel 7.5. společně oslavila 50. výročí 
ukončení 2. světové války uctěním památky padlých u pomníků 
v Dolních Borech s projevy a kulturním pásmem a lampiono-
vým průvodem obcí ke sportovnímu areálu, vatrou a ohňostro-
jem; obec vydala pohlednici naší obce; beseda v KD „Jakou 
chceme mít naši vesnici“; divadelní soubor sehrál představení 
„Taková ženská na krku“ nejen v Borech, ale i v dalších obcích; 
během roku probíhaly různé akce např. v kavárně „Sport“ sou-
visející s výkupem akcií; v okresní soutěži kopané muži skupiny 
A obsadili 2. místo;  čtenářská soutěže nakladatelství Albatros 
se již po desáté zúčastnil Klub mladých čtenářů Bobeš a již po 
osmé byli jeho zástupci pozváni za odměnu do Prahy; Liga ne-
kuřáků si připomněla 10. výročí založení uspořádáním „Letní 
rockové show“; v ZŠ vyšlo 1. číslo nového Školního zpravodaje, 
byla uspořádána výstava drahých kamenů i pro veřejnost, bě-
hem roku se konala 4 zasedání SRPŠ; ZO ČSOP v ZŠ uskuteč-
nila projekt propagující ochranu přírody financovaný WWF - 
Mezinárodní nadací ochrany přírody; opět byla zavedena 9-ti 
letá školní docházka, 
 
Příroda - 3. 7. bouřka s krupobitím zničila brambory a kukuřici 
zvláště na Cyrilově, došlo přitom k naplavení zeminy a kamení a 
poškození žlabů na silnici a zaplavení některých domů na Benát-
kách; počátkem listopadu začala dlouhá zima;  námraza způsobi-
la značné škody na lesních porostech; na návrh ZO ČSOP byly 
vyhlášeny památnými stromy lípy na návsi v H. Borech a javor 
mléč v polích směrem k Těšíku,  
 
1996 
 

Stavby -  kolaudace 5 domů; schváleno položení kabelu pro 
kabelovou televizi v obci; obec obdržela dotaci na vybudování 
umělých mokřadů v Horních a Dolních Borech v částce 2 050 
tisíc Kč; jednání o zabránění splavování půdy ze zemědělských 
pozemků v lokalitě kolem silnice na Cyrilov a Benátky; zahájena 
rekonstrukce el. vedení NN v Dolních Borech. 
 
Společnost -  739 obyvatel; veřejná schůze v KD se zabývala 
problematikou stočného, protože obec podala výpověď ze 
Svazku obcí vodovodů a kanalizací Žďársko a nyní bude samo-
statně za tuto oblast zodpovídat, dále se řešil záměr plynofikace 
obce;  za účasti Ing. arch. J. Krumla se konala veřejná schůze o 
územním plánu obce,  20.11. týdeník našeho okresu „Mlejn“ 
otiskl rozhovor s nejmladším starostou okresu Žďár nad S. J. 
Březkou, návrh na obecní znak a prapor zpracovaný význačným 
heraldikem J. Loudou byl odevzdán do PS Parlamentu ČR; 
v okresní soutěži kopané družstvo mužů skupiny B získalo 3. 
místo; divadelní soubor CHAOS sehrál představení „Dívčí vál-
ka"; Borský zpravodaj byl  zaregistrován;  Liga nekuřáků uspořá-
dala během roku již 5. ligový ples, II. letní rockovou show a dvě 
taneční zábavy; čtenářský kroužek Bobeš vytvořil nejdelší vá-
noční řetěz z papíru v okrese v délce 530 m; na 3 denní slav-
nosti 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Borech 
byli vyznamenáni zasloužilí členové a funkcionáři, při tom se 
konalo setkání rodáků nar. 1926-7 a taneční zábava, byla vysta-
vena hasičská technika a na sportovním hřišti se konala soutěž 
v požárním sportu za účasti požárních sborů z okolí.   
 
Příroda - dne 5.3. byla nejnižší teplota -24 ˚C, v dubnu ještě 
stále ranní mrazíky a 14.4. napadlo 15 cm nového sněhu, tím se 
vyznačovala téměř 6 měsíců trvající zima. 
 

Zájemci o historii mohou navštívit v neděli 2. září 2012 odpoledne 
na obecním úřadě výstavu ke 40. výročí sloučení obce připravenou 
z obecních kronik. 
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 V neděli 12. srpna nás, 36 nadšenců 
přivítalo, pro nás nové, tábořiště Skalka 
nedaleko obce Tasov a Vaneč. Kvůli 
špatné přístupové cestě jsme naše zava-
zadla museli vyložit dál od místa pobytu, 
(vzbudit mírný povyk chatařů) a 
„zapřáhnout do pluhu“ pár ochotných 
rodičů našich táborníků. Děkujeme! 
Tábořiště se proměnilo na 14 dní ve 

šmoulí vesničku a z nás se stali malí šmoulové. Na vše dohlížel 
Taťka Šmoula a všechny problémy se sváděly na Koumáka (takže 
vždycky skončil v křoví). V kuchyni vládl Šmoula kuchař, po je-
hož dobrůtkách jsme se jen olizovali. A pokud jsme něco hledali, 
veděli jsme, že v tom má prsty Nešika. 
 Úkolem družstev bylo prozkoumat vesnici a nasbírat co 
nejvíce jahůdek, které získávala podle úspěšnosti v různých 
hrách. Svoje šmoulovství musela prověřit při prohledávání Gar-

gamelova území, Azraelově labyrintu nebo Koumákově trase, 
kdy na každého šmoulu spadl obří látkový pavouk Odula. 
(Řekněme, že díky této hře o našem táboře muselo vědět celé 
okolí). Je jasné, že nástrahy zlého Gargamela byly opravdu důmy-
slně promyšlené a 
náročné, ale na nás, 
šmouly, neměl, tak-
že se nikomu nic 
zvláštního nestalo. 
(Odřená kolena a 
štípance se nepova-
žují za nic zvláštní-
ho) 
 I počasí nám 
tentokrát přálo. Byl 
to trochu nezvyk, 
protože chytit 14 
slunných dní se jen 
tak nepoštěstí. Mohli jsme se tedy chodit vyřádit k nedalekému 
splavu nebo rybníku. Tam jsme se na nafukovací kanoi či dřevěné 
loďce honili s rybami. Také nás dvakrát přišli navštívit koně 
z Tasova, takže další zážitek navíc. Každý vás totiž jen tak nene-
chá, abyste si mohli svého oře řídit. 
Ty šmoulí dny jsou asi kratší, protože tábor utekl jako voda a my 
museli jet domů, zpět do civilizace. ÁCH JO. Tak zase za rok ;-)
                Z.a J. Filipovy   Foto Š. Kříž 

TÁBOR MLADÝCH OCHRÁNC Ů PŘÍRODY TASOV 2012 
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PODZIMNÍ ZÁJEZD KLUBU DOBRÉ POHODY 2012 

   Třeboň a Jindřichův Hradec - sobota 22.9.2012 
Odjezd od OÚ v 6.30 hod. 
Návrat + - ve 20. hod. 
 Třeboň je město lázeňské a hlavně město mnoha zajímavých památek. Navštívíme zde zámek, bývalý 
klášter s kostelem Sv. Jiljí věž a Schwanzenberskou hrobku. Navečer si pak zajedeme do Jindřichova Hradce. 
 

Cena:  Děti a senioři 220,- Kč 
   Dospělí 250,- Kč  (cizí +100,-) 

Akce se koná s podporou Obce Bory z Fondu malých projektů. 

ZÍSKALI JSME ČESTNÉ  
UZNÁNÍ ZA SYSTEMATICKÝ  

ROZVOJ OBCE  
V SOTĚŽI VESNICE ROKU 

Pan starosta přebírá na slavnostním vyhodnocení v Křižánkách Čestné uznání za systematický rozvoj obce. 

Na Obecním úřadě je nyní k zakoupení výpravná kniha s názvem 
 

"Vysočina Shůry" od Zdeňka Vošického.  
 

  Kniha získala Cenu Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu.  
"Více jak 300 letových hodin křížem krážem malebnou Vysočinou od 

nejmenších vesniček k největším městům. Od rybníků a údolí po nejvyšší 
vrchy. Od rozkvetlého jara, přes úžasně vybarvený podzim až bílou zi-
mu. Od klidných letů až po nouzová přistání. To vše se skrývá za touto 
knihou, která nám zásluhou fotografa přibližuje místa našich minulých, 

současných či budoucích kroků. Vytváří a posiluje vztah ke krajině s ře-
kami a potoky, kopci a lesy. Ke krajině, která nás vede k upřímnému 

konstatování: "Tady jsme doma". " 
Cena knihy je 559,- Kč. (včetně DPH) 
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 I chráněné louky je třeba kosit a posečenou trávu 
shrabat a odvézt. Postupujeme přitom podle podmínek 
stanovených Krajským úřadem kraje Vysočina. Mráz-
kova louka se seče pomocí malých sekaček, křovinoře-
zem a kosou a nesmí sem zajíždět těžší mechanizace. 
 Začátek prací nastal už koncem června, kdy se 
odstranil porost nežádoucí třtiny křovištní na okraji 
louky. O posečení větší části louky se postarali členové 
Sdružení Krajina. Na louce bylo na rozdíl od minulého 
roku docela sucho a trávy narostlo méně. Přesto jí 
byly vrchovaté tři fůry.  
 V sobotu 21.7.2012 se sešlo na louce 24 dětí, mlá-
deže a dospělých a práce nám šla pěkně od ruky. Zbyl 
čas na svačinu, prohlídku kvetoucích tolijí bahenních a i 
rosnatku okrouhlolistou jsme si našli. A děti se při tom 
také nenudily. Všem, kdo se úklidu zúčastnili, patří 
velký dík. Ještě že jsme se stihli za sucha dopravit do-
mů, protože podvečer se spustil prudký déšť i s krou-
pami. Akce „Pomáháme Mrázkově louce" proběhla v 
rámci programu na zapojování obyvatel Vysočiny do 
ochrany přírody a krajiny - Příroda na Vysočině 2012 a 
připravili ji ZO Český svaz ochránců přírody a Mladí ochránci 
přírody z Borů. Akci podpořila ve spolupráci se Sdružením Kraji-
na společnost Jihomoravská plynárenská, a.s 
 V sobotu 25.8 byl odklizen zbytek trávy v místech, kde ros-
tou rosnatka okrouhlolistá a tolije bahenní. Počkali jsme, až 

zdárně odkvetou. A čtyři čtverce trávy 5 x 5 m zůstaly nepoko-
seny kvůli zajištění vývoje housenek vzácného motýla hnědáska 
rozrazilového a dalšího hmyzu. Vysekáním olšových výmladků tu 
práce letos skončily. 
                   P. a B. Křížovi        
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POMOHLI JSME MRÁZKOV Ě LOUCE 

Obecní knihovna 
v Borech připravila pro všechny dětské čtenáře etapovou soutěž s názvem B - JAKO BORY. První úkol a 
soutěžní záznamníček získáte od tohoto pátku v knihovně a na www.knihovna.bory.cz V knihovně a na 
webových stránkách naleznete každý týden další úkoly. 
 Soutěž bude vyhodnocena ve dvou věkových kategoriích a slavnostně ukončena 1.12.2012 na Den dět-
ské knihy. 
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ÚSPĚCHY SBORU  
DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ 
BORY V LETOŠNÍ SEZÓNĚ 

 Soutěžní družstva SDH Bory na jaře 
pilně trénovala, aby se mohla zúčastnit sou-
těží v požárním sportu. Soutěžit se začalo 
stejně jako v minulých letech okrskovými 
závody, které se konaly v Radostíně nad 
Oslavou. V neděli 20. května vyrazila 3 
družstva SDH Bory, aby se utkala s týmy 
z Radostína, Cyrilova, Znětínka, Pavlova, 
Krásněvsi a Zadního Zhořce. Už od začátku 
nás však stíhala jedna pohroma za druhou. 
Kvůli požáru muselo několik jednotek odjet 
zasahovat. Mezi nimi i tři naši muži. Další 
nepříjemná situace nastala při štafetě, kdy si 
jedna z našich soutěžících dívek vymkla 
kotník, takže byl ohrožen i útok žen. Nakonec jsme to ale všich-
ni zvládli a skončili na pěkných místech. Ženy si domů odvezly 
stříbrný pohár a muži obsadili 5. a 7. místo. 
 Týden na to, v sobotu 26. května, odjelo družstvo žen re-
prezentovat naše SDH na okresní závody konané ve Velkém 
Meziříčí. Tato soutěž má velmi vysokou úroveň, a proto je pro 
nás vždy velkou zkouškou a také cennou příležitostí k nasbírání 
zkušeností. Tento rok se hodnotila nejenom štafeta 4x100 met-
rů a požární útok, ale i nově zařazená štafeta jednotlivců na 
100 m. Nakonec ženy vybojovaly pěkné 5. místo a domů odjíž-
děly motivovány do dalších soutěží. 
 V červnu oslavil SDH Zadní Zhořec 110. výročí založení 

sboru. Při této příležitosti se konala soutěž v požárním sportu. 
Požární sport byl neobvykle pozměněn. Nejprve muselo soutěž-
ní družstvo ošetřit zraněného, přenést ho na nosítkách přes 
překážku a až potom se seřadit k požárnímu útoku, při kterém 
se voda klasicky sála, nikoli narážela, jak je v současném sportu 
běžné. Muži pojali tuto disciplínu spíše jako pobavení pro všech-
ny přítomné diváky. Družstva žen ale soutěžila jako o život. 
První místo oslavovalo domácí družstvo žen, kterému jsme to 
všichni přáli.  Našim ženám se podařilo obsadit krásné druhé 
místo a porazit tak ženy z Blízkova i Radostína nad Oslavou. 
 Letošních úspěchů si celý SDH Bory velice cení a doufá, že 
takovéto „žně“ budou i nadále.     SDH Bory 

 Jako každý rok i letos přes prázdniny utichlo naše 
fotbalové hřiště. Fotbalisté si vybírají zasloužený odpoči-
nek a čerpají síly na další sezonu. To neznamená, že jejich 
kopačky leží v koutě. Najde se ale pár nadšenců, kteří se 
účastní letních fotbalových turnajů. 
 Hned na začátku prázdnin se zúčastnili 37. ročníku 
Sklenského poháru. Naše sestava - Pokorný M., Pokor-
ný J., Dvořák J., Brodský T., Chalupa V., Ďásek P., Beneš 
P., Vaculík P., Kozel L., Kopáček L. a Jelínek J. - skončila 
ve čtvrtfinále. Celkem soupeřili s asi 20ti týmy. 
 Další fotbalový turnaj byl o pohár starosty obce 
Vídeň. Naše sestava - Pokorný M., Pokorný J., Novotný 
A., Brodský T., Dvořák J., Hladík L., Vidlák M., Pól J. - se 

umístila na pěkném 3. místě z celkového počtu 8 týmů. 
Lepší byly jen týmy Vídně a Jivoví. Nejlepším střelcem 
turnaje byl vyhlášen náš Pokorný J. se svými 4 góly. 
 16. ročník turnaje o Mostišťský pohár - naše 
sestava Pokorný M., Pokorný J., Dvořák J., Novotný A., 
Brodský T., Chalupa V., Psohlavec P., Kozel L., Fňukal R., 
Kovář R. – se opět umístila na 3. místě.  Soutěžilo 5 
týmů: 1. Mostiště A, 2. Vídeň, 3. Bory, 4. Mostiště B a 5. 
Štěpánov. Nejlepším střelcem turnaje se stal s 9 góly opět 
náš Pokorný J. 
 Dále naši fotbalisté sehráli přátelská utkání: 
Křoví - Bory: 5:3, Bory - Rudíkov: 3:1, Bohdalec - Bory: 
2:1. 
 Končí doba dovolených, končí i odpočinek našich 
fotbalistů. Do již začaté nové sezony jim přejeme hodně 
úspěchů na zeleném trávníku a hodně gólů (samozřejmě 
do branek jejich soupeřů). Sportu zdar!!   
        Maminka fanynka 

FOTBALOVÉ PRÁZDNINY 



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 srpnu 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 ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2012  

 

Jiří Karásek  7.10.1952 Horní Bory 217 
Vítězslav Kostečka 10.10.1952 Dolní Bory 56 
Karel Svoboda  21.10.1942  Dolní Bory 202 

 
 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté   

jubileum, přejeme hodně zdraví,  

 Sportem č. 1 byl v le-
tošním létě v Borech opět  
tenis a tradičně fotbal, ale: 
Letošní horké léto přálo 
mimořádně i plavání. I když 
v Horníku se brzy voda 
zkazila, rybník Těšík je 
rájem plavců i v těchto 
dnech. 


