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   Projekt nazvaný školní a obecní hřiště Bory může být reali-
zován. A to díky dotaci z evropských fondů, která společně se stát-
ním příspěvkem přesáhla osm milionů korun. Multifunkční sportov-
ní plocha, při jejímž plánování mělo velkou váhu slovo dětí, jež 
představily svoje návrhy a požadavky, jak by sportoviště mělo vy-
padat, v obci vznikne v letošním roce. 
   Deník – ŽĎÁRSKO/ pondělí 16.2.2009 (lm) 
Tolik článek v tisku...  
 Ano uspěli jsme! Po loňském neúspěchu, kdy jsme dotaci 
nezískali, teď máme důvod k velké radosti. V těchto dnech již 
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby a další příprav-
né kroky jako překlenovací úvěr aj. a s jarem se pozemek za 
školou začne měnit na krásné sportoviště!  
O projektu jsme informovali ve Zpravodaji č. 3/2007       BK 

 Když se v kalendáři objevilo očekávané datum 7. 2., poslední 
víkend jarních prázdnin, sešla se spousta dětí spolu s rodiči 
v kulturním domě, aby společně strávili jedno sobotní odpoledne, 
zahráli si hry, zatancovali při hudbě a odnesli si některou 
z krásných cen tomboly. 
 Mladší si mohli zasoutěžit v krmení žáby a medvěda brumbam-
bulemi, „nasosávání“ lentilek na brčko nebo jako malí rybáři lovili 
rybičky na udice. Starší soupeřili při mumifikaci svých kamarádů 
nebo tančení v páru s balonkem. Speciální překvapení bylo nachys-
táno i pro rodiče, kdy maminky vyzkoušely trenažér dojení i s 
tradičním oblečením dojiček. A tatínci, aby jim to nebylo líto, zo-

(Pokračování na stránce 3) 

Máte rádi čokoládu? 

Tak právě pro vás, je připraven 

ČOKOLÁDOVÝ TÝDEN 

V Obecním muzeu v Borech 

bude otevřena  

Výstava obalů od čokolády  

Ve čtvrtek 5.3. od 17.00 hod. 

v neděli 8.3.09   

od 14. do 16. hodin Přijďte si 

prohlédnout stovky obalů z let 

1968-2008 z asi  

dvaceti pěti zemí. 

Otevřeno bude samozřejmě i naše  

Obecní muzeum 

a to není všechno: 

Paní Hana Pokorná,  

která si nedávno otevřela ve  

Žďáře nad Sázavou obchod 

 Čokoládový ráj, 

přijede ve čtvrtek 5.3. k nám  

a v 17. hodin si v zasedací míst-

nosti OÚ otevře kousek svého 

„čokoládového království“ u nás!  

Přijďte si koupit něco čokolády a 

poslechnout zajímavé povídání, kte-

ré se celé bude točit,  

jak jinak, kolem čokolády. 

Borské děti dostaly miliony na nové multifunkční hřiště... 



Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
 dne 29.12.2008 

Zastupitelstvo obce: 
 I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
obce   
3) zprávu starosty o zahájení příprav k výběrovému 
řízení na dodavatele stavby „Hřiště za ZŠ“     
4) pozvánku ředitele ZŠ na akci „Hlas venkova“ kona-
nou 5.1.2009 v ZŠ Bory 
            
 II) schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Marková R., Křížová B.   
2) program jednání ZO       
3) paušální platbu za odvoz odpadů z obce firmou 
Technické služby Velké Meziříčí ve výši 500.000,- Kč za 
rok včetně DPH  
4) rozpočtové opatření č. 5 – viz příloha č. 1     
5) rozpočet na rok 2009 – viz příloha č. 2      
6) příspěvek Komunitní škole Bory na rok 2009 ve výši 
30 tis. Kč – je zapracováno do rozpočtu na r. 2009  
7) plán financování obnovy kanalizace v obci Bory – viz 
příloha č. 3  
8) výši poplatku za odpadní vody na rok 2009 pro ob-
čany a majitele rekreačních objektů – 500,- Kč    
  
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů 
 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 

dne 13.2.2009 
Zastupitelstvo obce: 

 I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce        
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva 
obce     
3) zprávu starosty o zahájení výběrového řízení na 
dodavatele stavby „Hřiště za ZŠ“, na kterou dostala 
obec dotaci ve výši 8.300.000,- Kč    
4) konání mimořádné schůze zastupitelstva obce dne 
20.2.2009 v 19.00 hod. 
          
 II) schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Zikmundová J., Kostečka J. 
2) program jednání ZO       
3) svoz domovního odpadu firmou ODAS Žďár n. S. 
od 1.4.2009 z důvodu nižší ceny za svoz      
4) likvidaci nepotřebných lavic ze ZŠ formou prodeje 
5) inventarizaci majetku obce za rok 2008      
6) poskytnutí příspěvku na volejbalový turnaj (na ná-
jem v tělocvičně) ve výši 2.500,- - 3.000,- Kč      
7) poskytnutí příspěvku na stolní tenis ve výši 4.200,- 
Kč    
8) poskytnutí příspěvku Svazu diabetiků Velké Meziříčí 
ve výši 500,- Kč  
9) členy do Školské rady – p. Novotného A., a p. Viliše 
P.    
 
 III) ukládá: 
starostovi obce projednat s firmou ODAS Žďár n.S. 
umístění malého kontejneru u hřbitova v Horních Bo-
rech a jeho vyvážení     
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 10 členů, 1 
člen od 20.00 hod. 
 
Mgr. Zikmundová Ludmila      Březka Josef 
místostarosta                            starosta 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 
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Statistika  
Počet obyvatel k 1.1.2008 - 784 
Počet obyvatel k 31.12.2008 – 794 
Narození - 12 
Přistěhovaní – 7 
Úmrtí – 6 
Odstěhovaní – 3 
Počet sňatků – 5 
Počet rozvodů – 0 
 
Nejčastější křestní jména v Borech:  
 ženské  
1) Marie – 55x 
2) Jana – 28x 

3) Ludmila – 15x 
 mužské  
1) Pavel – 27x 
2) Jan – 26x 
3) Jiří – 25x  
 
Nejčastější příjmení v Borech:   
 mužské  
1) Zikmund - 19x 
2) Dostál - 17x 
3) Dvořák – 16x 
  ženské   
1) Zikmundová – 18x 
2) Křížová – 14x 
2) Dvořáková- 14x 
3) Ochranová – 12x 

BUDE VÁS ZAJÍMAT ... 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci 
s Klubem dobré pohody BORY 

VYHLAŠUJÍ 
 

H U M A N I T Á R N Í    S B Í R K U 
 

-Letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/ 

-Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  
látek 

-Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky 
-vše jen  funkční 

-Peří, péřových a vatovaných přikrývek,  
polštářů a dek 

- knih 
VĚCI, KTERÉ NÁM PROSÍM NEDÁVEJTE: 

obnošené boty, svetry, 
elektrospotřebiče, ledničky, televize, 
nábytek, počítače, jízdní kola, lyže 

 dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí 
 

Koná se v  pondělí    16. března 2009 
od 16.00 - 19.00 hod 

Místo: Horní Bory - FARA 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, 

aby se nepoškodily transportem. 
Žádáme občany, aby mimo vyhrazený čas neukládali 

věci do sbírky před vchodem fary, 
ale domluvili se na čísle mob. 608 312 224 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organi-
zace,  která poskytuje materiální pomoc potřebným 

občanům a dává práci lidem, kteří jsou těžko umísti-
telní na trhu práce.   

Více na  www: diakoniebroumov.org 

Poplatky 
 Poplatky za psy, stočné, odpady, hroby, nájmy aj. se vybírají v úředních hodinách tj.  
pondělí a středa od 8.00 hod. do 16.30 hod. (polední přestávka je od 11.30 hod. do 12.30 hod.).  
Poplatky pro rok 2009 zůstaly v nezměněné výši tzn. poplatek za psa -120,- Kč, poplatek za odpady na 1 
osobu - 450,- Kč,  
Poplatek za hroby 25,- Kč za m2 (ve většině případů 125,- Kč za hrob), nájemné podle smluv.  
Poplatek za odpadní vody je zvýšen na 500,- Kč za 1 osobu.  
                Poplatky jsou splatné do 31.3.2009.       Jana Jakubcová 
 
Hasiči informují. 
 V budově hasičské zbrojnice je umístěno mobilní poplachové zařízení v případě požáru nebo jiných mimo-
řádných událostí, které je napojeno na centrální ústřednu Hasičského záchranného sboru v Jihlavě. Každou 
první středu v měsíci bude vždy ve 12,00 hodin prováděna kontrola provozuschopnosti sirény houkáním po 
dobu 140 vteřin táhlým nepřerušovaným tónem.                                  Otakar Prudek 

INFORMACE OBČANŮM 

pakovali si 
vázání krava-
t y .  J a ko 
v předchozích 
letech karne-
val zakončila 
židličkovaná, 
kdy při zákeř-
ném boji me-
zi soupeři 
nebyl naštěstí 
nikdo zraněn. 
 Po celé 
o d p o l e d n e 
hrála skupina 
vojáků v do-
provodu Kře-
mílka a Vo-
c h o m ů r k y , 
kteří se nám 
v závěru představili jako skupina ACCORT. Potě-
šili nás, mimo jiné písničkou Káčátka, na kterou 
tancoval téměř celý sál. Letos poprvé si mohli ná-
vštěvníci karnevalu užít bublinek, které vykouzlily 
pohádkovou atmosféru. 
 A jaké masky jsme tu mohli potkat? Ze slavných 
osobností k nám zavítal Ozák, z pohádkových by-
tostí pak černokněžníci, čarodějnice a Karkulka. 
Z ozbrojených a nebezpečných postav nás ohrožo-
vali piráti, kovbojové a Zoro. Dále jsme natrefili na 
berušky a spousty dalších překrásných kostýmů. 
 Když už bolely nožičky od tancování, přiběhly na 
parket ukázat své vystoupení sportovkyně v bílých 
úborech s červeno žlutými pompony, dívky z Borů, 
cvičící aerobik. Koho zklátil hlad, nebo žízeň, mohl 
si zajít na něco na zub do bufetu. 
 Co dodat na závěr? Letošní karneval se vydařil a 
už teď se jistě těšíme na další. 
        Zuzka Filipová (MOP Bobeš Bory) 

(Pokračování ze 
stránky 1) 
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POZVÁNKA NA VELEHRAD 

Nalevo, napravo 
 Nejprve se podívej nalevo, pak 
napravo, říkali nám, když nás při-
pravovali na samostatnou cestu 
životem a my jsme měli bez úho-
ny přejít rušnou silnici a 
v pořádku dojít do školy. 
 Když se ve většině našich kos-
telů podíváme nalevo a napravo 
od oltáře, uvidíme obrazy či so-
chy svatých Cyrila a Metoděje 
(někdy pravda přehozené). 
 Většinou je tam dali před sto až 
sto padesáti lety ke kulatému vý-
ročí jejich příchodu k nám. Není 
to jen výzdoba, ale i výzva. 
 Člověk se musí dívat nalevo i 
napravo, aby bezpečně přešel ruš-
nou silnici. Křesťan se v dnešním 
uspěchaném světě musí dívat na-
levo i napravo od oltáře a prosit 
o pomoc oba bratry sv. Cyrila i 
Metoděje, protože oni pro nás 
mají pochopení. Přišli sem v době, 
kdy místní lidé křesťanství už jakž 
takž znali díky iroskotské misii, 
ale ještě pro něj nebyli získáni. 
Dneska lidé křesťanství ještě jakž 
takž znají, ale někdy na něj už 
moc nedají. Jak je to podobné. 
Proto potřebujeme příklad a 
přímluvu obou věrozvěstů, kteří 
se pustili do díla přes všechny 
překážky a beze všech výmluv. 
 U silnice i v kostele je potřeba 
dívat se na levou i pravou stranu. 

Na druhou stranu se člověk ne-
smí dívat napravo ani nalevo, když 
jde o následování Krista, právě po 
vzoru obětavých soluňských brat-
ří. Opustili rodné Řecko 
s mírným podnebím a vydali se na 
divoký sever a do neznáma. A 
nelitovali. To nám vzkazují 
z hloubi věků dnes, když často ve 
svém okolí slyšíme: „Hlavně nic 
nepřehánět, vždyť se to nemusí 
brát tak vážně. Církev také 
v minulosti neudělala všechno 
dobře.“ Přitom víme, že bez obě-
tavých křesťanských mužů a žen 
by nevznikla naše evropská (a po-
tažmo i světová) civilizace. 
 Naši apoštolové se podřídili 
církvi, neváhali a vždy poslechli a 
my jim nepřestáváme děkovat. Na 
znamení vděčnosti dávali naši 
předkové do kostelů jejich sochy 
a obrazy. 
 Dnes jim můžeme poděkovat 
tím, že uděláme něco pro zdůraz-
nění Velehradu.  Od útlých škol-
ních let toto místo připomíná kaž-
dému naše-
mu obča-
novi sv. 
Cyrila a 
Metoděje. 
Bude-li zde 
živo, může 
jim připo-
menout, že 
i jejich dě-
dictví je 
živé a že o 
ně máme 
dbát. 
 A jedna z 
možností 
jak oživit 
Velehrad je 
doputovat sem pěšky. Proto zve-
me všechny na hvězdicovou pěší 
pouť v předposledním týdnu 
prázdnin. Jdeme pěšky 22 až 36 
km denně s doprovodným vozi-
dlem, které veze velká zavazadla (i 

unavené poutníky). 
 Úplně první etapa začala v so-
botu 14. února 2009 v 9.30 mší 
sv. na Levém Hradci, pak putuje-
me do Vinoře a v neděli pokraču-
jeme do Úval, pak se po sobot-
ních (někdy i nedělních etapách) 
doputuje na Moravu. 
 Už po deváté vycházíme 
v pondělí 17. srpna 2009 v 15.15 z 
Netína, v 15.00 z Vranova nad 
Dyjí a ve 12.00 z Vítochova, v 
neděli 16. 8. 2009 z Rad. Svratky, 
ve středu z Brna nebo Olomouce, 
ve čtvrtek v 9.00 ze Slavkova u 
Brna, v pátek 21. 8. ráno z Ratíš-
kovic a z Ostrožské Lhoty, 
v sobotu ve 4.00 z Uherského 
Brodu. Kdo nemůže pěšky celý 
týden, ať přijede autobusem do 
Buchlovic nebo Boršic – společně 
pak vycházíme na posledních 8 
km  v 8.00 h. V 11.00 sraz na Ve-
lehradě a obnova zasvěcení na 
nádvoří, ve 12.00 slouží v bazilice 
slavnou mši svatou otec biskup 
Tomáš Gális ze Žiliny, který svou 

novou diecézi dal pod ochranu 
svatých Cyrila a Metoděje. 
  Srdečně vás všechny zvu. 
  P. Jan Peňáz, 
  farář ve Křtinách,  
  předseda Výboru MV 
  www.poutnik-jan.cz 



1  
O Hamrech 
 Kdysi prý se zamiloval jeden 
myslivec do hezkého děvčete, ale 
to prý jeho lásku odmítlo. On se 
však zapřísáhl, že musí být děvče 
jeho žena a když se mu naskytla 
příležitost, dal duši svou zapsat 
čertu, aby dosáhl svého cíle. 
Čert to skutečně zařídil tak, že si 
děvče myslivce vzalo, ale vymínil 
si, že za dvacet let pro myslivce 
přijde. Když doba uplynula, ode-
šel myslivec smuten do Hamrů, 
kde s čertem ujednal smlouvu a 
tam očekával svůj osud. Přišel na 
místo, naposledy se ohlížel po 
milovaných lesích, když spatřil 
jednu starou bábu, která sbírala 
chrastí. Jindy by si byl s chutí za-
sakroval, ale dnes ve své tísni, 
zavedl s babkou přátelský hovor 
a za řeči se jí zmínil o svém osu-
du. 
 Babka ho rozšafně vyslechla a 
pak povídá: “Nic se nebojte pan-
táto, já toho čerta oklamu. Se-
žeňte všelijaké peří a hrnec kolo-
maze.“ Myslivec  vše obstaral a 
babka se namazala celá kolomazí 
a pak se vyválela v peří, které se 
na ni nalepilo. Potom si vylezla 
na jedli a uvelebila se na větvi.  
 Netrvalo dlouho a čert se ob-
jevil, vyzývajíc myslivce, aby ho 
následoval. „Půjdu s tebou,“ po-
vídá myslivec, „ale pod jednou 
podmínkou, že mi uhodneš, co je 
to tam na té jedli za ptáka.“ 
 Čert se dívá, dívá, kroutí udi-
veně hlavou, a přece ptáka po-
znat nemůže. Mumlá si: 
“Pamatuju zde třikrát les, třikrát 
ves, ale takového ptáka jsem do-
sud nespatřil.“ Pak zařval, až se 
les otřásl. Babka se lekla a žuch 
dolů z jedle. Čert vylétl do po-
větří a ten tam, jen trochu smra-
du po něm zůstalo. 
 

2  
Paní louka 
 V jižní části obce, za mostem 
(směrem k Dolním Borům) roz-
prostírají se po levé straně poto-
ka louky. Prvá, hned za mostem 
je majetkem Jana Ochrany č. 24 
a dále pak Vladimíra Kříže 
z Dolních Borů. Za nepaměti 
měly asi tyto obě louky společ-
ného majitele a dodnes se jim 
říká „Paní louka“. Vypráví se o ní, 
že za starých časů, byla majet-
kem vdovy, která tento pozemek 
v nějaké soudní při prohrála a po 
celý život pro tu louku se mnoho 
naplakala. Od té doby, kdykoliv 
hospodáři tuto louku kosí, 
vždycky prší a to prý jsou ty slzy 
vdoviny, které za svého života 
proplakala nad nespravedlivou 
ztrátou svého majetku. 
 
3  
O pokladu v Těšíkově stodole 
 Kdysi, před dávnými časy, hos-
podář tohoto domu za nějaké 
války 
v půlnoční do-
bě šel zakopat 
bednu 
s pokladem do 
párníku ve sto-
dole. Jeho če-
ledín dosud 
nespal a viděl, 
jak hospodář 
odnáší cosi do 
stodoly. Připlí-
žil se tiše 
k vratům a 
vidí, že hospo-
dář zakopává bednu v párníku do 
země. Druhou noc, když všech-
no v domě spalo, vzal krompáč a 
lopatu a jal se uschovaný poklad 
vykopávati. Tu se však před ním 
zjevil veliký černý kocour 
s ohnivýma očima. A čeledín, 
zachvácen hrůzou uprchl. Kolem 

roku 1900 byly v tomto domě 
skutečně nalezeny peníze, ale ne 
ve stodole, nýbrž vedle ní v malé 
zahrádce na záhonku. Při rytí 
záhonku přišlo se na stříbrný 
džbánek, plný stříbrných mincí 
z doby Jiřího z Poděbrad, které 
byly zality voskem. Asi v tomtéž 
čase, a na témže záhoně byl nale-
zen hliněný hrníček asi čtvrtlitro-
vý plný zlatých peněz, také 
z doby Jiřího z Poděbrad a také 
voskem zalitý.  
 
5  
Pověst o skále v Borech 
 V lese nedaleko Těšíkova mlý-
na stojí černá, ponurá skála, zva-
ná lidově „Divoženčí skála“. Vy-
práví se o ní, že v dobách, kdy 
ještě rostl kolem ní prales, v ní 
bydlily divé ženy zvané divožen-
ky. 
 Stalo se, že blízko toho lesa 
měl své políčko chudý krejčí ze 
vsi. Na políčku měl zasetý hrách. 
Když hrách dozrával, tu milý 

krejčí zpozoroval, že mu jej ně-
kdo vytrhává a rozhazuje po poli. 
Vyšel si jedné měsíční noci na 
hlídku. Hlídal, až na něho padlo 
spaní a usnul. Pojednou ho pro-
budil dupot a zpěv. Otevřel oči a 
vidí, jak kolem něho tančí malé 
ženy, rozhazují plnýma rukama 
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jeho hrachovinu a při tom roz-
pustile zpívají: „Každej krejčí, 
každej švec, myslí  že je mysli-
vec.“   
 „Neřádi,“ rozkřikl se krejčí a 
rozzloben rozehnal se po nich. 
Ale to se mu nevyplatilo. Vrhly 
se na něho a tak ho doškrábaly, 
že přišel celý doškrábaný domů.  
Když se šel druhého dne podívat 
na svůj hrách, užasl – hrách se 
vypínal a měl hustý a silný lusk a 
ani jedno stéblo nebylo vytrže-
no. 
 
5  
Cikáni  
 Další pověst vypráví, jak za 
kruté zimy přijeli k Těšíkům 
(č.27) na dvůr cikáni a prosili o 
nocleh. Hospodář jim dovolil 
spát ve stodole. Když se po chví-
li šel podívat na cikány, co ve 
stodole dělají, hrůzou strnul. 
V dřevěné stodole pod doškem 
na mlatě udělali si cikáni veliký 
oheň a ohřívali se kolem. Plame-
ny šlehaly až do patra a jiskry 
létaly po celé stodole. Když se 
hospodář vzpamatoval z leknutí, 
ihned poručil cikánům, aby oheň 
uhasili. Tu vystoupil před něho 
starý náčelník tlupy a povídá: 
Neboj se hospodáři, ani stéblo 
slámy ti ve stodole neshoří! Na 
to vzal otep slámy a zapálil v ní 
jedno stéblo. Stéblo shořelo ce-
lou otepí na popel, aniž se ostat-
ní sláma kolem něho chytla. 
 
6  
O svaté studni 
 Pod „Křiby“ na paloucích je 
studánka, odkud vytéká silný a 
studený pramen vody. Dle ústní-
ho podání stávala prý na těchto 
místech vesnice (Na Hejšinách či 
Vejšinách). Jednou se 
z obce  Horních Borů zatoulala 
hospodáři svině a po dlouhém 
hledání nalezli ji u zmíněné stu-
dánky, jak zuřivě rýpe na palou-

ce. Když svini odehnali, zjistili, že 
rýpala okolo zvonu, který již by-
lo vidět. Zvon vykopali, očistili a 
má prý býti na věži ve Velké Bí-
teši.  Zvoní prý: “Sviňa vyryla 
zvon…., sviňa mě vyryla, panna 
mě umyla.“ 
 
7  
„Vražedný milý“ 
 V obecní kronice (Barákově), 
se dočteme zajímavý příběh, kte-
rý se stal koncem 18. století. 
Matoušek z Horních Borů se 
zamiloval do Majdalenky, dcery 
mlynáře z Těšíkova mlýna. Rodi-

če však lásce nepřáli a nalezli své 
dceři ženicha jiného. Matoušek si 
proto pozval Majdalenku na od-
lehlé místo v lese Obštejně 
(Hauptštejně) zvané Divoženčí 
skály a tam ji ubodal dlátem. Na 
to ji pochoval do předem vyko-
paného hrobu a šel se sám udat. 
Byl pak v Brně oběšen. Majdalen-
ku pak vykopali a pochovali na 
hřbitově.  

 Dále kronikář poznamenává, 
že se pamatuje ještě jako malý 
chlapec, že staré babičky zpívaly 
na robotě pouťovou písničku o 
tom mordě: “…Majdalenku ne-
sou mládenci pod věnci a Ma-
touška vedou kati k šibenici. Na 
žádné mé přání se mě neptejte, 
jak jsem já jí dělal, tak vy mě dě-
lejte …”.  
 Poznámka: Písnička se zacho-
vala pod názvem “Vražedlný mi-
lý” a byla zveřejněna v knize 
“Moravské národní písně” od 
Františka Sušila. Ve 20-ti slokách 
tu líčí poeticky celou milostnou 

tragedii, částečně 
v přizpůsobené 
podobě. 
 
8  
O jednom za-
pomenutém 
kamenu. 
 Na okraji lesa 
v mírném svahu u 
paty rybníka nazý-
vaný Horník se 
nachází opracova-
ný kámen obdél-
níkovitého tvaru 
velikosti asi 
70x50 cm. Na 
čelní straně 
v horní části je 
vytesaný kříž a 
pod ním tento 
nápis. „Zde byla 
zavražděna Anto-
nie Šmardová 
v noci dne 25.-26. 

května 1888“. Tento pamětní 
kámen připomíná místo tragedie 
nešťastné lásky dvou milenců.  
 Josef Fronc, syn Josefa Fronce, 
rolníka z Horních Borů č. 28 se 
zamiloval do hezké Toničky, dce-
ry panského hajného Šmardy 
z hornoborské hájenky č. 41. 
Josefovi a Toničce rodiče v lásce 
bránili a proto se milenci roz-
hodli, že skončí sebevraždou. 
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 Sešli se o půlnoci u zmíněného 
rybníka a dohodli se, že Josef 
zastřelí nejprve Toničku a potom 
sebe. Josef Fronc svou milenku 
zastřelil, ale ke své sebevraždě 
již nenašel dosti odvahy a z místa 
tohoto hrůzného činu uprchl.  
 Byl však vypátrán a odsouzen 
k dvacetiletému žaláři, který mu 
byl na jeho přání změněn na de-
setiletý s temnou komorou a 
postem v den výročí vraždy. Asi 
po 4 letech se však ve své cele 
oběsil. Tak vymřel rod Fronců 
v Horních Borech.  
 
9  
O raráškovi 
 V Horních Borech žil bohatý 
sedlák, který vlastnil veliký sta-
tek. V truhle vždycky míval dost 
zlaťáků a nikdy nepoznal, co je 
to nouze. 
 Aby měl svůj majetek 
v bezpečí před zloději, pořídil si 
dobrého hlídače, psa Tyrase. Byl 
to pěkný černý huňáč, veliký ja-
ko tele, sluch měl, že na hon 
cesty slyšel cizí kroky, čich měl 
tak výborný, že našel každou 
zaběhlou slípku a utíkat dovedl, 
že by ho střela nepředběhla. Ta-
kový to byl pes. 
 Sedlák se o něj dobře staral, 
dal mu postavit boudu jako hrad 
a misku neměl nikdy prázdnou. 
Tyras hlídal jako ostříž a díval se 
na hospodáře tak rozumně, že 
sedlák kolikrát řekl: “To zvíře 
jen promluvit a byl by z něj celý 
člověk.“ 
 Když šel někdy s Tyrasem do 
polí a zasedl na mezi, uložil se 
pes k jeho nohám a díval se mu 
tak upřeně do očí, že sedláka až 
mrazilo. Skoro měl ze svého psa 
strach. 
 Kolik let už byl Tyras ve stat-
ku, když uhodily zlé časy, přihna-
la se válečná bouře. Kde kdo měl 
co lepšího, zazdíval to ve sklepě 
a schovával, kam se dalo. Mnozí 

zakopávali hrnce s penězi v lese, 
jiní je skryli pod kořeny stromů 
na sadech u stavení. A do tajných 
skrýší snášeli šaty, peřiny, cínové 
nádobí i jídlo. 
 Náš sedlák nasypal peníze do 
kameninového hrnce, přikryl je 
pokličkou a v noci je zanesl na 
mez svého pole, tam kde stály tři 
vysoké lípy. Pod těmi při lucerně 
vykopal hlubokou jámu a do ní 
uložil svůj poklad. Pak jámu zasy-
pal, obložil drnem a udupal, aby 
nikdo nepoznal, že zde bylo hnu-
to zemí. 
 Při této práci 
stál vedle sedláka 
věrný Tyras. 
Moudře všechno 
sledoval, a když 
už odcházeli, řekl 
mu hospodář: 
“Tyrásku dobře 
hlídej a nikoho 
k těm penězům 
nepouštěj“. 
 Tyras zasvítil 
očima, zaštěkl a 
ve velikých kru-
zích třikrát oběhl  
jámu.  
 A zase běžel čas… 
 Vojna nadělala ve vsi velké 
škody, hodně chalup se změnilo 
ve spáleniště, pole zpustla a ti, 
kdo si opravdu dobře neschovali 
peníze, přišli o všechno. 
 Sedlák se radoval, že má své 
peníze v bezpečí a že si za ně 
koupí co potřebuje. Když bylo 
nebezpečí opravdu pryč, vzal 
motyku a šel ke třem lípám. A už 
ne v noci, ale za poledne. Tyras 
byl s ním. 
 Sotva však sedlák zvedl moty-
ku a chtěl začít kopat, vyskočil 
pes proti němu jako divý. Štěkal, 
vrčel, zuby cenil, pak i kousl. 
Sedlák nechal kopání, odvedl psa 
domů a zavřel ho do komory, 
kde ho přivázal na řetěz a zamkl. 
Pak se vrátil na mez a chtěl ko-

pat. Ale Tyras tu náhle zase byl a 
zle na pána dorážel. 
 Sedlák se skutečně rozhněval: 
“Hlupáku,“ řekl psovi, „poručil 
jsem ti, abys hlídal moje peníze 
před zloději, ale ne přede 
mnou!“ 
 Pes zasvítil očima a odpověděl 
lidským hlasem: “Na tos měl 
myslet, když jsi mě žádal, abych 
k penězům nikoho nepouštěl. Já 
jsem ty peníze uhlídal přede vše-
mi a uhlídám je i před tebou. 
Jsem rarášek a peníze patří mě!“ 
 A kde nic – tu nic, pes se na-

jednou 
ztratil, jako by se propadl. Sedlák 
chvíli stál  udiven, ale pak se 
vzpamatoval a začal znovu kopat. 
Už to šlo bez nesnází a brzy na-
šel v zemi svůj hrnec. Ale když 
odklopil víko, byl hrnec prázdný. 
Jen na dně leželo trochu hlíny. 
 Peníze byly pryč – rarášek Ty-
ras je odnesl. 
 
10  
O vodníkovi 
 V Manovu mlýně u Netína zdr-
žoval  prý se kdysi dlouhý čas 
vodník. Chodil každého večera 
do mlýnice a škádlil tam mleče, 
tak že konečně tam nechtěl žád-
ný mlet. Mlynáře to mrzelo, tak 
přemýšlel, jak by vodníka vypudil 
z domu. Konečně po dlouhém 
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přemýšlení přišel na dobrý nápad. 
Přivedl si jednoho komedianta, kte-
rý mimo jiné dělal také s dvěma 
medvědy rozličné kousky. Ti med-
vědi byli tuze zlí, takže mimo jejich 
pána žádný se nesměl k nim přiblížit. 
 Když se přiblížil večer, komediant 
odepjal medvědům řetězy a pustil je 
do mlýnice. Sám s mlynářem schoval 
se do mlýnice, aby viděl, co se bude 
dít. O jedenácti hodinách ozval se 
venku u stavidel jakýsi šplechot a 
hned na to objevil se vodník ve 
mlýnici. Měl na sobě zelený fráček a 
z levého šosu mu kapala voda. Začal 
si pohvizdovat a běhal sem tam po 
mlýnici. Tu vrazil vodník v koutě na 
medvědy. Ti se hned zdvihli a pustili 
se do milého vodníka. Každý si ho 
z jedné strany upřímně obejmul a 
počali ho svými drápy škrábat po 
hlavě, po obličeji a po celém těle. 
Vodník se svíjel a křičel pořád: „Pšic 
kočky!“ Ale medvědi nedbali na za-
křikování, škrábali a trhali vodníka, 
jak mohli. Konečně se milý vodník 
nějak těm medvědům přece z jejich 
náručí vykroutil a huš! – hned byl 
z mlýnice venku. 
 Mlynář s komediantem div se smí-
chem nezadusili, když to všecko vi-
děli. 
 Jestli medvědi vodníka dobře vy-
platili v první noci, vyplatili ho 
v druhé noci ještě lépe, takže sotva 
živý ze mlýnice ke stavidlům dolezl. 
Ráno když šel mlynář ke stavu pouš-
tět vodu, seděl tam vodník celý roz-
škrábaný a ptal se mlynáře: „ Kmot-
říčku, máte tam u vás ještě ty koč-
ky? Koukejte, jak mě sloty celého 
rozedraly .“ 
 „Milý brachu,“ povídá mlynář, 
„těch koček se tak hned nezbavím, 
ty mi z domu nepůjdou. Musíš si dát 
před nimi pozor, aby tě ještě třeba 
celého neroztrhaly.“ 
 „To milý kmotříčku, vás musím 
opustit, když ty kočky vám nechtějí 
z domu.“ 
 Mlynář div radostí nevýskl a mys-
lel si: “Jen táhni, odkud ´s přišel!“ 

 Na to se vodník s mlynářem 
rozloučil a odešel – žádný neví 
kam. Víckrát už potom se ve 
mlýně neukázal. 
 Mlynář komediantovi dobře 
zaplatil a mleči se do mlýna táhli 

zase jako dříve.  
 
11  
Založení kaple v Mostištích 
 V osadě Mostištích severně od 
Velkého Meziříčí se rozkládající, 
na pahorku se rozkládá malý 
úhledný kostelík. Nedaleko toho-
to je malá kaplička. 
 Dokud bylo toto místo prázd-
né, často kolem jdoucí různá vi-
dění měli. Ze kterých jeden pří-
klad uvádím.  
 Šel jednou rychtář z vesnice 
Borů pocházející, z Velkého Mezi-
říčí od zprávy domů. Bylo mu jíti 
osadou Mostištěmi. Přicházeje 
k mostu, vedoucímu přes řeku 
Radostínku, spatřil po pravé stra-
ně temný předmět, podobající se 
lidské postavě. Z prvního ouleku 
se vzpamatovav, promluvil 
k předmětu: „Chval každý duch 
Hospodina a Ježíše, jeho syna!“ 
Duch odpověděl: „Chval si ho 

sám!“ Rychtář konečně došel 
ku shora zmíněnému místu, 
kamž také duch se dostal. Na 
tomto místě zmenšoval se stá-
le a stále, až konečně zmizel 
zraku rychtářovu. Ten více 

mrtev než živ dostal se 
domů.  
 Jest tomu více než 50 
let, co naši předkové 
vystavěli kapličku na tom 
místě, kterou až do 
dnešního dne s krásným 
obrazem Bohorodičky 
spatřiti můžeš. 
    Poznámka: Jistě, tato 
pověst není z Borů, ale 
píše se tu o rychtáři 
z Borů… 
 
Kříž ve Škarkách 
 Kříž je postavený na 
památku rolníka Jana Ku-
čery z Vídně, který zde v 
roce 1895 byl „stromem 
zabit“. Jan Kučera se na-
rodil 31.5.1837 ve Vídni 

č. 14 a v lese na Škarkách pra-
coval jak se říkalo na 
„panském“ a spadl na něho 
strom. 
 Z vyprávění pana  Václava Ambro-
že a brožurka o obci Vídeň (1995)  
 
Použitá literatura:  
Ladislav Barák: Pamětní kniha obce 
Horních Borů (založená 1947) č.1-8 
Kolektiv autorů: Pověsti z Velkého 
Meziříčí a okolí, Vydavatelství M. 
Smejkal, s.r.o., Žďár nad Sázavou, 
1996  č. 9-11 
 Vážení a milí čtenáři, napa-
dají vás při čtení této přílohy další 
příběhy, které jste třeba slýchali 
doma? Jak to bylo s tím koňským 
povozem zapadlým na louce k 
„Mlejňáku“? Jaké osudy a jaké udá-
losti se vážou ke křížům, kterých 
tu v Borech a na Cyrilově máme 
celkem 13?. A sv. obrázky na stro-
mech v lese? Když se s námi o své 
vzpomínky podělíte, budeme moc 
rádi. 
      Blanka Křížová, Klub dobré  
         pohody a František Eliáš st. 
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 Na základě toho, že hrani-
ce odchodu do důchodu se 
výrazně posunula a také čet-
ných připomínek mladších 
jubilantů, bylo rozhodnuto, že 
od letošního roku budou 
členové SPOZ s dárkem na-
vštěvovat pouze jubilanty od 
80 roků výš. Ostatním bude 
zasíláno blahopřání. 
 Jana Zikmundová za SPOZ 
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Sboru pro občanské 

 záležitosti 

Ze života Komunitní školy 
 
Pozvánka na kurz Svět peněz a financí 
Komunitní škola Bory Vás zve na kurz Svět peněz a financí (banky, úrok, úvěr, možnosti 
spoření, investice…) První ze dvou lekcí proběhne v úterý 17. 3. 2009 v 16 hodin, ter-
mín druhé lekce si účastníci domluví na první lekci. Kurz povede pan starosta Josef 
Březka, cena kurzu bude upřesněna podle počtu přihlášených. 
 
Kurz Základy práce s počítačem 
V letošním roce jsme nabízeli v dotaznících kurz Základy práce s počítačem. Tento 
kurz si vybrali pouze čtyři zájemci, proto nebyl otevřen. Nyní nabízíme možnost ote-
vření tohoto kurzu od března, pokud se najdou další zájemci. 
 
Taneční kurzy skončily 
V neděli 18. ledna se sešli naposledy účastníci obou tanečních kurzů - pro začátečníky i pokročilé. Většina z nich 
se rozhodla příští školní rok ve výuce tance pokračovat. Taneční kurzy pro pokročilé budou tedy určitě otevřeny, 
pravděpodobně v říjnu 2009. 
V případě dostatečného počtu zájemců otevřeme opět také taneční kurzy pro začátečníky. 
Vzhledem k vytíženosti lektorů a z organizačních důvodů potřebujeme zjistit předběžný zájem o tyto kurzy. 
 

Pokud máte zájem o účast v některém z výše uvedených kurzů, přihlašte se na tel. 
čísle školy 566 535 177 nebo elektronicky na zsbory@zsbory.cz  V. Stará  

Obecní úřad Bory nabízí k prodeji knihu 
 "Na křídlech za poznáním obcí Žďárska"  

Autoři - Jiří a Iva Trojanovi, Velké Meziříčí 
Cena 200,- 

Kniha obsahuje více než 800 barevných  
leteckých snímků, 168 samostatných obcí a městysů okresu a je doplněna 

snímky šesti měst,  
zajímavostmi regionu, obsáhlou textovou částí, znaky obcí a mapkami. 

 Pro Jívovské už po jedenácté. My z Borů jsme se zúčastnili po 
třetí. A že to byla letos paráda! Bylo nás 66 a dva pejsci. Na kopci 
jsme se sešli ze všech stran a bylo nás snad 288. Byl už načisto 
problém celé to hemžení spočítat. 
 A pak jsme přijali pozvání do kulturáčku na Cyrilově. Tady 
všichni roztáli. Dostali jsme dobrý čaj, teploučko tu bylo, útulno a 
veselo. Březkovi, díky moc! 
                 Za rok nashledanou! 
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 V minulém čísle zpravodaje jsme uvedli, že Přírodní 
památka Mrázkova louka letos oslaví 60. výročí vy-
hlášení. O osudech tohoto chráněného území budeme 
psát na pokračování. Zde je první díl věnovaný vyhlášení 
chráněného území (úplný opis vyhlášky). 
 
 Dne 4. října 1949 Ministerstvo školství, věd a umění pod 
č.j. 122.213/49-IV/1 (referent Karel Kodl) vydalo vyhlášku o 
zřízení řízené přírodní reservace „Mrázkova louka“na katast-
rálním území Horní Bory (okres Velké Meziříčí ) se souhla-
sem Jana Mrázka v Horních Borech č. 31 ze dne 22. srpna 
1949 jako vlastníka níže uvedené nemovitosti  vyhlašuje: 
 Parcela č. 199/1 v k.ú. Horní Bory tvoří řízenou přírodní 
rezervaci na výměře 0,5197 ha. Reservace je zakreslena ve 
výseku kopie  mapy katastrální, jakož i v mapě speciální a 
v topografickém plánu.  Mapy budou uloženy v ministerstvu 
školství, věd a umění a u státního památkového ústavu 
v Brně. 
 Reservace bude chráněna před jakýmkoliv poškozováním 
tj. odvodňováním, hnojením, trháním a vyrýpáváním rostlin, 
porušováním půdy a drnu, vysazováním stromů a keřů, budo-
váním cest, pěšin a chodníků, pastvou dobytka a drůbeže, 
tábořením a zakládáním ohňů, skládáním odpadků a rumu 
apod. 
 Pravidelné kosení trávy je přípustné jako dosud. Všechny 
zamýšlené změny budou hlášeny ministerstvu školství, věd a 
umění. Tyto závazky platí i pro každého dalšího nástupce 
v držbě. Vlastnická práva nejsou prohlášením majitele ze dne 
22.8.1949 dotčena. Právo kontrolovati zachování podmínek 
přísluší ministerstvu školství, věd a umění a jeho orgánům 
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(státnímu památkovému úřadu v Brně a konzervátoru 
pro ochranu přírody a krajiny. 
 Ministerstvo školství, věd a umění se zavazuje platiti 
majiteli parcely na úhradu daní, přirážek a provádění  
ochrany roční paušální náhradu ve výši 300 Kč, která 
bude splatná ke dni 30.11. každého roku, ovšem jen 
za předpokladu přesného plnění uvedených podmínek. 
Státnímu památkovému úřadu v Brně, oddělení na 
ochranu přírody a krajiny, se ukládá, aby učinilo opat-
ření se zřetelem k ustanovení katastrálního zákona ze 
dne 16.12.1927 č. 177 Sb., §§ 15 a 54 a ustanovení 
vládního nařízení  o přípravách prostorového plánování 
ze dne  23.7.1941 č. 299 Sb., § 2 odst. 1 a odst. 3, lit. 
1, a § 5 odst. 1. 
 Všechny ústavy veřejné správy, veřejnoprávní korpo-
race a jejich orgány, jakož i správy školské a státní 
péče osvětové se žádají, aby při ochraně této reservace 
spolupůsobily. 
    Za ministra: v zastoupení Pavlásek v.r.                    
    Za správnost vyhotovení: Truksová (podpis) 
 Listina byla zaslána p. Janu Mrázkovi na vědomí 
s poděkováním za souhlas se zřízením reservace. 
 
 Tato informace pochází z originálů listin, které 
ZO ČSOP Bory laskavě předala p. Berta Mrázková. 
K vytvoření úplné představy o tom, jak došlo 
k vyhlášení nejstaršího chráněného území na Vel-
komeziříčsku ale nemáme informaci o tom, kdo její 
zřízení navrhl. Snad to měl být některý místní uči-
tel. Proto žádáme čtenáře o sdělení jakýchkoliv 
informací, které by pomohly tuto mezeru doplnit. 
               Pavel Kříž 

Borský zpravodaj 

O VYHLÁŠENÍ MRÁZKOVY LOUKY 

Program Klubu dobré pohody Bory na březen 2009 
 Vážení a milí naši návštěvníci a příznivci, máme tu březen, poslední zimní měsíc, poslední měsíc našich setkávání.  
 A prosím, věnujte pozornost začátkům besed. 

 

Čtvrtek 
5.3. 

v 17.00 hod. 

Čokoládový ráj paní Hany Pokorné 
 
                                            Zasedací místnost Obecního úřadu v Borech     Vstupné 20,- Kč 

Čtvrtek 
12.3. 

v 18.00 hod. 

O rybách a rybníkářství na Velkomeziříčsku II. 
Pan ing. Ján Regenda, Ph.D. inspektor rybářství na Velkostatku Marie Podstatzké-Lichtensteinové ve 
Velké Meziříčí nám přijde podruhé vyprávět o svojí práci. A že to umí velmi poutavě, o tom se přesvědčili 
návštěvníci prvního setkání v lednu. 
                                                        Zasedací místnost Obecního úřadu v Borech     Vstupné 20,- Kč 

Čtvrtek 
19.3. 

v 18.00 hod. 

SRÍ LANKA  Honzík Karásek a Šárka Mejzlíková 
 Vánoční cesta. Tentokrát se nebude podávat Kubalibre, ale pravý cejlonský čaj… 
                                            Zasedací místnost Obecního úřadu v Borech     Vstupné 20,- Kč 

Sobota 
21.3 

v 18.00 hod. 

Thajsko  Alena a Oldřich Žurkovi 
Putování po horách, sjíždění divoké vody, Laos, nepřístupné letiště… listopad 2008 
                                                           Zasedací místnost Obecního úřadu v Borech     Vstupné 20,- Kč 

Čtvrtek 
26.3 

v 18.00 hod. 

Reiki, léčivá síla kamenů  Pan Divil ze Sněžného 
 
                                                     Zasedací místnost Obecního úřadu v Borech      Vstupné 20,- Kč 

A ještě malé připomenutí. Zaškrtněte si v kalendáři datum 30.5.09 s poznámkou: Jarní zájezd Klubu dobré pohody! 
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 I před Silvestrem 2008 bylo v tělocvičně ZŠ a MŠ Hany 
Benešové v Borech živo a rušno. Probíhaly tu totiž turna-
je žáků a žákyň, žen a neregistrovaných a registrovaných 
mužů ve stolním tenise. 
 Dopoledne 30.12.2008 sehráli své zápasy ve dvouhrách 
i čtyřhrách žáci a žákyně do 14 let. Zápasy této kategorie 
se hrály na vysoké úrovni a byly velice vyrovnané, strhují-
cí a někdy až emotivní. Ti, kdo se přišli podívat, tak toho 
určitě nelitovali. 
 Dvojice pro čtyřhry sestavili pořadatelé podle umístění 
hráčů v jednotlivcích. A jak se ukázalo byl to nejvyrovna-
nější turnaj ze všech. 
Výsledky: 
 Žáci: 
1. místo Radim Liška z Velkého Meziříčí 
2. místo Miroslav Ochrana z Borů 
3. místo Stanislav Krejčí z Borů 
4. místo Josef Starý z Borů 
5. místoTomáš Kochlöffel z Jirkova u Chomutova 
6. místo Roman Havlíček ze Skleného nad Oslavou 
7. místo Daniel Hochmann ze Skleného nad Oslavou 
Žákyně: 
1. místo Kristina Kotačková 
2. místo Šárka Dufková 
3. místo Kateřina Dufková 
4. místo Tereza Jurková 
5. místo Miroslava Kotačková - všichni z Borů 
Čtyřhry: 
1. místo Miroslava Kotačková a Radim Liška 
2. místo Daniel Hochmann a Josef Starý 
3. místo Kateřina Dufková a Stanislav Krejčí, Šárka Duf-
ková a Roman Havlíček, Tereza Jurková a Miroslav 
Ochrana 
6. místo Kristina Kotačková a Tomáš Kochlöffel 
 Po odehrání žákovské kategorie nastoupili neregistro-
vaní muži a ženy. Tyto kategorie hrály své zápasy na dva 
vítězné sety. Vítězové dostali šanci zahrát si i ve vyšší 
kategorii. To znamená, první tři žáci se mohli zúčastnit 
soutěže neregistrovaných závodníků. Účast žen byla 

oproti loňsku slabší, škoda. 
Výsledky ženy: 
1. místo Jana Vaverková st. 
2. místo Zuzana Jurková 
3. místo Kristina Kotačková 
4. místo Jana Vaverková ml. 
5. místo Vladimíra Stará 
 Největší počet utkání sehráli neregistrovaní muži. Bylo 
to celkem 51 vzájemných soubojů. Vítězství si nakonec, 
po velice vyrovnaném finále, odnesl pan učitel Zdeněk 
Liška z Velkého Meziříčí. Na 2. místě skončil Petr Kozel 
z Krásněvsi. A 3. místo vybojoval Stanislav Ochrana 
z Borů. Tito tři si posléze 
zahráli v turnaji registrova-
ných hráčů. 
Výsledky neregistrova-
ní muži: 
1. místo Zdeněk Liška 
2. místo Petr Kozel 
3. místo Stanislav Ochrana 
4. místo Petr Kubíček 
5. místo Radim Liška 
6. místo Ondřej Dostál 
7. místo Josef Starý st. 
8. místo Miroslav Mahel 
9. místo Petr Beneš 
10. místo Ladislav Kotačka 
11. místo Josef Starý ml. 
12. místo Vladimír Dvořák 
13. místo Ondřej Coufal 
14. místo Stanislav Krejčí 
 Závěrečným turnajem byl turnaj registrovaných hráčů. 
Hrálo se na tři vítězné sety tak, jak se hraje v soutěži. 
Některé zápasy byly opravdu bojovné a dramatické. Na 
prvních 3 místech se umístili hráči oddílu stolního tenisu 
TJ Družstevník Bory, kteří hrají okresní přebor. Neměli 
to ale vůbec lehké, protože čtvrtý neregistrovaný Petr 
Kozel podlehl se druhým a třetím v pořadí až po pětise-

(Pokračování na stránce 12) 

PŘEDSILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 

PÁR SLOV O MUŽSTVU TJ DRUŽSTEVNÍK BORY - STOLNÍ TENIS 
 Registrovaní hráči pro sezonu 
2008-2009: František Dufek, Vladi-
mír Krejčí, Miroslav Ochrana, Ště-
pán Křehlík, Vojta Chalupa a Stani-
slav Ochrana. 
 Oddíl hraje Okresní soutěž a na 
to, že má dva nováčky (Vojta, Ště-
pán), kteří ještě nikdy takovou sou-
těž nehráli, si nevede vůbec špatně. 
Jelikož soutěž běží už od října, po-
dařilo se nám probojovat do finálo-
vé skupiny o postup. Oficiální hrací 
den pro stolní tenis určený českou 
asociací ST je neděle v 9 hod. ráno 
(pokud se mužstva spolu nedomluví 

na jiném termínu).  Podle řádu ST 
musí alespoň jeden hráč z mužstva 
projít školením z pravidel ST a 
absolvovat testy na licenci rozhod-
čího. Najímání rozhodčího na do-
mácí zápasy by bylo finančně ná-
ročné. Hrací sezona končí v půli 
března. Všichni jsou srdečně zváni 
na zápasy do tělocvičny (přezůvky 
s sebou). Hrací termíny se dozvíte 
přímo od hráčů nebo na webu. 
 Veškeré informace o oddílu a 
jednotlivých hráčích včetně bodů, 
úspěšnosti hráčů, tabulek a dalších 
věcí najdete na: www.pinec.info 

    Sportu zdar a tenisu zvlášť!      
  František Dufek 



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 

 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    

 
Registrace:   

MK ČR E 18422 
 

Připravuje redakční 
rada:  

Josef Březka 
Pavel Kříž 

Zuzka Filipová 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

Počet výtisků 285 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v únoru 2009 
 

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 

POLOČAS BORSKÉ KOPANÉ   Na čtyřech frontách vstoupili fotba-
listé TJ Družstevník Bory do sezóny 
2008-2009. Uprostřed této sezóny figu-
rují v tabulkách okresního přeboru 
týmy mužů A, dorostu a starší příprav-
ky, v tabulce IV. třídy pak muži B. Zimní 
přestávka je pak vhodnou příležitostí k 
ohlédnutí za fotbalovým podzimem. 
 
MUŽI A:  5.  13  7  1  5  27:24  22b. 
 Naše áčko se pod vedením Milana 
Todorova dostává do další fáze. Po 
prudkém vzestupu ze IV. třídy až do 
krajské I. B. třídy se podařilo stabilizo-
vat výkonnost na úrovni špičky okresní-
ho přeboru a nyní nastává postupné 
omlazování kádru. Do mužského fotba-
lu nakoukli Kujal s Novotným, stabilně 
už hrává Líbal. Když před léty dlouhole-
tý kapitán Antonín Novotný poprvé 
zvažoval ukončení kariéry, byl jeho syn 
desetiletým nadějným žáčkem. Kdo by 
řekl, že si po letech oba Tondové za-
hrají v jednom týmu? Ale zpět k podzi-
mu. Tým zdobilo kolektivnější pojetí. 
Hráči už tolik nespoléhali na exdivizní-
ho Milana Špačka a ten hrál více pro 
tým. Zrodilo se tak dostatek branko-
vých příležitostí, které však rychlonozí 
útočníci mnohdy zbrkle spalovali. Bo-
lestná byla zejména domácí ztráta s 
tehdy posledním Rovečným, naopak 
vítězství nad ambiciózním lídrem soutě-
že Štěpánovem ukázalo skutečné mož-
nosti týmu. 
Nejlepší střelci: Špaček 11, Vávra 
a Líbal 4. 
 
MUŽI B:   2.  14  6  5  3  30:20  23b. 
 IV. třída se letos z ekonomických 
důvodů hraje ve dvou osmičlenných 
skupinách. Ani v tomto světle neztrácí 
2. příčka na lesku, i když ztráta 12 bodů 
na Jabloňov je velká. Béčko bezezbytku 
plní svůj účel. Hráči těží ze společné 
kvalitní přípravy s áčkem a vůbec ne-
hrají špatný fotbal. 

Nejlepší střelci: Viliš a 
Coufal 7, Březka 5. 
 
DOROST:  3.  14  8  4  
2  50:16  28b. 
 Zbytky žákovského tý-
mu, vymřelého po přeslici, 
byly před rokem poslány na hostování do 
okolních oddílů. Trenérům Jiřímu Kaštanovi 
a Janu Jakubcovi se podařilo přimět hráče k 
návratu a navíc motivovat i ty, kteří už po-
malu dávali fotbalu vale. Máme tak konečně 
dorost v plné síle, prezentující se kombinač-
ním útočným stylem. Chvíli trvalo, než si to 
sedlo, ale nyní už přibývají body a góly na 
našem kontě. Půjde-li vše tak jak má, čeká 
borský mužský fotbal v dohledné době živo-
tadárná transfuze mladé krve. 
Nejlepší střelci: Chalupa 21, Ochrana 
a Zikmund 7. 
 
PŘÍPRAVKA starší:  5.  2  1  3  14:20  
7b. 
 Loňský zlatý zázrak v podobě zisku okres-
ního titulu se letos nebude opakovat. Ne že 
by naši nejmenší fotbalisté zklamali, ale ve 
starší kategorii jsou teď nováčky a musí sou-
peřit s urostlejšími protihráči. Ale to je fot-
bal. Horší je vynucená improvizace na místě 
brankáře po výpadku vytipovaného hráče, 
která negativně ovlivnila celý podzim. A pře-
kvapující je, že někteří hráči podlehli sebeu-
spokojení. Loni šlo vše moc hladce a teď je 
třeba zase přistát na zemi. Ale není vše jen 
špatné. Přípravka odehrávala 5 kvalitních 
zápasů a podzimní účet kazí jen porážka 9:2 
v D. Rožínce po nezvládnuté koncovce zá-
pasu, kdy ve snaze vyrovnat jsme zcela ote-
vřeli hru a inkasovali. Rozhodnutý zápas pak 
dohrávali náhradníci. Vůle po vítězství tedy 
nechybí. Bez dalšího rozvoje individuálních 
schopností a herních dovedností však k 
úspěchům nepovede.      
             Josef Starý 

tových bitvách a jako jediný ze všech hráčů, 
uhrál s vítězem set. 
 Výsledky registrovaní hráči: 
1. místo František Dufek 
2. místo Vladimír Krejčí 
3. místo Miroslav Ochrana 
4. místo Petr Kozel (podařilo se mu vrátit 
prohru Zdeňkovi Liškovi z předchozího tur-
naje neregistrovaných) 
5. místo Zdeněk Liška 

6. místo Vojtěch Chalupa 
7. místo Štěpán Křehlík 
8. místo Stanislav Ochrana 
 Všichni hráči všech kategorií obdrželi věcné 
ceny a první tři i diplomy. Foto z turnaje je 
možno shlédnout na www stránkách Borů. 
 Děkujeme všem hráčům za účast a přejeme 
hodně zdraví a mnoho úspěchů ve sportov-
ním roce 2009! 
           Zuzana Jurková, František Dufek  

(Pokračování ze stránky 11) 


