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 VELIKONOČNÍ TRIDUUM 
Zelený čtvrtek 1.04.2010 -18.00 Mše na památku Večeře Páně: Za Františka Svobodu, rodiče, 
rodiče Klusáčkovy a duše v očistci - o.M.P. 
Velký Pátek  2.04.2010 - 18.00 Liturgie památky Umučení Páně. - o.M.P. 
Bílá Sobota  3.04.2010 - 20.00 Velikonoční Vigilie: Za farníky- o.M.P. 
Neděle - Neděle Zmrtvýchvstání Páně  4.04.2010 - 9.45  Mše sv.: za Adolfa Poula, rodiče a 
sourozence   - o. M.P. 
Velikonoční pondělí  5.04.2010 DOLNÍ BORY 9.45 Mše sv.:za Jana a Emílii Kujalovy, za živé 
a + z rodiny Kujalovy a za Františka Marka - o.M.P.        

                                

Na Zelený čtvrtek začínáme Velikonoční Triduum. Ve čtvrtek v 18.00 Mše na památku Večeře Páně.  
Po mši adorace v adorační kapli do 21.00 hodin. 

 

Na Velký pátek adorace od  8.00. Liturgie památky Umučení Páně bude v 18.00. Adorace u Božího hrobu do 21.00 hodin.  
Sbírka bude  na Boží Hrob v Jeruzalémě. 

 

Na Bílou sobotu adorace u Božího hrobu od 9.00 do 19.30. Velikonoční Vigilie bude ve 20.00 hodin.  
Na tuto bohoslužbu si  přineseme svíčky.  

JARNÍ AKADEMIE 
Zveme všechny rodiče, prarodiče a další přátele školy na Jarní akademii, která se koná v pátek 14. května 2010  

v 17.00 hod. v Kulturním domě v Borech. Na vaši účast se těší žáci a učitelé Základní školy Hany Benešové v Borech. 

KRÁSNÉ VELIKNOCE V NAŠÍ ZŠ 

Jaro přišlo i do školy. Venku byly ještě zbytky sněhu, ale třídy a chodby školy už volaly po jaru. Sněhuláky, sněhové vločky  
a další zimní dekorace vystřídali ptáčci v klecích, beránci, velikonoční kraslice, jarní kvítka a další jarní výzdoba. 



Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 
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 Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
dne 19.2.2010 

Zastupitelstvo obce: 
I)   bere na vědomí: 
1) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  
2) zprávu z jednání Rady obce 
3) informaci p. starosty o kolaudačním řízení na studnu na 

Cyrilově  
4) informaci o jednání s firmou ZEMAS AG. o pronájmu 

pozemku pod OÚ 
5) informaci o zajištění prací pro obec jinou formou než 
dosavadní, ZO navrhuje získat 3 zaměstnance přes úřad 

práce 
 

II)      schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Holoubek R., Eliáš F.     
2) program jednání ZO        
3) prodej pozemku 11m2 k.ú. Horní Bory p. Machovi a sou-
časně odkoupení pozemku č. 1210/3 od p. Macha o výměře 

17 m2  v k.ú. Horní Bory  
4) rozpočet  obce na rok 2010                                                                          
5) finanční podporu aktivitě MA 21                                                               
 

III)   zamítá 
1) žádost o příspěvek pro KŠ Bory z rozpočtu obce ve výši 

20 000,- Kč        
2) žádost MOP Bobeš o bezplatný pronájem KD na karne-
val, žádost nesplňuje podmínky dané usnesením zastupitel-

stva 
 

IV)  ukládá: 
starostovi obce, projednat s p. Křížem P. stav borovic před 
ZŠ a v parku před domem p. Ochrany a p. Dvořáka 

v Horních Borech 
 

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 11 členů. 

 
 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 

19.3.2010 
Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  
2) zprávu z jednání Rady obce 
3) výběrové řízení na technologii kompostárny 
4) informaci, že na stavbu ani na technologii nelze dle posky-
tovatele dotace uplatnit DPH 
5) informaci p. Špačka o vyměřování pozemku za účelem 
výměny u domu p. Pola v Dolních Borech 
6) informaci o firmách na sečení trávy 
7) informaci o příjmech a výdajích na veřejné osvětlení od r. 
2003 
8) pozvání na setkání strategického týmu na aktualizaci 
“Strategie obce Bory“ 
9) pozvání od p. Křížové na úklid struh v okolí obce v rámci 
akce “Čistá Vysočina“ 
10) dopis Mladých ochránců přírody Bory 
 

II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Křížová B., p. Marková R.   
2) program jednání ZO        

3) pronájem KD Bory na divadelní představení a školní be-
sídky za 600,-Kč včetně DPH                            
4) výběrové řízení na technologii kompostárny a určuje vítě-
zem řízení firmu SOME Jindřichův Hradec      
5) příspěvek 1.200,-Kč na činnost MOP BOBEŠ Bory 
z paragrafu SPOZ  
6) vedení účetnictví ZŠ a MŠ Bory ve zjednodušeném rozsa-
hu dle zákona č. 563/1991 Sb.  s účinností  od 1.1.2010  
    

III)  ukládá: 
1) starostovi obce zařídit ve spolupráci s SDH Bory úklid 

posypu z komunikací 
 

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 11 členů. 
 

Mgr. Zikmundová Ludmila     Březka Josef 
místostarosta             starosta 

 
INFORMACE OBČANŮM 

 
Sběr nebezpečného od-
padu bude 20.4.2010 od 
15.50-16.10 hod. a od 16.20
-16.35 hod. na Cyrilově.  
 
Velkoobjemový kontej-
ner bude přistaven v pátek 
16.4.2010 a bude odvezen 
21.4.2010.  
 

 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM  
 JUBILANTŮM! 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vladimír Vávra  Dolní Bory 65  16.5.1950 
Vladimír Zmrhal  Dolní Bory 20  17.5.1950 
Květa Ochranová  Horní Bory 103   22.5.1950 
Marie Horáková  Dolní Bory 13  1.6.1935 
Marie Dostálová  Horní Bory 146 8.6.1940 
Ludvík Prokop  Horní Bory 110 2.6.1945 
Karel Komárek  Dolní Bory 4  27.6.1950 

 
 Všem našim milým jubilantům přejeme 

hodně zdraví a pohody  
k jejich krásným narozeninám 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 Naše šikovné švadlenky a 
starší žákyně (i někteří kluci!) 
z naší ZŠ se pustili do práce a na 
světě je 24 panenek. Jedna hezčí 
než druhá. Z Prahy všechny dostaly rodné listy a také už máme 
vyřízené náležitosti k adopci (k prodeji) panenek. Při sobotní 
besedě a divadelním představení už se první panenky prodaly a 
další jsou zamluvené. Na jednu se např. složí prvňáčci, na další 
šesťáci, kolektiv pracovnic naší MŠ atd. Panenky vystavíme na 
dalších akcích a na webových stránkách obce.   
 Každá panenka představuje reálné dítě, které bude za 600 
Kč očkováno. 600 Kč představuje náklady na očkování 1 dítěte 
proti šesti hlavním dětským chorobám – spalničky, záškrt, čer-
ný kašel, tetanus, tuberkulóza, dětská obrna. 
 Každý kupující obdrží zdarma pohlednici UNICEF, kterou 
by měl zaslat tomu, kdo panenku vyrobil. 
Jeho adresa je 
uvedena na rod-
ném listě panen-

ky. Takto se děti i dospělí dozvědí, kdo jejich panenku 
koupil / adoptoval. 
 Finanční prostředky takto získa- né budou využity 
na očkovací programy UNICEF v rozvojových 
zemích. Č.ú. 2200022/0300  v.s. 205 
 Na požádání rádi vystavíme da- ňové potvrzení, 
neboť jde o formu daru a podle par. 15 resp. par. 20 
mají plátci daně z příjmů nárok na odečet daru ze 
základu daně. 

ADOPTUJ PANENKU 
A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ 

 

ZO ČSOP  
BORY 
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KONCERT  SLUNCE  A  LUNA 
 

Svatava Drlíčková a Gendos Čamzyryn 
    

 Na několika místech v ČR bude zrealizován velmi netradiční koncert 
těchto dvou hudebníků. 
 Zazní hrdelní a intuitivní zpěv, tradiční i současné hudební nástroje 
z celého světa a především z Tuvy a Moravy. 
Každý člověk občas zatouží znát a porozumět svým kořenům, najít své 
předky, naslouchat jejich hlasům a pak dál jít cestou životem, prožívat 
naplno přítomnost a hledět do budoucnosti. 
 Gendos Čamzyryn je mistrem hrdelního zpěvu ve všech jeho polo-
hách, který se prolíná s intuitivním zpěvem Svatavy Drlíčkové. Jejich tra-
diční nástroje ladí, jako kdyby spolu vedly rozhovor. Kdo se zaposlouchá 
do spojení tuvinské a moravské hudby bude mile překvapen, jak jsou si 
blízké. Jako kdyby se kořeny 
národů navzájem prolínaly, 
hledaly a odrážely se v srdcích, 
jež jsou plné hudby. Tam se 
také všechny tóny rodí. 
 Každý koncert slibuje uni-
kátní, neopakovatelné a netra-
diční zážitky, které zůstanou 
dlouho v srdcích a v mysli kaž-
dého, kdo si nenechá ujít toto 
hudební a mystické vystoupení. 

 
Tuvinský šaman, hudebník, 

mistr a učitel hrdelního zpěvu 
Gendos pochází ze Sibiře, z 
ruské autonomní republiky Tuva. Jeho umění vychází z místních tradic; 
už jeho dědeček byl šaman a Gendos se brzy vydal stejnou cestou. Ar-
chaický způsob zpěvu, tzv. alikvótní vokál, hypnotizuje posluchače a do-
dává jim pozitivní energii. V rozvíjení sibiřských tradic spolupracoval 
Gendos i se známými osobnostmi světové etnické scény, jako jsou sibiř-

ská zpěvačka Sainkho Namtchylak nebo kapela Yat-Kha. Svůj styl, 
mísící šamanskou kulturu s prvky jazzu, označuje Gendos jako 
"sham beat".  

19. 4. 2010  
Pořádá Obecní knihovna a  

Základní škola Hany Benešové  
Začátek v 18.00 hod.  
ve vestibulu ZŠ Bory 

 Vstupné 50,- Kč 

ČISTÁ VYSOČINA 17.4.2010 

 

Přihlásili jsme se k projektu „Vysočina 21“, který je realizován krajem Vysočina a je 
podpořen z MŽP. V rámci tohoto projektu bude probíhat úklid veřejných prostran-

ství a zejména sběr odpadků podél komunikací. 
 

U nás v Borech to bude v sobotu . Sraz je v 8.30 hod. před Obecním úřadem.  
 
Prosíme, vezměte si pracovní, nebo gumové rukavice. Reflexní vesty, pytle na sesbíraný odpad a svačina 
i pití bude zajištěno. O odvoz pytlů se postará KSÚS. 
Sejde-li se nás dostatek, vyčistíme tři hlavní směry podél vozovek z naší obce. Jistě každý může namít-
nout: „Já jsem tam ten binec neudělal“. A bude mít pravdu. Zatím není v naších silách, těm nepořádní-
kům v odhazování odpadků po lese zabránit, ale ten úklid v našich silách jistě je. 
 

Na setkání a společnou práci se těší MOP Bobeš, ZO ČSOP Bory a ZŠ Bory             BK 
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ČTVRTÁ NOC S ANDERSENEM V OBECNÍ KNIHOVNĚ 

 26. - 27.3.2010. Nocovalo opět 20 dětí + Štěpán Křehlík + Lenka Křehlíková + 
Iveta Jakubcová. 
 Počasí nám přálo, venku bylo téměř letně a tak jsme noc zahájili u ohýnku a opé-
kali špekáčky. Pak jsme se vydali na noční výpravu, téměř dobrodružnou a na jejím 
konci jsme vypustili 8 balónků štěstí. Mnozí je viděli poprvé a bylo to krásné, i když o 
nedaleký les jsme měli jisté obavy. 
 Pak nám děvčata předvedla loutkové divadelní představení Červená Karkulka s 
divadélkem od paní Březinové. A bylo to představení všechna čest. I když na nácvik 
měly holky čas minimální, přípravu vzaly zodpovědně a koukat na ně byla vážně ra-
dost. Už teď se těšíme na další hry. A pak jsme si lámali jazyk jazykolamy a hráli další 
hry a četli a četli až do půl druhé ráno.... 
 Bylo nám spolu dobře a už se těšíme na další nocování, které bude asi ještě letos 
a bude určeno dětem starším.             BK 

 Také v komunitní škole se rozběhlo 2. pololetí. V úterý se 
v tělocvičně setkávají ženy a hodinu se věnují posilovací józe, ve středu 
pokračují všechny tři kurzy angličtiny. Naše studenty angličtiny navští-
vili účastníci kurzu Obecních koordinátorů, který probíhá v rámci 
projektu Obce Bory. Zajímali se o zkušenosti místních s aktivitami 
Komunitní školy a jejich motivací ke studiu angličtiny. Ve čtvrtek po-
tom následuje opět v tělocvičně cvičení pro ženy. 
 Zajímavý kurz proběhl 16. února. Jednalo se o výrobu šperků me-
todou Tiffany. Tento kurz byl u nás ve škole poprvé a tak několik má-
lo slov k této metodě: Účastníci kurzu si vyrobili šablony podle vlastní-

ho návrhu nebo předem připravené 
lektorkou, vyřezali jednoduché tvary z 
plochého skla, brousili sklo, páskovali 
měděnou fólií, kompletovali díly k so-
bě, cínovali, čistili a patinovali. Domů si 
odnesli hotovou vitráž. Z předchozích 
slov je zřejmé, že tato technika je ná-
ročná, což potvrdili také sami účastníci 
kurzu. Přesto můžeme říci, že se vý-
robky  povedly a navíc nebyly potřeba 
ani připravené náplasti na případné 
úrazy.      Vladimíra Stará 

POHLED DO KOMUNITNÍ ŠKOLY 

Jarní zájezd Klubu dobré pohody  
 8.5. 2010  

Navštívíme husitské město Tábor, poutní 
místo Klokoty,  Sezimovo Ústí …. 

Odjezd v 6.30hod. od OÚ. Cena: senioři a 
děti 200,- dospělí 250,- (Cizí + 100,-) 

Přihlášky u B. Křížové 
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Divadelní představení Dole v dole  -  ochotnického spolku  
HuKoT  a divadelní představení „Srnka“ divadla Bory C.  

 Dne 21. února 2010 mohli všichni strávit krásné odpoledne v kulturním domě 
v Borech, kam Liga nekuřáků Bory pozvala divadelní spolek z Hubenova HUKOT a členy 
Divadla Bory C. 
 První představení s názvem Dole v dole velmi pobavilo nejen malé diváky. Dobře 
napsaná hra s nápaditými zvukovými efekty a zábavnými vtipy zavedla diváky do dolu, kde 
bylo zasypáno několik návštěvníků exkurze.  Druhé představení „Srnka“ přiblížilo vtipnou 
formou ekologii a znečišťování přírody. Velké poděkování patří nejen všem hercům, 
ale také pořadatelům, protože herci hrají bez nároku na honorář – pouze jen za náklady 
na dopravu, které dobrovolné vstupné jen taktak pokryje.             MB  

Divadelní představení Záskok v podání 
souboru Tyjátr z Křižanova.   

 
 Pořadatelé této akce, Pavel a Hanka Vávrovi a řada jejich 
spolupracovníků: Milan a Zuzka Špačkovi, Bára Zikmundová, 
Zuzka Filipová, Hanka Kadlecová a Boženka Chalupová nám 
připravili krásný večer. Divadelní hra autorské dvojice Svě-
rák, Smoljak v podání skvělého souboru z Křižanova, je 
zárukou úspěchu.   
 
Opravdu velký dík patří pořadatelům a hercům, ovšem i 
návštěvníkům, protože výtěžek z této akce půjde na nově 
vznikající Mateřské centrum.                            BK 

 V sobotu 13.3.2010 se konalo další setkání důchodců z Borů, Cyrilova, Skleného nad Oslavou, Radenic,  Rousměrova a Laštovi-
ček. Jaro sice ještě na dveře nezaťukalo, ale naši starší spoluobčané se sešli v kulturním domě, aby si pobesedovali, zatančili a vůbec 
se spolu po 2 letech zase sešli. 
 Setkání zahájil a všechny přítomné přivítal starosta Borů Josef Březka. Po něm se ujal slova starosta Radenic pan Sýkora a nemoc-
nou paní starostku ze Skleného nad O. zastoupila paní Havlíčková. A za Klub dobré pohody promluvila paní Blanka Křížová, která 
představila všechny akce, které pro naše seniory připravuje. 
 Naše starší spoluobčany přišly potěšit také děti ze ZŠ, které si připravily velmi pěkný, zajímavý a vtipný program. Děti z 1. třídy 
vystoupily s pásmem o čertech, které s nimi nacvičila p. uč. Jana Zikmundová. Starší děvčata zahrály skladby na klávesy a zejména na 
flétny. Pěvecký kroužek s hudebním doprovodem p. uč. Katky Brychtové přidal tři hezké písničky. 
  Po společném focení už následovala volná zábava a k tanci a poslechu hrála až do večera Šafářanka z Křižanova, pod vedením 
Ondry Chalupy. A hrála moc pěkně. 
 O krásnou výzdobu sálu, obsluhu a přípravu bohatého občerstvení se staral osvědčený tým členek SPOZ z Borů, Skleného nad 
Osl. a Radenic. Letos poprvé v režii Jany Zikmundové, nové předsedkyně SPOZ Bory. 
 Myslíme si, že se letošní setkání vydařilo a chtěly bychom poděkovat také sponzorovi firmě Zemas AG. Mostiště za finanční pří-
spěvek. Moc nás při loučení dojal komentář jednoho našeho seniora, který nám přál, aby se jednou o nás také tak pěkně někdo po-
staral.                               Z. Jurková            Foto: Stanislav Charvát   
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 V sobotu 20.3.2010 se uskutečnil v krásné tělocvičně ZŠ Bory již 7. ročník 
volejbalového turnaje „O pohár starosty obce Bory". Tento turnaj pořádají volej-
baloví nadšenci, kteří se pravidelně 1 x týdně scházejí už přes 10 let. Tohoto roč-
níku se zúčastnilo 8 družstev, která spolu sehrála celkem 18 zápasů. Byla to pěkná 
sportovní podívaná a malé i velké sportovní bitvy.  
 Divácky nejzajímavější byl asi finálový zápas mezi družstvy Borů a Oslavice. 
Byla to bitva o každý míč, jedna dlouhá a pěkná výměna střídala druhou. Hráči 
obou mužstev podávali neuvěřitelné výkony, bohužel se sportovní štěstíčko při-
klonilo k oslavickým hráčům a poslední set k velkému smutku domácích skončil 
29:27 pro Oslavici. Byl to krásný sportovní den a už se všichni těšíme na další 
ročník tohoto oblíbeného turnaje. Poděkování patří všem sponzorům, kteří věno-
vali ceny do turnaje. Jsou to: Obec Bory, Alpa a.s. Velké Meziříčí, Horácké auto-
družstvo Velké Meziříčí, Elektro Zikmund-Bory, Josef Fňukal-Bory, Pavel Láznička-
Bory, Uchytil s.r.o. - Žďár nad S. a 
Vezeko s.r.o. Velké Meziříčí. 
  Celkové výsledky: 
1. Oslavice - kapitán Jiří Havlíček 
2. Bory - kapitán Ondřej Zikmund 
3. Bory XXL - kapitán Martin Chalupa 
4. Měřín  - kapitán Tomáš Uchytil ml. 
5. Jívoví - kapitán Uhlíř 
6. Chlumek - kapitán Smejkal 
7. Ligno - kapitánka Ivana Hloušková 
8. Bory mládež - kapitán O. Dostál 
    
   Zuzana Jurková     
   Foto: Josef Březka     

VOLEJBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR STAROSTY OBCE BORY"  



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

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

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

Počet výtisků 260 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v dubnu 2010 
 

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:  

Josef Březka 
Pavel Kříž 

Zuzka Filipová 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

SPORT PRO VŠECHNY 
V HOSPODĚ? 

Ano!  Jde to! 
Kde, v čem, kdo, proč a jak? 
Kde: V Borech v hospodě na hřišti. 
V čem: Tříkolový turnaj v šipkách. Hrála se hra 301 master na 10 kol. 
Kdo:  To je na tom nejlepší, všech tří kol turnaje se zúčastnilo celkem 
22 hráčů z Borů, Krásněvsi, Radostína nad O., Pavlova a Dolní Rožínky. 
A teď pozor! Soupeřili spolu hráči, které dělily i tři generace. 
Proč: Je to jednoduché. V dobré náladě s trochou napětí prožité tři 
neděle. Pro vítěze byla nachystána hlavní cena a to sud piva 50 l. Sta-
robrno 110. Ten do soutěže věnoval generální partner turnaje: pivovar 
Starobrno. 
Jak to všechno dopadlo? Nejlepší ze všech 3 kol byl Radek Kotrba, 
Druhý Luckyn a třetí místo obsadil p. Karel Fabík z Radostína nad O. 
Co dodat závěrem: Poděkování účastníkům všech tří kol; sponzo-
rům, bez kterých dnes nic nejde; všem co se přišli podívat a vytvořili tu 
správnou sportovní atmosféru. 
Pro zvědavé: Šipky nejsou nebezpečný sport i když se hrají v hospodě. Nikomu se nic nestalo-nó 
i když … hrají se v hospodě.         Jirka Viliš ml. 

 

Pátek 16.04. 2010  
Taneční zábava se 

 skupinou  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCORT  
Kulturní dům Bory 

Pátek 30.4.2010 -  
Čarodějnický rej  

k tanci a poslechu hraje 

skupina JK Band  
Pořádá LNB 

15.5. 2010  
VELKÁ CENA V KOLOVÉ   

opět po roce v Borech 


