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Borský zpravodaj 

MASOPUST 2019 
 Masopust 2019 je za námi. A byl již pátý, jubilejní, v dnešní podobě. Jak je vidět z fotografií masek bylo opět „hejno“, 

což je úžasné a za to patří díky vám všem, kteří jste se do průvodu vypravili a i jinak organizačně pomohli. A velice děku-

jeme za milé a vstřícné přijetí po celé obci.To byla opět přehlídka koblížků a dalších dobrot. Všechna čest! 

A že nám počasí opět krásně přálo, to snad ani není třeba připomínat.          Foto Radek Kotrba 

Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA:  

 Informace, Ještě naposledy k otázce zadlužení obce, Rozpo-

čet obce 2019, O aplikaci Stromy svobody,  Narozeniny pro-

fesora Josefa Staňka, Výzva vlastníkům lesa, O zaniklých 

vsích na území Borů, Vzpomínka na Josefa Kvapila, Březen 

měsíc čtenářů, Mladí hasiči, Sportovní turnaje, Pozvánky na 

besedu, do divadla na seminář a memoriál Stanislava Ochrany... 
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tak to byl letošní leden a ještě část února. My co máme zimu 

rádi, jsme se radovali. Díky „krásným bláznům“ jakými jsou páno-

vé Ludvík Večeřa a Pavel Láznička, jsme si mohli parádní sněho-

vou nadílku na běžkách užívat na dokonale připravených stopách. 

Ty byly upravovány na všechny směry, v délce mnoha km. Nej-

prve traktůrkem, skútrem a pak i opravdovou rolbou. Byla to 

úplná euforie. Pavel upravené trasy pomocí mobilní aplikace za-

znamenával  a hned jsme je zveřejňovali na webových stránkách a 

FB obce. Vím, že se říká, že závidět se nemá, ale naše „zimní 

středisko“ nám záviděli lyžaři ze širokého okolí. Měli jsme totiž 

taky velké štěstí, že se u nás sníh udržel. 

 A tak jsme se ve stopách potkávali nejen mezi sebou, ale i 

s řadou lyžařů např. z Velkého Meziříčí. 

ZIMA JAK MÁ BÝT,  

Chápu, že ti co se 

skoro každý den a 

někdy i noc starali o 

to, aby bylo po celé 

obci rozhrnuto, ukli-

zeno a bezpečno, 

z takového množství 

sněhu radost asi 

neměli.... 

Díky moc jim všem. 

Blanka Křížová 

 Foto Pavel Kříž 

 Letošní karneval měl další malou změnu. O program se postara-

lo středisko volného času Velké Meziříčí - Dóza. Děti soutěžily, 

zpívaly a tančily. Nechyběly ani odměny pro děti, sladkosti, tombo-

la, hranolky a čepované pivo pro tatínky. Po slosování tomboly si 

všichni zahráli tradiční hru židličkovanou, která byla i pro dospělé. 

 Děkujeme rodičům, kteří se také aktivně zúčastňují progra-

mu. A velké díky patří všem, kdo pomáhali s organizací.  

       Lenka Sýkorová, foto Alča Hlaváčová 

KARNEVAL 2019 

Foto Jan Hutař a Blanka Křížová 
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 Milí čtenáři Borského zpravodaje, dostáváte do ruky první 

číslo z 13. ročníku v jeho novodobé historii. A jak vidíte, dospěli 

jsme k velmi zásadní změně, která je patrná na první pohled. 

Ano začali jsme spolupracovat s tiskárnou. Nebylo to snadné 

rozhodnutí a nebylo ani snadné vybrat tiskárnu. Náklad našeho 

zpravodaje, 300 ks je totiž velmi malý a v takovém případě cena 

za tisk 1 kusu je poměrně vysoká. Prozatím jsme zvolili variantu 

s barevnou obálkou. Přejeme vám, aby se vám „nový“ zpravodaj 

líbil a přinášel vám dál nové informace, zajímavosti a radost.  

              Blanka Křížová 

  

 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych i já vás touto cestou 

pozdravil.  

 Chci napsat jen pár řádků. Nedávno to bylo 100 dní od usta-

vující schůze nového zastupitelstva obce. Řeknu vám, to bylo 

obav a nervů, do čeho se to pouštím. To bylo probděných nocí. 

Proto děkuji hlavně mojí ženě za podporu a pochopení. Nemá 

to se mnou lehké, ale to vy, co nás znáte, víte. Taky chci podě-

kovat paní Křížové, bývalé místostarostce za pomoc při předá-

vání funkce. Poděkování patří také paní Janě Jakubcové a Libě 

Dvořákové za pomoc a trpělivost. 

 A taky děkuji paní starostce Lucce Dostálové za obrovskou 

energii, se kterou se vrhla do neznámého a vzala na sebe zod-

povědnost za další kvalitní rozvoj naší obce. Jsem za to rád, že u 

toho všeho můžu být.  Velice kladně hodnotím a věřím, že nejen 

já, její snahu informovat všechny občany o dění v obci, o připra-

vovaných projektech, o hospodaření obce. Vážím si její vstříc-

nosti a ochoty jednat s každým, kdo přijde ať už s problémy, 

připomínkami, nebo dobrým nápadem. 

 Věřím, že společně se členy rady a zastupitelstva obce a také 

s vámi, občany Borů budeme vytvářet podmínky pro kvalitní 

život v naší obci. A moc se na to těším! 

                Pavel Vávra 
 

INFO 
Nové vedení Sboru pro občanské záležitosti 
 Už loni paní Jana a Ludmila Zikmundovy avizovaly, že by rády 

předaly vedení Sboru pro občanské záležitosti někomu jinému. 

Máme velkou radost, že se nám podařilo najít další obětavé 

„dobrovolníce“, které se tohoto úkolu ujmou. Jsou to Renata 

Kovářová a Markéta Kaštanová. Na tomto místě si tedy dovolu-

jeme poděkovat jak novému vedení za to, že se holky funkce 

ujaly, tak hlavně vedení bývalému, za desítky let trvající práci 

pro naše občany. „Dalo by určitě hodně práce spočítat všechna 

setkání, která jste uspořádaly pro všechny věkové kategorie od 

nejmenších občánků, přes svatebčany až po ty nejstarší obyvate-

le. Děkujeme Vám a přejeme Vám hodně úspěchů v dalších 

činnostech a Vašem osobním životě.“ 
 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 2019 
 Je zvykem, že místní Sbor pro občanské záležitosti ve spolu-

práci s okolními vesnicemi pořádá v naší obci jednou za 2 roky 

Setkání seniorů. V letošním roce je plánujeme také, uskuteční se 

v říjnu v místním kulturním domě. Bližší informace o přesném 

termínu a programu včas upřesníme. 
 

AKCE ČISTÁ VYSOČINA 
 Jako každoročně se i v letošním roce naše obec ve spoluprá-

ci s dětmi a vedoucími z Mladých ochránců přírody Bobeš zú-

častníme dobrovolnické akce Čistá Vysočina, která je zaměřena 

na úklid příkopů a prostranství u silnic našeho kraje. Akce pro-

běhne v pátek 12. dubna 2019. Sraz účastníku bude v 16 hod. 

před budovou bývalé mateřské školy v DB. Uklízet budeme 

silnice ve směru na Cyrilov, Rousměrov, Kněževes a Vídeň. 

Každý pomocník bude vítán.  
 

SBĚR NEPOUŽÍVANÝCH ZÁCLON 
 Trochu předbíhám, ale nejde to jinak. Na květen pro vás 

plánujeme hned dvě větší akce, a to v neděli 12. 5. Slavnostní 

otevírání studánek na Cyrilově a poté v pátek 17. 5. Den Země 

v Borech. Obě setkání budou mít bohatý doprovodný program, 

ale o tom podrobněji až v příštím čísle obecního zpravodaje. 

Nyní Vás ale prosím, pokud máte doma záclony, které již nevyu-

žijete, darujte nám je prosím. Dáme jim nový život. Víc ale ne-

prozradím, to až příště. (Přinést je můžete do konce dubna 

kdykoliv během dne na obecní úřad.)  
 

DOTACE PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE 
 14. 5. 2019 by měla být vyhlášena výzva pro sběr žádostí do 

dotačního programu Fond Vysočiny ROZVOJ PODNIKATELŮ 

2019, ze kterého mohou živnostníci a menší firmy pořizovat 

nové technologie a výrobní prostředky v oblasti zpracovatelské-

ho průmyslu a stavebnictví. Jedná se o nákup např. pily, frézky, 

olepovačky, kolíkovačky apod. Program je určen pro firmy do 

50 zaměstnanců. Pokud byste potřebovali s podáním žádosti 

pomoci, klidně se na mě obraťte, ráda Vám pomohu. Více infor-

mací se dozvíte po vyhlášení výzvy na adrese 

www.fondvysociny.cz/dotace v sekci Podnikání a inovace.  

              Lucie Dostálová 

JARNÍ ÚKLID POSYPU 
 Prosíme občany, aby se zapojili do každoročního jarního 

úklidu zimního posypu. To, že se nám podařilo udržet i přes 

štědrou sněhovou nadílku komunikace sjízdné, si nese jedno 

negativum, a to značné množství posypu na místních komunika-

cích. Prosíme tedy spoluobčany o pomoc s jeho úklidem. Kaž-

doroční sběr posypu a železného šrotu jednotkou dobrovol-

ných hasičů proběhne v pátek 29. března 2019. 

 Pokud byste chtěli uklízet prostranství před svými domy 

dříve, můžete ukládat zametený štěrk na místa označená barev-

nou plachtovinou. Po uložení zameteného materiálu prosíme 

vracejte plachtu zpátky. Velice děkujeme za pomoc. 

             Lucka a Pavel 

 Dovoluji si touto formou co nej-

srdečněji a s největší pokorou podě-

kovat manželům Marii a Janovi Váv-

rovým za čtvrtstoletí trvající péči o 

filiální kostel Sv. Jiljí v Dolních Borech 

a jeho okolí. „Svou práci jste odváděli 

s velkým nasazením, obětovali jí mno-

ho svého volného času, a i když to 

byl často jistě úkol nelehký, je znát, 

že jste ho dělali s láskou.“ 

  Jistě těmito řádky nemluvím jen za sebe ale za většinu spolu-

občanů. „Děkuji Vám a přeji Vám hlavně pevné zdraví a spoustu 

šťastných společných chvil.“       Lucie Dostálová 

PODĚKOVÁNÍ  Rekordní částka 35.348,- Kč je 

výsledek letošní pochůzky skupinek koledníků v Bo-

rech pod vedením Zuzky Dvořákové, Pavla Vávry, 

Lukáše Vaňka a Josefa Dostála. Díky moc vám všem, 

kteří jste přispěli do jejich kasiček!  

http://www.fondvysociny.cz/dotace
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Ze zápisu ze schůze RO konané 28.12.2018  
Přítomni všichni členové RO. 

- Rada obce schvaluje pronajmout pozemky v katastr.území Hor-

ní Bory,  parc. č. 979/3 o výměře cca 1327m2 a parc. č. 820 o 

výměře cca 1604m2 za cenu 7,39 Kč společnosti COLAS CZ, a.s. 

- RO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení 

v lokalitě „Na Sádkách“ společnosti EL projekty, s.r.o. 

- RO schvaluje úpravu platového výměru ředitele školy dle aktu-

alizované Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.  

- Rada obce schvaluje odměnu řediteli školy. 

- Rada obce schvaluje poskytnutí náhradního klíče paní Ing. Márii 

Necidové k hasičce na Cyrilově. 

 

Ze zápisu z 3. jednání ZO Bory 28. 12. 2018  
Přítomno 14. členů ZO. Omluven Mgr. M. Chalupa 

- ZO schválilo rozpočet ve výši 16.061.000,- Kč pro rok 2019 

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2018 ve výši 316.970,- 

Kč.    
- Schválení kupních smluv pro prodej stavebních pozemků v obci 

- ZO schvaluje: politika MA21 Ing. L. Dostálovou,  koordinátor-

ku MA21 Ing. M. Necidovou a asistentku koordinátorky B. Kří-

žovou 

- Směna pozemků. Starostka seznámila zastupitele s měněnými 

pozemky. Lesy ČR nemají o výměnu za obecní les zájem vzhle-

dem k napadení okolních dřevin kůrovcem. Doporučení les vytě-

žit (dřevo ztrácí hodnotu). ZO souhlasí s navrhovaným řešením 

směny pozemků p. č.: 1145 v k. ú Dolní Bory, p. č.: 1217, p. č.: 

1224 a p. č.: 1225 v k. ú Horní Bory za část pozemku p. č.: 191/2 

v k. ú Horní Bory - lesní cesty.  

Společnost ZEMAS AG. a. s nabízí směnu pozemků (Panička) a 

okolních za obecní pozemky v areálu společnosti. Nabízené po-

zemky se nacházejí v zátopové oblasti a pro obec jsou nevyuži-

telné. Starostka bude dále jednat se společností ZEMAS AG a.s. 

ZO nesouhlasí se směnou pozemků dle návrhu ZEMAS AG, a. s.  
-   Protože si zastupitelé uvědomují důležitost  zajistit zdravotní 

péči, zejména pro starší občany obce, kteří se obtížně dopravují 

do zdravotních zařízení mimo obec, ZO schvaluje darovat obci 

Radostín nad Oslavou částku 63.000,- Kč.  
- ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji části p. č. 1210/1 o 

výměře cca 35 m 2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú Horní 

Bory. 

- ZO schvaluje vyvěšení záměru o prodeji p. č. 158/8 o výměře 

251 m2, druh pozemku orná půda, k. ú Horní Bory. 

- ZO neschvaluje příspěvek na podporu služeb Oblastní charity 

Žďár nad Sázavou. 

- ZO schvaluje: - příspěvek pro TJ Březejc z. s. na podporu spor-

tu tělesně a mentálně postižených osob v částce 1000 Kč 

 - příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vy-

sočina na provoz ve výši 500,- Kč. 

 

Ze zápisu  ze schůze RO  10.1.2019 
Přítomni všichni členové RO 

- Rada obce schvaluje zřídit jednu pracovní pozici VPP od 

1.2.2019. 

- Rada obce schvaluje dar (a darovací smlouvu) do tomboly na 

ples SRPDŠ v hodnotě 2.000,-. 

- Rada obce schvaluje dar (a darovací smlouvu) do tomboly na 

ples TJ Družstevník Bory v hodnotě 2.000,-. 

- Stanovení výše poplatků za odpad organizacím, působícím 

v obci, které mají s obcí smlouvu o nakládání s odpady.  

Rada obce schvaluje výši poplatků za odpad pro rok 2019 takto: 

Tříděný odpad: 1.100,- + DPH 

Komunální odpad:  1.677,- + DPH za popelnici o objemu 110 l 

                             2.515,- + DPH za popelnici o objemu 240 l 

 

Ze zápisu ze 4. jednání ZO Bory 24. 1. 2019 
Přítomno 11. členů ZO  

Omluveni: Březka Josef, Ing. Necidová Mária, Špaček Milan 

Nepřítomen: Holoubek Radek 

- ZO schvaluje prodej pozemků v lokalitě „Na Sádkách“ 

Záměr č. 12/2018 pro prodej parcel v lokalitě „Na Sádkách“ byl 

zveřejněn na úřední desce od 19.11.2018 do 5.12.2018. Jedná se 

o prodej sedmi parcel: 

- p. č. 86/45 o výměře 879 m2, k. ú Dolní Bory,  

- p. č. 86/44 o výměře 907 m2, k. ú Dolní Bory,  

- p. č. 75/31 o výměře 978 m2, k. ú Dolní Bory,  

- p. č. 75/30 o výměře 683 m2, k. ú Dolní Bory,  

- p. č. 75/12 o výměře 741 m2, k. ú Dolní Bory,  

- p. č. 75/29, o výměře 610 m2, k. ú Dolní Bory,  

- p. č. 75/28, o výměře 610 m2, k. ú Dolní Bory,  

Cena za 1 m2,  je 605,- Kč,  (500,- Kč + platná sazba DPH). 

- ZO schvaluje prodej p. č. 158/8 o výměře 251 m2, k. ú Horní 

Bory za cenu 150,- Kč/m2 včetně DPH. 

- ZO schvaluje prodej části p. č. 1210/1 o výměře cca 35 m2, k. ú 

Horní Bory za cenu 150,- Kč/m2 včetně DPH  
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019 ve výši 19.100,- 

Kč. 

- ZO schvaluje vyvěšení záměru pro prodej části p. č. 420/20 o 

výměře cca 150 m2, k. ú Dolní Bory. 

- ZO schvaluje rekonstrukci KD v Horních Borech. Zahájit pří-

pravné práce, projekty a požádat o dotaci. 

- Program MA 21 2019 

Starostka seznámila ZO s novými členy pracovní skupiny MA 21. 

Novými členy jsou: Vávra P., Havlát T., Nani M., Jahodová E., 

Fňukal J., Špačková Z., Viliš Z. a Jurková Z. 

Projekt MA 21 na letošní rok bude zaměřen na les. 

Opět se bude konat Veřejné fórum, vydávat kalendář pro rok 

2019, proběhne akce Čistá vysočina, budou se konat přednášky, 

vypracování auditů, výroba nových panelů NS, vyhlídkový panel 

na Cyrilově na Holém vrchu. 

Nově proběhne týden Země. Začne 12.5.2019 otevíráním stu-

dánky na Cyrilově, na jejíž obnovu byla v roce 2018 získána do-

tace, bude uspořádán hvězdicový výstup na Holý vrch. Týden 

Země bude ukončen 17.5.2019, kdy bude v Borech mobilní pla-

netárium - naučné filmy o ekologii nejen pro děti, výukové listy, 

lektor. 

Projekt Ucho lesa. Bude další zastávkou na naučné stezce. Reali-

zace tohoto projektu bude probíhat ve spolupráci se ZŠ.  

- Starostka informovala o dalších jednáních s firmou Zemas A.G. 

o výměně pozemků a opravě polních cest. 

- Informace o rezignaci člena ZO: Starostka informovala členy 

ZO, že Holoubek Radek podal dne 24.1.2019 svoji rezignaci na 

mandát zastupitele obce Bory. Náhradníkem je Jakubec David, 

který se stává členem ZO dne 25.1.2019. Rada obce zajistí pře-

dání osvědčení o tom, že stal členem ZO. 

- Starostka informovala ZO o zadluženosti obce. Počet úvěrů 

obce k 31.12.2018 je 10, Ročně obec splácí celkem 3.500.000,- 

Kč. Ministerstvo financí stanovilo splácet částku 500.000,- Kč, 

splácíme více než jsme povinni. 

Výpočet zdravého zadlužení obce. Za rok 2016 je to 84 % a za 

rok 2017 je to 98 %. Zadlužení obce je alarmující. 

Starostka porovnala obce, které jsou počtem obyvatel srovnatel-

né s obcí Bory. Zadluženější jsou pouze Dolní Heřmanice. 

Starostka navrhuje budování sítí v nové zástavbě Na Sádkách za 

obecní peníze, nezadlužovat dále obec. 

- ZO souhlasí se zachováním původní márnice na hřbitově 

v Horních Borech a souhlasí s její stavební úpravou.  Je možnost 

využití dotace. 
 

 Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem 

o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v plném znění. I v souladu 

s GDPR. 

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY OBCE 
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 SLOVO HEJTMANA (březen 2019) 
 Pamatuji dobu s budovami, výklady a nástěnkami plnými 

hesel. Jako například „Se Sovětským svazem na věčné časy“ nebo 

„Úkoly XIV. sjezdu splníme“. A podobně. Tyto fráze dnes zmize-

ly, místo nich jsme zaplaveni horami reklam všeho druhu. Často 

stejně lživými jako ty dřívější nesmyslné politické výkřiky, které 

nikdo nebral vážně. Dnes na nás zase útočí barevnými velikými 

písmeny hity jako „Zázračná léčba – za 7 dnů vás zbavíme artró-

zy kloubů“ apod. Rozumní lidé tomu nevěří stejně jako kdysi 

těm politickým blábolům.  

 Ve třetím měsíci se ale už kdysi objevovalo motto, které mě 

jako jedno z mála nedráždilo. Březen – měsíc knihy. Dnes si na 

ně vzpomenu nejen v březnu. Různí amatérští prognostici před-

vídali v devadesátých letech, že lidé už skoro nebudou číst. Že 

knihy budou vycházet jen v malém sortimentu a malých nákla-

dech. Že knihovny budou prázdné. Nestalo se. Jen se neskuteč-

ně rozšířila nabídka knih nejrůznějšího původu a žánrů. Bez ide-

ologických omezení a podtextů. Pořád jsme národem čtenářů. Je 

to jedna z těch nemnoha věcí, na něž můžeme být i ve srovnání 

se světem pyšní. Síť knihoven v naší zemi je dokonce údajně 

nejhustší na světě. V Kraji Vysočina bylo v roce 2018 evidováno 

celkem 613 knihoven, z nichž 40 je profesionálních, 503 nepro-

fesionálních (pracovní úvazek knihovníka do 15 hodin týdně) a 

70 poboček (z toho 61 poboček funguje jako neprofesionální 

knihovny v obcích, kde ani není obecní úřad). Počet výpůjček za 

kalendářní rok v našem kraji se přitom pohybuje kolem 3,3 mili-

onů knih nebo jiných nosičů. Knihovny na malých obcích jsou 

otevřené třeba jednou za týden v sobotu a knihy si tam chodí 

půjčovat i chalupáři. Na mnoho titulů jsou pořadníky, lidé se tam 

setkávají, často je to i náhrada za malé 

venkovské prodejny, které z obcí mizí. I 

to je ve světě ne zcela běžné a leckde nám 

to závidějí. 

 Knihovny v bývalých okresních měs-

tech přitom zajišťují poradenskou, konzul-

tační činnost, vzdělávání zaměstnanců 

knihoven, pořádání seminářů a porad pro 

všechny základní knihovny v kraji, nakupují a zpracovávají nové 

knihy, tvoří a distribuují výměnné soubory a i v jiných směrech 

pomáhají základním knihovnám. Dominantním činitelem v tom 

směru je Krajská knihovna Vysočiny se sídlem v Havlíčkově Bro-

dě. Ta funguje jako příspěvková organizace Kraje Vysočina. 

Vlastně už od vzniku kraje jim slibujeme novou budovu. Za ty 

roky vzniklo více projektů a proběhlo mnoho jednání. Jsem rád, 

že se ledy hnuly a výstavba nových prostor v lokalitě Ostrov už 

začala a do roku 2020 by nová krajská knihovna měla být uživa-

telům k dispozici. Celková cena za stavební práce má činit cca 

172 mil. Kč, náklady na vnitřní vybavení asi 29 milionů. Můžeme 

se těšit na opravdu moderní krásnou knihovnu. 

 Léta je samozřejmostí, že se v knihovnách nejen půjčují knihy 

a další novodobé nosiče umění a poznání, ale jsou v nich připra-

vovány přednášky, výstavy, besedy. Oblíbená jsou i setkání čte-

nářů – zvláště těch malých – na akcích jako je např. „Noc 

v knihovně“. Knihovníci (většinou ženy) jsou pro svou práci 

nadšenci a svým vztahem ke knihám a kultuře obecně umí potě-

šit a motivovat i své okolí. Přeji jim, aby stále s chutí udržovali 

pověst našeho národa jako společnosti vnímající a šířící dobrá 

slova, poznání a vůbec kulturní hodnoty.  

     Jiří Běhounek , hejtman Kraje Vysočina 

INFORMACE  z OÚ 
Poplatky 2019 

Odpady 500,- Kč/osoba - splatnost do 31.5.2019, děti do 

5 let osvobozeny, 

stočné 1288,- Kč/osoba - splatnost do 31.3.2019, 

pes 120,- Kč, další pes 180,- Kč - splatnost do 31.3.2019, 

hroby dle rozměrů -  splatnost do 31.3.2019. 
 

MUDr. Pulec - dovolená út 5.3. a čt. a pá. 7. a 8.3.  

V akutním, neodkladném případě se prosím obraťte na 

MUDr. Josefa Sklenáře ZS Křižanov 565 555 422  

Út 6.30 - 12.00 

Čt 6.30 - 13.00 

Pá 6.30 - 12.30 

Odečet vodoměrů proběhne  v týdnu od 11.3.2019 
 

Obec Bory prodá přebytečný majetek: Okružní pila  

- 5 tis Kč, hoblovka 15 tis. Kč, okružní pila vlastní výroba 

5 tis. Kč,  několik ks čerpadel za 1000,- 

Kč. Dne 13. 3. proběhne na OÚ dražba.  
 

 

 

 

JEDNÁNÍ RADY OBCE NA CYRILOVĚ  
 Dne 7.2.2019 jsme se s členy rady a obyvateli Cyrilova sešli 

v místní hasičce. Úmyslně píši hasičce, protože i toto jsme zde 

diskutovali – jak vlastně obecní prostory v jediné obecní budově 

nazývat. Účast místních byla opravdu hojná, čehož si moc vážím. 

Během setkání jsme probrali spoustu důležitých témat a vzešlo 

z něj další spousta užitečných nápadů. Dohodli jsme se na spo-

lečném užívání prostor hasičky a předání duplicitního klíče před-

sedkyni Osadního výboru, prodiskutovali jsme podobu sběrného 

místa, které vznikne na návsi. Na jaře by také měla proběhnout, 

ve spolupráci s místními občany a s podporou kraje Vysočina, 

oprava výletiště a prostranství před hasičkou. Informovali jsme 

místní o tom, že Policie ČR schválila umístění dopravního zrca-

dla na nepřehledné křižovatce u čekárny. Dohodli jsme se, že 

budeme hledat možnosti, jak opravit zvoničku. Pokusíme se 

dohodnout s firmou ZEMAS AG, aby omezila provoz těžké 

techniky na komunikaci směrem na Radenice, která je přetížená. 

Dále jsme se domluvili, že bychom vhodným způsobem upravili 

rybníček naproti hasičce a jeho okolí. Diskutovali jsme také 

témata týkající se vzhledu místních prostranství. Zaznělo to na 

setkání a chtěla bych touto formou apelovat na všechny občany, 

a to nejen obyvatele Cyrilova, aby opravdu neparkovali svoje 

automobily, vozíky a jinou techniku podél silnic. Je to omezující 

pro všechny, nehledě na to, že Vám může vzniknout škoda. A 

dále bych Vás také chtěla poprosit o údržbu obecních prostor 

mezi silnicí a soukromými pozemky. Vím, že většina zcela auto-

maticky seká trávník nebo udržuje chodník v čistotě a jsem za to 

opravdu ráda. Nejsme město, které si může dovolit zaměstnávat 

dostatek pracovníků zajišťujících tuto činnost. A toto je způsob, 

jakým můžete obci jednoduše pomoci.  

 Řešili jsme také volby do Osadního výboru, které dle domlu-

vy proběhnou v sobotu 16. března. Témat jsme probrali spoustu 

a doufám, že toto setkání a realizace nápadů a podnětů, které 

z něj vzešly, pomohou ke zkvalitnění života místních obyvatel. 

                      Ing. Lucie Dostálová 

Více fotografií na www.bory.cz 



Stránka 6 Borský zpravodaj 

 Již na podzim, kdy jsem převzala vedení úřadu, jsem sama sobě slíbila, že Vás začnu informovat o všem důležitém, co se v  naší obci 

děje. Považuji to tak za správné. V tomto čísle zpravodaje bych Vás ráda seznámila s výší zadluženosti naší obce. Stejně, jako jsem to 

udělala na lednovém zastupitelstvu. 

K 31.12.2018 má naše obec sjednaných celkem 10 úvěrů s celkovou výší dluhu 20.809.688,- Kč. Roční splátky činí celkem asi 

3.525.000,- Kč. Jejich rozpis je uveden v tabulce níže. 

 

Tab.č.1: Úvěry obce Bory 

 
 Ministerstvo financí vydalo v roce 2017 právní úpravu rozpočtové odpovědnosti, která měla za cíl donutit obce a města k roz-

počtové disciplíně a omezení dlouhodobého deficitního financování z cizích zdrojů. Zákonem bylo zavedeno fiskální pravidlo, které 

říká, že výše dluhu by neměla přesáhnout 60% celkových příjmů obce a pokud je tato hranice překročena, má obec povinnost dluh  

snížit alespoň o 5% z rozdílu mezi výší dluhu a 60% procentní hranicí povoleného zadlužení. Naše obec sice toto pravidlo výrazně 

překračuje, ale na druhou stranu splácí 7x více, než je naše povinnost vůči tomuto předpisu.  

 To, že zadlužení je tak vysoká, je dáno investicemi, které v uplynulých letech proběhly. Převážně jsou to investice, které bylo nutné 

udělat jako např. kanalizace, vodovod, výstavbu mateřské školky… I přes to, že jsme v tuto chvíli schopni splácet více než musíme, si 

myslím, že je potřeba s dalším zadlužováním zacházet opatrně a při dalších investicích pečlivě zvažovat, co je pro nás opravdu nutné a 

co si můžeme dovolit. Zvažovat, na co je nutné si vzít další úvěr a co lze zbudovat z vlastních prostředků, i na úkor toho, že to prostě 

nebude hned. Stejně tak, jak to dělají i v jiných obcích. Právě proto je pravděpodobně jejich zadluženost v povolených mezích. Nelze 

do nekonečna budovat pouze na dluh a dluh stále navyšovat. 

  Tab.č.2:  

Výpočet zadluženosti  

 za rok 2018 

ÚVĚRY OBCE
celková výše 

úvěru

frekvence 

splátky
výše splátky

výše dluhu k 

31.12.2018

den splacení 

úvěru

Pozemky pod OÚ 2 900 000 čtvrtletní 48 333 Kč 866 680 Kč 31.12.2023

Inženýrské sítě stará zástavba "Na Sádkách" 4 000 000 čtvrtletní 67 800 Kč 1 355 800 Kč 31.12.2023

ČOV 9 000 000 čtvrtletní 264 070 Kč 5 721 911 Kč 31.12.2024

zateplení OÚ 1 850 000 čtvrtletní 46 250 Kč 630 324 Kč 31.12.2024

vodovod 8 000 000 měsíční 44 445 Kč 6 399 980 Kč 01.12.2030

veřejné osvětlení 800 000 měsíční 7 273 Kč 429 077 Kč 30.11.2023

Mateřská škola 3 500 000 čtvrtletní 100 000 Kč 1 900 000 Kč 30.09.2023

Místní komunikace 2 000 000 měsíční 17 544 Kč 1 368 416 Kč 30.06.2025

Místní komunikace - DPH 1 500 000 čtvrtletní 46 875 Kč 937 500 Kč 31.12.2023

Pozemky "Na Sádkách" 2 000 000 čtvrtletní 100 000 Kč 1 200 000 Kč 31.12.2021

výše dluhu CELKEM 20 809 688 Kč

VÝŠE SPLÁTEK CELKEM

měsíční 69 262 Kč

čtvrtletní 673 328 Kč

roční 3 524 456 Kč

JEŠTĚ K ZADLUŽENOSTI OBCE BORY 

Příjmy: 2018 18 183

2017 16 631

2016 16 198

2015 31 710

průměr 20 681

Dluh: 20 810

20810 / 20681 * 100 = 101%

5% z ( 20 810 - 12 409) = 420 tis

5% z rodílu mezi výšší dluhu a 60% průměrných příjmů:

Rok 2018

Procento zadluženosti: 

Roční povinnost snížení dluhu:

Příjmy: 2018 18 183

2017 16 631

2016 16 198

2015 31 710

průměr 20 681

Dluh: 20 810

20810 / 20681 * 100 = 101%

5% z ( 20 810 - 12 409) = 420 tis

5% z rodílu mezi výšší dluhu a 60% průměrných příjmů:

Rok 2018

Procento zadluženosti: 

Roční povinnost snížení dluhu:

 Vážení občané,  

 

 v posledních týdnech se začaly objevovat informace, na které nemohu nereagovat. Ať už 

z důvodů vlastních, tak i kvůli vám, kteří mě o vyjádření žádáte.  

 V minulém Borském zpravodaji zaznělo: „Jen pro představu - za jednorázové prohrnutí obec-

ních silnic jsme platili cca 4 tis…. “  Všichni víme, že silnice nám prohrnoval zemědělský podnik 

Zemas  AG, a. s. Pravdou je, že nějakou dobu jsme firmě platili asi 10 tisíc ročně za tuto zimní 

údržbu. Poté jsme se s firmou ale domluvili, že jelikož tyto komunikace používají, budou je 

udržovat bezplatně.  

 Co ale vzbudilo mnohem větší rozruch, bylo následující prohlášení: „Obec je už nyní na 

hranici zdravého zadlužení…“. Toto tvrzení odmítám. Obci i přesto, že splácí 3,5 milionu, stále 

zbývají asi 3 miliony na investice. Tato roční výše splátky je ale samozřejmě vykompenzována 

realizovanými investicemi (poslední tři – vodovod, kanalizace a ČOV, mateřská ško-

la,komunikace ) v celkové výši 100 milionů, přičemž obec zaplatila 40 milionů, zbývajících 60 

milionů byla dotace. Dovolte mi, abych se u úvěrů obce trochu zdržel. V naší obci je vidět, jak 

se rok od roku mění před očima a je to hlavně díky využívání úvěrů, tedy ochotě zdravě se 

zadlužovat. Spoustu věcí by obec bez úvěru vůbec nebyla schopna vybudovat. Když mně ně-

kdo z občanů řekne, že jsme moc zadlužení, odpovím mu, že by v obci neexistovalo mnoho 

věcí, které už považujeme za samozřejmé. Já sám považuji úvěr za dobrého sluhu, ale špatné-

ho pána. Dělím potenciální uživatele do tří skupin. První se bojí úvěru jako čert kříže, druzí se 
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počet 

obyvatel
2016 2017 2018

776 84% 98% 101%

Obce 500 - 1000 

obyvatel

počet 

obyvatel
2016 2017

Obce nad 1000 

obyvatel
počet obyvatel 2016 2017

Bobrová 879 45% 48% Bohdalov 1168 38% 30%

Dalečín 649 0% 0% Hamry nad Sázavou 1542 0% 0%

Dolní Heřmanice 506 75% 119% Herálec 1303 0% 0%

Dolní Rožínka 605 0% 0% Jimramov 1189 51% 44%

Jámy 575 0% 0% Křižanov 1872 9% 4%

Křižánky 377 70% 58% Měřín 1967 96% 82%

Křoví 582 0% 0% Nové Veselí 1307 0% 0%

Lavičky 518 21% 11% Svratka 1430 74% 97%

Moravec 623 0% 0% Velká Losenice 1247 14% 12%

Nová Ves u NMNM 636 31% 42%

Oslavice 696 0% 0% Města počet obyvatel 2016 2017

Osová Bitýška 869 15% 13% Velká Bíteš 5124 31% 44%

Ostrov nad Oslavou 960 0% 0% Velké Meziříčí 11593 46% 37%

Polnička 816 31% 36% Žďár nad Sázavou 21335 7% 14%

Radešínská Svratka 610 74% 61%

Radostín nad Oslavou 952 24% 29%

Rovečné 632 0% 0%

Rožná 790 0% 0%

Rozsochy 719 0% 0%

Sázava 647 12% 5%

Škrdlovice 651 23% 16%

Sněžné 703 45% 43%

Štěpánov nad Svratkou 704 0% 0%

Stránecká Zhoř 593 0% 134%

Strážek 835 35% 30%

Tasov 658 0% 0%

Věcov 703 18% 11%

Vídeň 434 31% 23%

Vír 702 0% 0%

Vojnův Městec 768 20% 48%

Zvole 658 0% 0%

Bory

Tab.č.2:  Zadluženost obcí okresu Žďár n. Sáz. 

zadlužují bezmyšlenkovitě a třetí jsou ti, co to mají dobře spočí-

tané. Právě třetí cestu považuji za správnou a za pravdu mi dává 

ta skutečnost, že obec Bory neměla nikdy problémy se spláce-

ním svých závazků. Tím jako spolehlivý partner zvyšuje svoji 

hodnotu na trhu a to se projevuje vznikem konkurenčního pro-

středí, kdy banky mezi sebou soutěží s nabídkami svých produk-

tů.  

 Dále jsou ve zpravodaji zmíněné stavební parcely a s nimi 

spojené inženýrské sítě, „které i tak budeme muset etapizovat, 

abychom je zvládli zainvestovat..“ (opět citace z minulého zpravo-

daje). Dle mého názoru se taková etapizace akorát prodraží. 

Sám bych navrhoval tuto akci udělat zaráz. Jestliže totiž budeme 

mít peníze na etapizaci, budeme mít peníze i na splátku úvěru, 

která vyjde výhodněji. To je samozřejmě ale nutné přesně spočí-

tat těsně před rozhodováním, kterou cestou se vydat.  

 Na závěr bych chtěl napsat, že určitě nebudu reagovat na 

vše, co v následujících zpravodajích zazní, byť s některými pro-

hlášeními nebudu souhlasit. Nicméně se nebráním debatám 

s vámi a kdykoli budete mít dotazy nebo budete chtít znát mé 

stanovisko, ptejte se, budu rád.    Josef Březka 

 

 V návaznosti na emailovou přestřelku, kde bylo jedním ze zastupitelů 

uvedeno, že jsem nikdy na problém s nadměrnou zadlužeností neupo-

zornila ani z pozice radní ani z pozice zastupitelky v předchozím voleb-

ním období, bych ráda reagovala tak, že toto je jistě pravdivé tvrzení. 

Na druhou stranu nikdo z nás neměl k těmto informacím přístup. Infor-

maci o webu statnipokladna.cz a o tom, že zde lze zjistit plnění pravidla 

rozpočtové odpovědnosti naší obce i obcí jiných, jsem se dozvěděla až 

na školení, když jsem se stala starostkou – podle dosavadních emailo-

vých reakcí to tak vnímali i ostatní zastupitelé a radní. Samozřejmě lze 

namítat, že jsem se měla víc zajímat a pátrat a tak dále. Ano to určitě 

lze. Ale byla bych ráda, aby zastupitelé nikde pátrat nemuseli, a proto se 

budu snažit je postupně zasvětit do řízení obce a chystat jim k tomu 

podklady. Tyto informace poté budu prezentovat i v tomto zpravodaji. 

 

 Byla bych opravdu nerada, aby tyto informace byly vnímány jako 

nějaké zastrašování. Není k tomu důvod. Vážím si všeho, co se zde za 

minulého vedení vybudovalo a v žádném případě bych nechtěla nikomu 

ubírat zásluhy. Zároveň také doufám a věřím, že se povolební boj a 

nesmyslné slovíčkaření brzy uklidní a my se s novým zastupitelstvem 

budeme moci plně věnovat rozvoji naší obce.        Ing. Lucie Dostálová 

 

  

 Vážení spoluobčané,  

  

 po dlouhém zvažování jsem dospěl k názoru, že odchod z 

komunální politiky je jediným možným řešením této téměř 

bezvýchodné situace. I ve chvíli, kdy jsem nebyl zvolen staros-

tou, jsem byl přesvědčen, že mohu dál pracovat pro naši obec, 

byť jako řadový zastupitel a jeden z radních. Bohužel se zdá, že 

tato snaha o spolupráci je jednostranná. Neustále čelím pode-

zírání z jakýchsi snad nekalých praktik, z toho, že jsem snad 

bezmyšlenkovitě zadlužil obec a tak podobně. Mé snahy o 

vysvětlení ale vždy narazí na nepochopení a vlastně až úsměv-

né reakce. V tomto prostředí nemohu a hlavně ani nechci 

nadále pracovat. Rád bych Vám poděkoval za dlouholetou 

podporu v komunální politice, kdy jste mi několik let projevo-

vali a stále projevujete důvěru. Považuji za slušnost a samo-

zřejmost Vás všechny o mém rozhodnutí odejit ze zastupitel-

stva informovat. Ještě jednou Vám děkuji a ze srdce Vám přeji 

klidný život v naší obci.                                         

       S úctou Josef Březka 
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Schválený rozpočet Obce Bory - Příjmy v tis. Kč Schválený rozpočet Obce Bory - Výdaje v tis. Kč 

 Možná ani nevíte, že kolem nich každý den procházíte, nebo 

pod nimi každý den čekáte na autobus. Ale oni jsou přesto tu. 

Někdy stačí zvednout oči a někdy je potřeba otevřít si aplikaci. 

Nemluvíme totiž o obyčejných stromem, ale o Stromech svobo-

dy. Ty začali naši předci sázet u příležitosti velkolepých oslav 

vzniku naší samostatné Československé republiky v letech 1918, 

1919 a pak také později ve vý-

znamných milnících naší země. 

Stromy svobody tak reprezentu-

jí hodnoty, na kterých vyrůstá-

me: svobodu, demokracii a vlastenectví. Při výsadbách se lidé 

radovali, stejně jako s obavou hleděli do budoucna. Jak najít 

svůj strom? Objevit Strom svobody není vždy procházka růžo-

vým sadem, proto existuje tato aplikace, která vám utajené zelené 

velikány odhalí. A také jejich příběh! Na mapě si můžete vyhledat 

solitérní stromy, háje i aleje, které jsou poblíž vás. Blanka Křížová 

MOBILNÍ APLIKACE - STROMY SVOBODY  

ROZPOČET OBCE 2019 
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VÝZVA VLASTNÍKŮM LESA 
k zajištění ochrany lesa. 

 Teplé a suché počasí roku 2018 vyvolalo přemnožení kůrov-

ců. V letošním roce lze předpokládat jejich rozšíření i do oblastí 

a lokalit doposud nenapadených. Vyzýváme vlastníky lesů, u kte-

rých plníme funkci odborného lesního hospodáře, aby včas rea-

govali na upozornění o vý-

skytu kůrovcového dříví a 

sami aktivně pravidelně 

kontrolovali svoje lesní po-

rosty. Při zjištění jakýchkoliv 

počátečních příznaků poško-

zení smrčin, či jednotlivých 

stromů je zapotřebí provézt 

s m y s l u p l n é  o p a t ř en í 

k zamezení dalšího šíření 

kůrovců v lesích. 

 Příznaky poškození jsou 

barevné změny korun smr-

ků, usychající stromy, opadávající jehličí, odlupující se kůra, 

výrony pryskyřice, závrty, nebo rezavohnědé drtinky na 

kmeni či patě stromu. Opatřením je pak asanace (likvidace) 

kůrovcového dříví. V zimním období musí být provedena nejpoz-

ději do konce března. Doporučujeme kůrovcové stromy vytěžit a 

odvést z lesa a jeho okolí, a zbytky větví a kůru spálit. Jakmile 

začnou být kůrovci aktivní, je stanovenou technologií asanace 

odkorněním, nebo chemickým postřikem a to podle stupně vý-

voje brouků. Je vhodné kontaktovat svého odborného hospodá-

ře a v součinnosti s ním stanovit postup asanace. Nadále je důle-

žité místo výskytu kůrovce pravidelně sledovat a po celé vegetač-

ní období provádět další těžbu a asanaci napadených stromů. 

 Nejpozději do konce měsíce května je nutné v lese zlikvidovat 

dříví pro kůrovce atraktivní, které vzniklo v zimním období a je 

vhodné pro jejich množení (zlomy, vývraty, oslabené a usychající 

jedince, ale též i zbytky dřeva či palivo ponechané v porostu). 

Čistota lesa je základce ochrany před kůrovcem. Děkujeme všem 

vlastníkům za spolupráci. S pozdravem a přáním „Lesu zdar!“ 

 Ing. Josef Pollak, lesní správce Lesy české republiky s.p. Lesní 

správa Nové Město na Moravě 

ČESTNÝ OBČAN BORŮ  

DEVADESÁTILETÝ 

 Dne 9.10.2018 se 

uskutečnilo 

v Ditrichsteinském  

paláci Moravského 

zemského muzea 

v Brně setkání u příležitosti 90. narozenin pana profesora Josefa 

Staňka. V rámci setkání proběhla řada přednášek, byly vystaveny 

minerály, kterým se pan profesor celý život věnoval, zejména na 

Vysočině a také jeho nejvýznamnější práce, mezi které patří i 

kniha Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí. Jedinou 

„vadou na kráse“ celého setkání byla neúčast oslavence. Pan 

Josef Staněk byl před pár dny hospitalizován. Pan profesor byl 

nicméně přítomen formou videozáznamu. (Z článku P. Welsera 

pro časopis Minerál č. 6/2018) 

 Druhý den se účastníci setkání přesunuli do Borů a navštívili 

některé místní mineralogické lokality a také Obecní muzeum. 

 V těchto dnech (14.2.2019) jsme pana profesora navštívili, a i 

když mu dělá potíže chůze, stále srší energií, humorem a optimis-

mem.          Blanka Křížová a Pavel Kříž 

 

Následující text z roku 1988, nám poskytl pan doc. RNDr. Zde-

něk Losos, CSc. prostřednictvím paní knihovnice Věry Anthové z Masa-

rykovy univerzity v Brně, když jsme připravovali jmenování prof. Josefa 

Staňka čestným občanem naší obce.  

BLAHOPŘEJEME K VÝZNAMNÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU 

DOCENTU RNDR. JOSEFU STAŇKOVI, CSc. 

Docent univerzity J. E. Purkyně RNDr. Josef Staněk, CSc., ná-

stupce profesora Sekaniny na katedře mineralogie a petrografie 

se dožívá šedesáti let. 

 Roduvěrný Moravan po otci i po matce se narodil 14. 11. 

1928 v Brně, vystudoval reálné gymnázium v Brně Husovicích v r. 

1948, absolvoval přírodovědeckou fakultu brněnské univerzity 

v r. 1952, a od té doby věnuje všechny své síly rozvoji a výuce 

mineralogie na této fakultě. Za tuto svou náročnou a obětavou 

práci byl i několikrát vyznamenán (1974, 1983 a 1988). 

 Je mineralogem duší i srdcem, šťastný tím, že se mu jeho 

povolání stalo i koníčkem, kompenzovaným zájmem o výtvarné 

umění, hudbu a turistiku. Mezi mineralogy je všeobecně známá 

jeho chata u Velkého Meziříčí, kde v širokém okolí zná snad 

každý kousek pegmatitu. 

 Ve vědecko-výzkumné práci je orientován na morfologickou a 

fyzikální krystalografii, systematickou a regionální mineralogii. 

Zabývá se především studiem pegmatitů Českého masivu s nímž 

započal jako student I. ročníku a jemuž se věnuje dodnes. Pro-

zkoumal zejména pegmatity Západní Moravy, jejich parageneze 

celkové i problematiku fosforečnanů. Z Cyrilova popsal (spolu 

s M. Novotným) nový minerál cyrilovit a z Dolních Borů, spolu 

s J. Miškovským minerál, který nazval po svém předchůdci a uči-

teli sekaninait. 

 Bibliografie doc. Staňka, CSc. čítá na 80 vědeckých prací a 

sdělení. K nejvýznamnějším patří:  Petrografie a mineralogie peg-

matitových žil u Dolních Borů (1954), Mineralogicky významné 

pegmatity Jihlavska (1962), Pegmatit od Dobré Vody u Velkého 

Meziříčí (1965), Studium sekundárních fosfátů železa a manganu 

z pegmatitů od Cyrilova (1971), Mineral paragenesis of the new 

lithium bearing pegmatite at Laštovičky (Western Moravia) Cze-

choslovakia (1973). Je také spoluautorem knihy Mineralogie Čes-

koslovenska (1981). 

 K vědeckým úspěchům doc. Staňka nemálo přispělo rodinné 

zázemí, zejména pochopení, přátelská spolupráce a klidný do-

mov, které jsou dílem jeho ženy dr. Jitřenky Staňkové. Doc. Sta-

něk je v čs. mineralogické obci velmi oblíben. Má mnoho přátel 

mezi odborníky a lidovými sběrateli i mezi pracovníky ostatních 

geologických oborů, geology a petrology, geofyziky a pedagogy. 

Je oblíben jako vynikající odborník, oběta-

vý kolega, nezištný přítel, jako čestný 

člověk neznající závist. 

 Do dalších let přejeme docentu Staň-

kovi hodně zdraví, spokojenosti 

v rodinném kruhu, nové výskyty pegmati-

tů, zejména na Západní Moravě a snad i 

nějaký ten nový minerál navíc. Rádi zvedá-

me pohár dobrého vínka k slavnostnímu 

přípitku.  

  M. Suk, Geofyzika n.p. Brno 

Změna odborného  

lesního hospodáře 
Od 1.1.2019 

Obec Bory,  

Katastrální území Dolní Bory  

a Horní Bory, revír Mostiště. 

Revírník Martin Březina 

telefon 720 042 215 
e-mail: martin.brezina@lesycr.cz 

kancelář Čikov 75, 675 78 Čikov 

mailto:martin.brezina@lesycr.cz
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ZANIKLÉ VESNICE NA ÚZEMÍ   

HORNÍCH A DOLNÍCH BORŮ   
 V tomto čísle zpravodaje uveřejňujeme další část z práce Jarosla-

va Sadílka:  BORY Historický vývoj stavebních památek a osídlení 

obce (str. 78 - 82). Knihu si můžete vypůjčit v obecní knihovně.  

  Rozsáhlé území dnešních Borů je v současnosti ve značné 

míře pokryto rozsáhlými lesními komplexy. Ty se rozkládají 

nejen na území Dolních Borů směrem k údolí řeky Oslavy, ale 

rovněž také na hornoborském katastru. Zde se lesnatá část 

táhne ke Sklenému a Rousměrovu, kde navazuje na další lesní 

masív, pokračující téměř k Bobrové. Zalesněné plochy tak v 

blízkém okolí Borů představují dnes značný rozsah neobydlené 

půdy. Tento fakt vzhledem ke skutečnosti, že ve středověku 

byla každá vhodná půda využívána k osídlení a především k 

zemědělské činnosti, vybízí k domněnce o možné existenci celé 

řady zaniklých sídlišť. Z nich některé mohly zaniknout ještě 

dříve, než přicházejí na řadu nejstarší známé písemné prameny. 

Pojmenování těchto sídel pak můžeme pouze odhadovat podle 

typických traťových jmen, případně je vůbec neznáme. Jiné 

vstupují do povědomí v nejstarších zprávách již jako zaniklá, 

případně mizí z povědomí a dokumentují v pozdějších letech. 

Existenci některých vesnic, známých z písemných zdrojů, neu-

míme dnes vůbec lokalizovat, v mnohých případech jsou tyto 

obce ztotožňovány s některými přetrvávajícími vesnicemi v 

okolí, pro což však chybí konkrétní prameny. Na území obojích 

Borů leželo ve středověku několik vesnic, které dnes již nena-

jdeme, případně sem zasahovaly pozemky dalších zaniklých 

osad, jejichž jádra se nacházela na katastrech sousedních obcí.    

 První z nich, doloženou jmenovitě v archívních zdrojích, je 

ves zvaná Jasenov. tato vesnice je zmiňována pouze v jednom 

případě, a to roku 1370, kdy je její pustá polovina zmíněna při 

mostišťském dílu radostínského statku, ke kterému náležel také 

díl Dolních Borů. V dalších letech se v pramenech již neobjevuje 

a povědomí o ní, stejně jako její původ a poloha, tak zcela mizí 

v záplavě dalších informací. Přestože dnes již nemůžeme s jisto-

tou nastínit dobu vzniku vesnice, její pojmenování podle jasano-

vého porostu ji řadí nejspíše do období, kdy byl zdejší dosud 

zčásti zalesněný kraj zahušťován dalšími novými sídlišti, tedy do 

závěru vrcholně středověké kolonizace. V otázce její polohy se 

můžeme při hledání omezit na území někdejších Dolních Borů, 

neboť právě spolu s nimi je také jedinkrát zmiňována. K další 

lokalizaci úspěšně napomohou historická traťová pojmenování, 

nacházející se v katastrech druhé poloviny 18. století. Mezi 

poddanskými pozemky však toto jméno nenajdeme. Teprve v 

osmdesátých letech 18. století, kdy byl vyhotoven tzv. josefín-

ský katastr, nalézáme v rámci soupisu vrchnostenských lesů, 

které v okolí Dolních Borů pokrývaly značnou část jejich katast-

ru, lesní trať „Jasenová“ o rozsahu 75 měřic. Zde musíme po-

znamenat, že tehdejší lesy jen místy tvořily kompaktní celky, jak 

je známe dnes. Většinou šlo o rozvolněné a poměrně řídké 

listnaté plochy, kombinované s lesními loučkami a drobnými 

políčky. Díky katastru tak víme, že jedna z lesních poloh ještě v 

18. století připomínala místo zaniklé vsi. Ovšem pro upřesnění 

její lokalizace to příliš nepomůže. Zde však přinášejí potřebné 

informace četné lesní mapy velkomeziříčského panství, docho-

vané ojediněle již od druhé poloviny 18. století, častěji od prv-

ních let století devatenáctého. Tyto mapy zachycují trať 

„Jasenová“ přibližně v centru rozlehlého lesního masívu západ-

ně od Dolních Borů směrem k řece Oslavě. Zaniklá ves, kterou 

název lesního úseku připomíná, mohla stát v závislosti na vod-

ním zdroji nejspíše pod výraznou lesní kótou Bukovec směrem 

k potoku Babačce na jednom z tamních pramenišť. Detaily 

mohou upřesnit případné nálezy pozůstatků středověkého osíd-

lení v těchto místech. Výrazně členitý lesní terén v těchto mís-

tech neposkytuje středověkému sídlišti vhodné podmínky. Z 

těchto důvodů také nebyla existence Jasenova příliš dlouhá, již 

nejpozději kolem poloviny 14. století je vesnice trvale opuštěna. 

Zmínka pouze o polovině pusté vsi ukazuje, že i přes značné 

množství dochovaných písemných zpráv z druhé poloviny 14. 

století neznáme zdaleka všechny historické doklady, ani nemá-

me spolehlivé informace o skutečné majetkové situaci v dané 

době v tomto regionu. Osudy druhé půlky Jasenova a její pří-

slušnost k některému podílu rozsáhlých majetků pánů erbu 

křídla na severním Meziříčsku zůstanou zřejmě již trvale nezná-

mé.    

 Druhá zaniklá vesnice je spojena s osudy Horních Borů. Ve 

výše zmíněném dokumentu, obnovujícím v roce 1480 klášterní 

rychtu v této vsi, dostává nový rychtář oprávnění lovit zvěř a 

ptactvo také „po pusté vsi na Hojšinách“. Z uvedené listiny je 

zřejmě, že již v druhé půli 15. století nebyl znám skutečný název 

zaniklé vesnice, pokud se ovšem neskrýval v tehdy již pouze 

traťovém pojmenování její polohy „Hojšiny“. Takto je ostatně 

jméno vesnice interpretováno v dostupné literatuře. Augustin 

Kratochvíl, který v rámci místopisu velkomeziříčského okresu 

na listinu z roku 1480 upozornil, však ztotožnil polohu této vsi 

s traťovým pojmenováním „Obštejn“. Z jeho závěrů pak vychá-

zeli také další autoři, kteří ji rovněž do této trati lokalizovali. 

Kratochvíl se však dopustil omylu, neboť termín „Obštejn“ 

vznikl zkomolením z německého „Hauptstein“. Ten je spojen se 

skalnatou polohou za Těšíkovým mlýnem, jak dosvědčuje stará 

tradice (také Divoženčí skály). S těmito místy je svázána jedna 

tragická událost z konce 18. století, tradovaná v podobě kra-

mářské písně. Dnes je tato píseň oživena folkovou skupinou 

Spirituál kvintet, podle původního textu, uchovávaného ve sbír-

ce Františka Sušila, je však děj příběhu kladen k Olomouci. 

Ovšem polohu někdejší zaniklé vsi musíme hledat jinde. Trať 

„Hojšiny“ není zachycena v žádném z katastrů 18. století. Připo-

míná ji však stará tradice, zachycená v tzv. Barákově hornobor-

ské kronice, založené v roce 1947. Zde v souboru místních 

legend a pověstí je zachycena také pověst o Svaté studni, nachá-

zející se dříve v kotlince při jižním okraji dnešního kamenolomu. 

Pověst udává, že „dle ústního podání stávala prý na těchto mís-

tech vesnice Na Hejšinách či Vejšinách“. S touto vesnicí má 

zmíněná studánka úzce souviset. Zda tomu tak skutečně bylo, 

se dnes již zřejmě nepřesvědčíme, neboť okolní terén je v těch-

to místech značně narušen zmíněným kamenolomem. Je to však 

pravděpodobné. Ovšem zaráží značná blízkost tohoto místa s 

historickým jádrem Horních Borů, od kterého je vzdálené nej-

výše 900 metrů. To silně narušuje obvyklé středověké rozvrže-

ní sídlišť, které se pohybovaly od 1,5 do 2 kilometrů. Menší 

vzdálenost nebyla výhodná, zejména z důvodu omezeného roz-

sahu okolní půdy, nutné pro život sídliště. Z toho vyplývá mož-

ná domněnka, předpokládající vznik vesnice na Hojšinách již 

poměrně brzy v raných dějinách Horních Borů a uvažující o 

přechodu části jejich osadníků do nově zřízeného sídliště kolem 

kostela sv. Martina. Potvrzení a upřesnění této hypotézy může 

přinést pouze nález pozůstatků zmíněné vsi, případně alespoň 

keramických střepů, neodmyslitelně doprovázejících život ve 

středověké vesnici. Ovšem obě zmíněné zaniklé vsí nejsou jedi-

né, jejichž území je jakkoliv spojeno s dnešními Bory.  

 Jižně od Borů ležela v průběhu středověku ještě ves jménem 

Urbanice. I když jádro této vesnice se nenachází na katastrech 

nynějších Borů, jižní okrajová část hornoborského katastru 

obsahuje v blízkosti Cyrilova díl někdejších urbanických pozem-

ků. Zajímavé je, že na rozdíl od dříve uvedeným zaniklých vsí, 

jejichž poloha nebyla dosud spolehlivěji známa, případně nebyla 

v plné míře publikována, umístění Urbanic se v posledních le-

tech ojediněle objevuje na podrobnějších mapách topografické-

ho charakteru.   Zmínky o této vsi jsou opět nepříliš četné. 

Vlastně se jedná pouze o jedinou událost, k níž nám však chybí 

základní písemnost. Jde o spor z roku 1486 mezi zástupci žďár-
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ského kláštera a osadníky vsi Vídně, náležející tehdy k velkomezi-

říčskému panství, o pozemky pusté vsi Urbanice. Soudní úředníci 

později vypověděli, že „vyptáno jest podle prvního nálezu pan-

ského, že ta ves jest opata Žďárského a jemu plat dávají a sami 

Vídeňští znají, že ta ves Urbanice ke Žďáru přísluší a k tomu 

mnohá svědomí to ukazují“. Vlastní vesnice tak ležela na území 

Vídně, a to kolem dnešního rybníka „Na Hádce“, který je na 

mapě křižanovského panství z počátku 18. století označen jako 

rybník „Urbaník“. Nacházela se tak asi 700 metrů jižně od Cyri-

lova, který její pozemky částečně využívá, a její stopy můžeme 

hledat v okolním řídkém lesním terénu. Také tato ves zanikla 

snad již v počátcích zdejších vrcholně středověkých dějin, neboť 

ke konci 15. století již nebyla známa její příslušnost ke konkrétní-

mu panství a nepřipomínají ji ani písemnosti z předešlého období. 

Téměř všechny zaniklé vesnice v blízkém okolí Horních i Dolních 

Borů, které nám dokládají dochované písemné prameny, se na-

cházejí v jižní polovině územních katastrů obou našich obcí. 

Ovšem rozsáhlé lesní enklávy, vyplňující severní díly těchto kata-

strů, napovídají o existenci dalších sídlišť, po kterých se dnes 

nezachovaly žádné stopy a které nepřipomínají ani písemné zdro-

je. Snad právě zde můžeme hledat někdejší Kreuzerdorf či Boh-

dalov, doložené v rámci hornoborské farnosti na konci 14. stole-

tí.  

 V blízkosti Rousměrova připomíná dnes ztracený urbář pern-

štejnských majetků na Vysočině k závěru středověku zaniklé 

sídliště v lesní trati „Na Píchově“, nalézající se při severním okraji 

Horních Borů. Vnitřní lesní prostory pak se značnou pravděpo-

dobností ukrývají další osady, jejichž jména dnes již neznáme 

a které mohou přiblížit pouze náhodné nálezy středověké 

kultury, případně stopy vlastních sídlišť.    

           Upravil Pavel Kříž 

VZPOMÍNKA  

 Pan Josef Kvapil se narodil 15. dub-

na 1924 a žil celý život v Horních Bo-

rech. 

 Po ukončení Obecné školy v Horních 

Borech, v roce 1930 studoval Zemské 

reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí, 

které absolvoval v roce 1936, potom 

v letech  1941 - 1944 studoval Živnos-

tenskou školu dřevodělnou ve Velkém 

Meziříčí a tam se po studiu vyučil truhlářem. Do roku 1948 pra-

coval u rodičů v soukromé truhlářské dílně, potom 

v  Energetických strojírnách ve Velkém Meziříčí, a později, až do 

odchodu do důchodu v Alpě. 

 Pan Kvapil od mládí veškerý volný čas věnoval procházkám v 

přírodě a fotografování. Fotografoval nejen přírodu, ale i při 

různých akcích a zhotovoval též portréty pro občany sousedních 

obcí.  Vytvořil také 

spoustu diapoziti-

vů. 

 Společně s 

panem Jindřichem 

Fňukalem v roce 

1996 zorganizovali 

výstavu "Obrazová 

kronika Borů a 

okolí", tu jsme 

v létě 2008 

s úspěchem zopa-

kovali, bohužel už 

bez obou pánů. 

 Když pan Kva-

pil 25. 3. 2001 

zemřel, zůstala ještě řada snímků, filmů a diarámečků nezpraco-

vaná. I ty chtěl veřejnosti ukázat. 

 Zde uvádíme jen 2 z jeho krásných fotografií. Více jich nalez-

nete na stránkách www.bory.cz. Ve fotogalerii. A jistě v dohled-

né době připravíme výstavu pro veřejnost. Za laskavé svolení a 

zapůjčení fotografií děkujeme paní Haně Cahové.  Blanka Křížová 
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 MOJE KNIHA - tak 

zněl název soutěže, kterou 

vyhlásila v listopadu Obecní 

knihovna Bory pro dětské 

čtenáře. Téměř všichni žáci 

čtvrté třídy se do ní 

s nadšením zapojili.  Pracovali 

ve skupinkách i jednotlivě. 

Jejich úkolem bylo vytvořit 

vlastní knihu. Nejdříve si vy-

brali téma (Moje nejkrásnější 

prázdniny, Pohádka pro děti, 

Máme rádi fantasy) a kategorii 

(deníková tvorba, poezie, 

próza, obrázková kniha, ko-

miks). Knihu doprovodili svými ilustracemi a vymysleli originální 

vazbu. 

     Nutno podotknout, že práce to byla časově náročná, děti 

pracovaly ve škole i doma, ale výsledky byly úžasné. V prosinci 

nás pozvala paní Křížová do knihovny na vyhodnocení. Přední 

příčky obsadili Sabinka Hedbávná se svojí knihou Příběh víly 

Bambulky, Nelinka Eliášová, Vojtík a Tom Pipkovi s knihou Hon-

zík a jeho tajná skříň, Zuzka Dvořáková s knihou Moje vysněné 

štěňátko a Honzík Hlaváč s deníkem Jedeme do Chorvatska. 

Výherci obdrželi knižní odměny a všichni soutěžící navštíví 

v nejbližší době tiskárnu ve Velkém Meziříčí a knihařskou dílnu 

paní Křížové. Bonusem navíc bylo vyzkoušení zbrusu nových 

stolních her, které zakoupila knihovna pro své čtenáře. Obecní 

knihovně děkujeme.                                  Tř. uč. P. Němcová 

Učitelé Základní školy Hany Benešové Bory vás zvou na  

BORSKÉ MINIŠKOLIČKY 

Je Vaše dítě ve školce?  A už se chystá do školy? Nejste si jisti jak zvládne první dny ve škole?  

Přijďte se seznámit s borskou školou. 

1. Miniškolička se koná 12. března v 15,30 hod. ve třídě. 

2. Miniškolička se koná 29. března v 15.30 hod. v tělocvičně.               Těší se učitelé ZŠ. 

VYÚČTOVÁNÍ 
 

 Začátkem ledna jsme konečně našli společný volný 

termín a dostali se ke zhodnocení a vyúčtování loňské-

ho adventního koncertu.  

 Jak bylo zmíněno, opět jsme se rozhodli podpořit 

místní spolky věnující se dětem. 

 Ačkoli nás trochu tížila obava, zda se podaří dětem 

přispět stejnou částkou jako rok předchozí, vše dobře 

dopadlo a každý vedoucí spolku obdržel šek a 10 000,- 

Kč. 

 Děkujeme všem za pomoc a hojnou účast.  

           Členové FC 

 

 SDH Bory děkuje za finanční dar, pro mladé  hasiče 

všem pořadatelům a účinkujícím na adventních koncer-

tech.   Za SDH Bory Pavel Vávra  

Obec Bory v rámci MA 21 zve na společný večer: 

IMPROVIZACE PRO ŽIVOT  
A LEPŠÍ KOMUNIKACI 

9.4.2019  
Objevte užitečné principy,  

které vám pomohou získat více nadhledu do života. 

Z obsahu: 

- Asertivita a umění říkat ne 

- Nadhled a osobní spokojenost 

- Dohody a komunikace bez konfliktu 

- Nastavení mysli pro fajn život 

Lektorka: Monika Nevolová 

Zasedací místnost OÚ. od 17:00 do cca 20:30 hod.  

Už jste navštívili nové stránky naší knihovny? Naleznete je na 

původní adrese: https://knihovna.bory.cz/ 

Zveme  
všechny děti 

na další  
společnou 
noc v naší 

obecní 
knihovně.  

29.3. - 
30.3.2019. 
Přihlášky 

v knihovně a na https://knihovna.bory.cz/ 
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LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ  KURZ  
 Letošní zima je opravdu úžasná! Spousta sněhu, teploty pod 

nulou, zkrátka vynikající podmínky pro lyžování po dlouhých de-

seti letech. Proto jsme v naší základní škole uspořádali dlouho 

očekávaný lyžařský výcvikový kurz. Letos se ho zúčastnili šesťáci, 

sedmáci i osmáci a zdárně zvládli výcvik ve sjezdovém lyžování i 

běhu na lyžích. Sjezdaři se učili zvládat lyžařské dovednosti na 

Fajtově kopci ve Velkém Meziříčí a na Harusově kopci v Novém 

Městě na Moravě. Běžkaři trénovali na vlastními silami vyjetých 

stopách v okolí Borů i upravených stopách v okolí Nového Města 

na Moravě. LVK se uskutečnil 9. - 15.1.2019. Provázelo nás krás-

né slunečné počasí, ale zvládli jsme odolat i silným poryvům vět-

ru. Úžasné je, že se všichni žáci naučili lyžovat a všem patří velká 

pochvala za úspěšné zvládnutí lyžařských dovedností a pohodový 

přístup.            Učitelé TV ZŠ Hany Benešové Bory 

                 Foto na str. 16 

MLADÍ HASIČI V BORECH v tomto roce začínají 

5 sezónu. Během uplynulých let jsme společně zažili chvíle rados-

ti, vítězství, dobrého kolektivu. Zažili jsme také, ale chvíle  kdy 

nám to úplně nesedlo a museli jsme se dát znovu dohromady a 

začít fungovat. Jsem 

rád, že v Borech 

vznikla tradice - ,, 

Zakončení sezóny 

mladých hasičů " 

kterého se účastni-

lo v září 17 druž-

stev hasičských 

sborů. Jak už to 

bývá, někteří při-

cházejí a někteří 

končí, ale já chci 

poděkovat všem těm, kteří vytrvali a táhnou tu hasičskou káru 

dál. Děkuji mladým hasičům za jejich aktivitu na trénincích, závo-

dech a také brigádách. Samozřejmě také děkuji SDH Bory za 

podporu a podmínky pro mladé hasiče. A také děkuji sponzo-

rům, manželce a vedoucím, kteří to nevzdali a vydrželi. Věřím, že 

i  v této sezóně budou naši mladí hasiči důstojně reprezentovat 

na soutěžích a také budou přínosem pro naši obec.  

       Za mladé hasiče Pavel Vávra  Foto Jana Bajerová 

VÁNOČNÍ FLORBALOVÉ TURNAJE 
 

 Již tradičně se v naší krásné školní tělocvičně konají tři florba-

lové turnaje žáků ZŠ a SŠ, které pořádá ZŠ Hany Benešové Bory. 

 Prvního turnaje se ve čtvrtek 27.12.2018 zúčastnilo 7 druž-

stev, která sehrála celkem 18 zápasů a vstřeleno bylo 64 gólů. 

Máme radost z toho, že se do letošního klání zapojila o dvě 

družstva více, jak loni! 

 Jednotlivé zápasy rozhodovali, a poděkování si zaslouží pan 

uč. Martin Chalupa a žák 8. třídy Tomáš Zeisel. 

VÝSLEDKY: Starší kategorie 7.-9.tř.: 

1. místo „Milion mínus" - T. Zeisel, D. Frejlich, V. Beneš, Š. Hal-

ler, A. Kotačka.     2. místo „Humr z akvária" - D. Kaštan, T. 

Trnaka, D. Bíbr, D. Hammer.    3. místo „New Stars" - P. Jašek, 

A. Nedoma, O. Klimeš, O. Zezula     4. místo „Kvíčkovství" - D. 

Viliš, F. Beneš, A. Vítek, D. Hedbávný 

Mladší kategorie: 4.-6.třída + dívky 6.a 7.tř.: 

1. místo „Vídeňáci dva" - L. Hedbávný, M. Kaštan, Z. Ambrož, M. 

Jašek, R. Smejkal, J. Klimeš  2. místo „Holčičky s.r.o." -V. Valen-

tová, S. Havelková, N. Kadlecová, T. Vávrová, Z. Ambrožová 

3. místo „Tygři" - M. Drápela, L. Drápela, J. Kadlec, T. Pipek 

 Nejlepším střelcem turnaje se stal Michal Kaštan, kterému se 

podařilo vstřelit 8 gólů! 

 Hned druhý den v pátek 28. prosince se uskutečnil po roční 

přestávce florbalový turnaj středoškoláků. Do tohoto turnaje se 

přihlásilo také 7 družstev. Tato družstva vzájemně odehrála 13 

zápasů a nejlepším střelcem se stal Dominik Bajer z družstva 

Botafogo, který vsítil 12 branek! Zajímá vás, odkud se sešli účast-

níci tohoto turnaje? Z Borů, Budišova, Vídně, Velkého Meziříčí, 

Rousměrova, Radenic, Jívoví, Skleného n. Osl., Meziboří, Krás-

něvsi, Ostrova n.Osl. a Křižanova! 

VÝSLEDKY: 

1. místo „Drtiči" - T. Staněk, J. Koudela, J. Syčka, P. Lacina, R. 

Hladík           2. místo „Botafogo" - O. Hladík, J. Tomšík, L. Kará-

sek, D. Bajer, J. Stefanjuk, L. Vidourek, M. Procházka   3. místo 

„Malé propisky" - M. Zedník, M. Zástěra, J. Starý, J. Požár, P. 

Víglaský, V. Hatlák      4. místo „Gopnici" - D. Požár, D. Nedo-

ma, D. Fjerlich, K. Havelka, O. Hlaváč, J. Karásek, R. Holoubek 

5.-6. místo „Milion mínus" - T. Zeisel, V. Beneš, A. Kotačka, D. 

Viliš, F. Beneš, O. Zezula a „Vrhací hvězdice" - R. Sedlák, D. Stu-

dený, L. Němec, Z. Smejkal, L. Mejzlík, P. Viliš 

7. místo „Golden Team" - J. Bajerová, T. Březková, M. Jašková, J. 

Vilišová, J. Staňková, M. Večeřová,  J. Večeřa, I. Jurová 

 Chtěla bych poděkovat oběma rozhodčím Ing. Jiřímu Štěrbovi 

ze Zábřehu na Moravě, který obětavě každoročně rozhoduje 

turnaje středoškoláků, a Tomáši Zeiselovi, který mu letos pomá-

hal. 

 Velmi děkuji zapisovatelkám zápasů a střelců branek Anně 

Karáskové, Veronice Studené, Elišce Křížové a její kamarádce. 

Každý soutěžící si odnesl kromě medaile i drobné ceny věnované 

sponzory. Děkujeme firmám: Vezeko VM, Kovo Dufek VM, Op-

tika Němec VM. 

 Mgr. Zuzana Jurková Foto:Martin Chalupa a  František Jurek 

      Více informací na https://www.bory.cz/ 

SPORT 
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FLORBAL KAT. III/ CH  
 Ve středu 28.11. 2018 se naši hoši ze 6. a 7. třídy (viz 

foto) zúčastnili okresního kola ve florbale. V turnaji se 

potkalo 5 týmů. Hrálo se systémem každý s každým a 

vítěz celého klání postupoval do krajského kola. Naši 

kluci první utkání s Bystřicí nad Pernštejnem remizovali 

4:4, ve druhém zápase porazili ZŠ Švermovu 

ze Žďáru n. Sáz., poté zvítězili nad soupeři z 

Bíteše a v posledním zápase, který rozhodl o 

konečném vítězi se utkali se ZŠ Komenského 

opět ze Žďáru n. Sáz., kterou také udolali a 

to 4:3.  Kluci nastříleli 13 branek, z nichž 8 

vsítil Petr Jašek. I když trochu překvapivě, ale 

zaslouženě získali první místo a rovněž po-

stup do krajského kola.  

 V krajském kole, které se odehrálo v Tře-

bíči 4. 12. 2018 se kluci potkali s týmy z Jihla-

vy, Havl. Brodu, Moravských Budějovic, Paco-

va a pořádající Třebíče. Hrálo se ve dvou 

tříčlenných skupinách. Ačkoliv se našim ho-

chům nepodařilo vyhrát žádný zápas, sehráli vyrovnaná 

utkání (0:2, 0:1, 1:5) a konečné 6. místo v krajském kole 

vedle velkých městských škol, které mají daleko větší 

možnost výběru, považujeme za velký úspěch. V historii 

školy je to podruhé, co se podařilo postoupit do krajské-

ho kola. V roce 2011 se to podařilo děvčatům 6. a 7. 

třídy.   Mgr. Martin Chalupa            Další foto str.15 

Parádní  úspěch našich florbalistů! 

SILVESTROVSKÝ TURNAJ  

VE STOLNÍM TENISE 
30.12. proběhl 11. ročník Silvestrovského turnaje ve stolním 

tenise, který pořádá oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory 

společně se Základní školou Bory. 

 Výsledky utkání neregistrovaných žen: 

1. místo K. Dufková - Bory 

2. místo K. Kotačková - Bory 

3. místo A. Svobodová z Velkého Meziříčí 

4. místo M. Šoukalová z Vídně 

 V 11 hodin začal turnaj neregistrovaných hráčů: 

1. místo M. Havlíček - Radostín n. Osl. 

2. místo J. Hurt - Kratochvílka 

3. místo P. Kozel - Kněževes 

4. místo V. Chalupa - Bory 

 Poslední kategorií, třešinkou na pomyslném tenisovém dor-

tu, je kategorie registrovaných mužů, do které se letos přihlási-

lo 19 hráčů, to je o tři více stejně jako u neregistrovaných hráčů 

oproti loňskému ročníku! Zápasy v této kategorii jsou velmi 

vyrovnané, střídají se útočná podání, smeče a dlouhé výměny. 

 Výsledky: 

1. místo k velké radosti borských fanoušků vybojoval J. Starý ml. 

2. místo M. Ambrož - Vídeň 

3. místo Z. Mašek - Moravec 

4. místo P. Dufek - Římov 

 Těšíme se na další ročník a děkujeme všem, kteří pomohli 

při organizaci a zajištění turnaje a v neposlední řadě všem spon-

zorům za hodnotné ceny!  

Oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory a Zuzana Jurková.  

 Foto: František Jurek, Josef Starý, Zuzana Jurková        

     Více informací na https://www.bory.cz/   Foto na straně 15. 

HOLÝ VRCH 2019 Že bylo nevlídné počasí? Ale vždyť 

nejsme z cukru. Na Holém vrchu bylo zase krásně! Milá setkání 

s lidmi se kterýma se člověk celý rok nevidí.  Polévka z Dobré 

Vody byla vynikající a teplý čaj a pohoda v hasičce na Cyrilově 

úžasná!  

 A statistika? Ano, mnohem méně nás bylo: Z Borů 98, a cel-

kově +- 400 lidí. (Ale nebylo to počítáno příliš důsledně, tedy 

kdo ví?           Blanka Křížová Foto Pavel Kříž 

RICHARD ŠTĚPÁNEK 
 Všichni, kteří jsme se ve středu 

16. ledna sešli na besedě s Ríšou 

Štěpánkem máme stále o čem pře-

mýšlet. Ten večer byl pro nás úžas-

ným obohacením života. Richard, 

který před lety přišel o ruku, zvládá 

neskutečné věci. Jeho mnohahodi-

nové povídání bylo úžasným dobi-

tím energie. Ústředním tématem 

besedy byl Extrémní závod 1000 mil 

Adventure, který absolvoval již 5x. 

 „Premiérová účast v roce 2013 záro-

veň změnila jeho postoj k životu. I 

proto se R. Štěpánek na závod vracel, 

druhý rok tu dojel na kole 38. ze 117 

účastníků. Další odešel polovinu pěšky, aby v roce 2017 pěšky zvládl 

za 21 dní všech 1000 mil. A letos dokonal hattrick (vítěznou) účastí v 

kategorii kolobě-

žek (17 dní a 

20 hodin), při-

tom na nich 

začal jezd it 

teprve na jaře. 

„Hlava je 70 

procent, fyzička 

20 a výbava 10. 

…Zdroj: I dnes 

5 . 8 . 2 0 1 8 

(Příběh Richarda 

Štěpánka. Má 

jednu ruku, ale zvládá šílené věci)  

  Ale dostali jsme se i k řadě jiných témat a byla to velká 

radost. Děkujeme!  

 A Ríšovi přejeme hodně štěstí a sil do všeho do čeho se 

pustí!         Blanka Křížová Foto Pavel Kříž 
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GRATULUJEME ! 

 

OBEC BORY ZVE NA 

DIVADELNÍ  

PŘEDSTAVENÍ  

Mirek Sýkora  

a  Jarka  Sýkorová,  

(Béčko Křižanov)  



Aktuální 

informace o naší 

obci najdete na: 
 

www.bory.cz 

Příspěvky do  

Zpravodaje,  
vzkazy, informace, 

pozvánky, připomínky, 
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kanceláři Obecního 

úřadu,  

nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  

obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

 

Počet výtisků 300 

 

Tisk Tiskárna Brázda Hodonín  

 

Vyšlo v únoru 2019 
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