
Číslo 6 PROSINEC 2019 

Borský zpravodaj 

DESATERO TRADIČNÍHO  

ADVENTU  

A VÁNOC S JEŽÍŠKEM 
 

Hlavní postavou a symbolem 

našich Vánoc je náš Ježíšek. 
 

Ježíšek není Santa Claus ani  

skřítek, ani ježek a nenosí  

červenou čepičku. 
 

Ježíšek je malé dítě narozené v 

Betlémě. 
 

Nejznámější soškou Ježíška na 

světě je Pražské Jezulátko. 
 

Ježíšek je syn Boží, král Vánoc a 

lidských srdcí, proto jej s pastýři 

a třemi králi chodíme oslavovat k 

betlému. 
 

Ježíšek na sebe o Vánocích vždy 

znovu bere podobu dítěte  

a vstupuje do našich domovů a 

našich srdcí. 
 

Touhou obdarovat naše blízké se 

stáváme Ježíškovými pomocníky a 

ON naše dárky z opravdové 

lásky proměňuje svou přítomnos-

tí ve skutečné dárky od Ježíška. 
 

Adventní radostné čekání na 

Ježíška je spojeno se zpěvem 

adventních písní a rorátů. 
 

Koledami oslavujeme Ježíška od 

Štědrého večera až do neděle po 

svátku Tří králů. 
 

Na Ježíška se těšili a čekali naši 

rodiče i prarodiče, lidé všech 

generací. Tuto tradici chceme 

zachovat i generacím budoucím! 
 

Zdroj: Náš Ježíšek 

 http://nasjezisek.cz/  

 

NA CO SE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ROCE:  HOLÝ VRCH 2020 

Startujeme tak jako vždy: 1.1. ve 12.30 hod. od Vaverkových! 

 

Ples SRPDŠ 25.1.2020 hraje Chowi Band 

22. ples TJ Družstevník Bory bude 8. 2. 2020 hraje skupina naz5. 

Kino, sportovní turnaje a řadu dalších pozvánek naleznete na dalších 

stránkách  zpravodaje... 
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SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD 

 Dne 10. listopadu 2019 Liga nekuřáků Bory ve spolupráci s farností Bory uspořádala první Svatomartinský průvod. Průvod vyšel 

od obecního úřadu a pokračoval k farnímu kostelu sv. Martina, kde byl zakončen slavnostní mší svatou. Moc nás potěšila hojná účast 

a tímto děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a zúčastnili se samotného průvodu.  

 Doufáme, že se tento průvod v naší farnosti, kde máme zasvěcen kostel sv. Martinovi,  stane tradicí.      LNB 

Z krásného vystoupení sboru Babačka v kostele Sv. Jiljí 

 

 

 

 

  

 V minulých dnech jsme 

všichni našli ve svých schrán-

kách vánoční dárek od Obce. 

  Kalendář na rok 2020 a 

letos navíc i krásné Pexeso 

pro naše děti.  
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NOVINKY Z OBCE 
 

Provoz OÚ Bory na závěr roku 2019: 
Dovolená 19.12.-31.12.2019. Provoz na OÚ od 2.1.2020, 

výběr poplatků bude zahájen od 6.1.2020. 

 

Poplatky 2020 
Hroby: cena je individuální dle rozměrů hrobu, splatnost 

do 31.3.2020, 

Pes 120,- Kč, druhý a každý další pes 180,- Kč, splatnost 

do 31.3.2020, 

Stočné 1311,- Kč/osoba/rok. U domů, ve kterých není 

nikdo hlášen k trvalému pobytu 1311,- Kč dům/rok, splat-

nost do 31.3.2020, 

Odpady (popelnice) 500,- Kč/osoba/rok. U domů, ve kte-

rých není nikdo hlášen k trvalému pobytu 500,- Kč dům/

rok, splatnost do 31.5.2020. Děti do 5ti let jsou od po-

platku osvobozené. 

Platit poplatky je možné hotově na pokladně obce 

v úřední dny pondělí a ve středu 8.00-11.30-12.30-16.30 

nebo převodem na účet č. 4200009323/6800, variabilní 

symbol rodné číslo plátce. 

 

Změna provozní doby obecní kompostárny a 

sběrného dvoru. 
Od 1.12.2019 je obecní kompostárna a sběrný dvůr ote-

vřen pouze v sobotu a to vždy od 15. do 16. hodin  

 
MUDr. Jiří Pulec  
– ordinační doba na konci roku 2019 

Do 20.12.2019 je ordinační doba beze změny 

23.12. 7:00 - 12:00 Radostín nad Oslavou   

Ordinace v Borech tento den uzavřena 

27.12. 8:00 - 12:00 Radostín nad Oslavou 

30.12. 7:00 - 12:00 Radostín nad Oslavou  

      12:30 – 13:30 Bory 

31.12. 7:00 - 8:00 Ostrov nad Oslavou  

      8:30 - 12:00 Radostín nad Oslavou 

Od 20.12.2019 bude mít ordinace MUDr. Pulce 

nové telefonní číslo: 725 341 884 

MUDr. Bartošík-gynekologická ambulance v Radostíně 

nad Oslavou oznamuje, že nebude ordinovat 23.12. a 

30.12.2019  
 

AUTOBUSY 

Už je to jisté. Obdrželi jsme souhlasné stanovisko k naší žádosti 

o zvýšení obslužnosti autobusové zastávky v Horních Borech. 

Kraj Vysočina žádosti vyhověl a od 15.12.2019 budou na tuto 

zastávku nově zajíždět autobusy v 8:35 na trase Žďár n. S.-

Třebíč a ve 12:07 a 18:32 na trase Velké Meziříčí – Žďár n. S. 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

V roce 2019 jsme byli zvyklí, že svoz komunálního odpadu pro-

bíhal vždy v sudý pátek. Od Nového roku provede firma AVE 

CZ optimalizaci tras, která se dotkne asi 20% svážených obcí. 

Mezi tyto vesnice patří i Bory. Od ledna 2020 bude tedy odpad 

svážen vždy v liché pátky! Poslední svoz v letošním roce proběh-
ne tedy 27.12.2019 a po něm až v pátek 17.1.2020. Protože 

patříme mezi vesnice, které budou mít 3týdenní proluku, je se 

společností AVE CZ dohodnuto, že 17.1. budou mimořádně 

svezeny i odpady zabalené v pytlích a postavené vedle popelnic, 

pokud by vám popelnice nestačila. 

  Milí občané, rok se nachýlil ke konci a přichází opět vá-

noční čas. Pro mnohé je to období, ve kterém bilancují celý 

uplynulý rok, pro jiné je to čas dobrých skutků. První adventní 

víkend proběhlo v naší obci tradiční rozsvícení vánočních stro-

mů, u jehož příležitosti jsme vyhlásili finanční sbírku pro odděle-

ní LDN v nemocnici sv. Zdislavy v Mostištích. Možná se ptáte, 

proč zrovna tam? Shodli jsme se s radními, že právě na starší 

věkovou skupinu lidí se myslí možná nejméně. A protože toto 

zařízení je nám místně nejblíže, rozhodli jsme se věnovat výtě-

žek ze sbírky právě tam. Kolik přesně se nám podařilo vybrat 

ještě nevíme, protože zapečetěnou kasičku může Rada obce 

otevřít až 16.1.2020. Přesto, že finanční dar bude pro pacienty 

tohoto oddělení jistě přínosem, i tak si myslím, že právě ty 

nejstarší by mnohdy mnohem více potěšilo třeba obyčejné po-

hlazení od někoho blízkého nebo telefonát s tím, že ví, že na ně 

myslíme. A protože je ten adventní čas plný dobrých skutků, co 

si dát takovou malou výzvu? Co udělat nějaký dobrý skutek, 

který by opravdu potěšil Vaši babičku, dědečka nebo maminku 

a tatínka? Někdy stačí opravdu málo. Co se třeba inspirovat 

dětmi ze školní družiny, které vyrobily krásná vánoční přání a 

roznesly je po celé vesnici. Proč? Prostě jen tak, aby udělaly 

radost. Přeji Vám tedy, abyste konec tohoto roku prožili 

v radosti se svými nejbližšími a v novém roce především pevné 

zdraví.                           Lucie Dostálová, vaše starostka. 

ÚVODNÍK 

Pondělí  23.12.      7 - 11    pro nemocné,    
          13 - 15.30  poradna pro miminka 

Pátek     27.12.      7 - 11    pro nemocné 

Pondělí  30.12.      7 - 11    pro nemocné,      

          13 - 15.30  poradna pro miminka 

Úterý      31.12.      7 - 11    pro nemocné 

Čtvrtek    2 .1.        7 - 11    pro nemocné,      

  

 

     13.30 - 16.30   prevence pro velké děti 
Pátek       3 .1.        DOVOLENÁ 
 

V pátek 3 .1. bude zastupovat MUDr. Bendáková v Křižanově 

v ordinační době od 7 -11 hodin. 
 

V tomto období bude MUDr. Klimecký ordinovat stále v Ra-

dostíně n. Osl. 

MUDr. VOJTĚCH KLIMECKÝ   ORDINAČNÍ DOBA 23.12.2019 - 3.1.2020   

OZNÁMENÍ. Moc se omlouváme, ale vánoční zájezd 28.12. do Třeště 

a Pelhřimova jsme museli, zejména kvůli velké nemocnosti dětí zrušit. 
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Krátce z jednání ZO 24. 10. 2019  
 

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9 ve výši 465.600,- Kč  

- ZO schválilo OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďo-

vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunál-

ních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 

Bory. 

- ZO schválilo dovzorkování spodních vod v místě budoucího 

poldru v HB. 

- ZO schválilo dotaci na pořízení zahradních kompostérů. 

- ZO schválilo zpracování projektové dokumentace výtahu na 

budovu OÚ 

 - ZO schválilo zpracování projektové dokumentace na opravu 

sociálního zařízení v budově OÚ. 

- ZO schválilo dar 150,- Kč/osoba za řádně ukončený semestr 

VU3V  

- ZO schválilo vydláždění uličky v HB - investici. 

 

 Krátce z jednání RO 19.11.2019 
 

- RO schvaluje pronájem části pozemku p. č. 325, k. ú. Horní 

Bory o výměře cca 105 m2 k uskladnění klád na dobu 1roku, od 

1.1.2020 do 31.12.2020 za cenu 1,- Kč/m2. 

- RO schvaluje uspořádání veřejné sbírky pro oddělení LDN 

v Nemocnici svaté Zdislavy v Mostištích a oprávněnou osobou 

pro tuto veřejnou sbírku schvaluje starostku obce Ing. Lucii Do-

stálovou.   

- RO pověřuje starostku obce k sestavení pravidel pro snížení 

plateb za stočné pro rok 2020 a další roky  
- RO pověřuje starostku obce k zajištění pořezu 6 m3 kulatiny 

z obecního lesa pro výrobu 10 ks setů k sezení pro využití při 

kulturních akcích a oslavách.  

 

Krátce z jednání ZO 21. 11. 2019  
 

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10 ve výši 910.500,- Kč. 

- ZO schválilo prodej p. č. 1213/2 o výměře 20 m2, druh pozem-

ku zahrada, k. ú HB za cenu 150,- Kč/m2 bez DPH - osvobozeno 

od DPH. 

- ZO neschválilo prodej části p. č. 1209/1 o výměře cca 25 m2, 

druh  pozemku ostatní plocha, k. ú HB za cenu 150,- Kč/m2 bez 

DPH- osvobozeno od DPH. 

- ZO schválilo prodej p. č. st. 129 o výměře 441 m2, druh pozem-

ku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú HB za cenu 500,- Kč/m2 bez 

DPH - osvobozeno od DPH.  

- ZO schválilo koupi části p. č. 104/3 o výměře 11 m2, druh po-

zemku ostatní plocha, k. ú HB za cenu 150,- Kč/m2. 

- ZO schválilo koupi p. č. 310/6 o výměře 45 m2, druh pozemku 

trvalý travní porost, k. ú DB za cenu 150,- Kč/m2. 

- ZO neschválilo vyvěšení záměru o prodeji p. č. 99/14 o výměře 

241 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú DB. 

- ZO schválilo vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku dle 

návrhu ZŠ Bory, SDH Cyrilov, SDH Bory, OÚ Bory. 

- ZO schválilo cenu stočného 2020 ve výši 1.311,- Kč včetně                                      

DPH/osoba/rok. 

- ZO schválilo uzavření Smlouvy o dílo 2019-09-23. Na projekto-

vou dokumentaci na rekonstrukci KD  
 

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. 

Zápisy a usnesení v plném znění naleznete na www.bory.cz 

 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 

  Nechce se tomu věřit, ale je to dlouhých 

jedenáct let, kdy se na úrovni krajské samosprá-

vy začalo diskutovat a rozhodovat o zavedení 

integrované veřejné dopravy, tedy o novém 

nastavení organizace dopravy autobusové i želez-

niční, které nabídne lepší dopravní obsluhu, ale 

především efektivnější návaznost spojů zajišťova-

ných různými dopravci. Vysoký počet měst a 

obcí, absence jednoho zásadního centra s přirozenou spádovostí 

a také specifické dopravní potřeby obyvatel Vysočiny nám nedo-

volily převzít modely integrace ověřené v sousedních krajích. 

Jejich tzv. IDS by z uvedených důvodů nemohl u nás v regionu 

fungovat. Hledali jsme proto vlastní řešení organizace veřejné 

dopravy. Uvědomujeme si, že každá změna, byť v dobrém prove-

dena, vyvolává obavy – obavy z neznámého, jiného, nezažitého. 

Ale věřte, že 15. 12. 2019, kdy dojde k pravidelné změně jízdních 

řádů, nenastane konec světa. Jsme připraveni na kritiku nejhlasi-

tějších odpůrců, ale je spravedlivé nový koncept pečlivě připrave-

ný týmem odborníků nechat ustálit a zažít. Pěkně postupně, ne-

boť Veřejná doprava Vysočiny bude zaváděna etapově. 

 Souhlasím, že zavedení integrované Veřejné dopravy Vysočiny 

bude něco stát. Ale plníme slib z minulosti, kdy to byli právě 

cestující podpořeni politickými reprezentacemi, kteří po této 

změně volali,  odvolávali se na praxi sousedních krajů a na úspo-

ry, především ty časové, které IDS přináší. Dali jsme se na vojnu, 

tak musíme bojovat. I proto děkuji všem cestujícím za důvěru, za 

pochopení a trpělivost.  

 S díky MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

 

Veřejná doprava Vysočiny 
Další z významných etap projektu Veřejné dopravy Vysočiny, 

tedy vysočinského modelu integrované dopravy, bude podle 

plánu spuštěna 15. prosince 2019. K tomuto datu dochází celore-

publikově ke změnám jízdních řádů na dráze i v linkové autobu-

sové dopravě. Pokud jde o železniční dopravu, doporučujeme 

cestujícím (stejně jako v minulosti) prostudovat si nové jízdní 

řády, které jsou zveřejněny na webových stránkách 

www.szdc.cz a současně budou v systému IDOS na stránkách 

www.idos.cz k dispozici se čtrnáctidenním předstihem. 

K jednotlivým návrhům bylo přistupováno tak, aby železniční 

doprava tam, kde to má smysl, tvořila takzvanou páteřní dopra-

vu. V mnoha časových polohách na dráze přibydou nové spoje. 

V relacích, kde dráha není schopna nabídnout obyvatelům poža-

dovaný efekt (špatná poloha vůči osídlení, nevyhovující jízdní 

doba atd.), došlo k redukci. Daná oblast je primárně obsluhována 

linkovou/autobusovou dopravou. Všechny vlaky od poloviny 

prosince budou jezdit v maximálně dvouhodinovém obousměr-

ném cyklu, kraj kývl na posílení všech spojů, které dráha měla 

k dispozici. V odbavování cestujících na dráze se nic zásadního 

nestane, tam, kde budou z ekonomických důvodů ukončeny pro-

deje jízdenek v dosavadních prodejnách, bude možné bez přiráž-

ky zakoupit jízdenku přímo ve vlaku, cestující mohou jízdenky 

kupovat i prostřednictvím e-shopů. Příjemná změna přijde až 1. 
3. 2020, kdy je předpoklad, že začne na dráze i v autobusech na 

základě objednávky kraje platit jednotná jízdenka Veřejné dopra-

vy Vysočiny. K danému datu dojde ke sjednocení cen jízdného 

bez rozdílu, se kterým dopravcem zrovna cestu realizujete. PO-

ZOR: Až do 1. 3. 2020 je k dispozici cestujícím pouze stávající 

tarif (ceník) dopravce. Až na několik výjimek, které byly vyvolány 

nutností zajistit návaznost na dopravce sousedních krajů, a úpra-

vy zohledňující návaznost na drážní dopravu, bude autobusová 

doprava zachována v už předpřipraveném modelu. Kraj Vysočina 

aktuálně objednává u autobusových dopravců přibližně 20 milio-

nů kilometrů dopravní obslužnosti – jen pro zajímavost: o pět let 

dříve si region vystačil s 15,5 miliony kilometrů. Nárůst autobu-

sové dopravy je tedy v regionu několikanásobně vyšší.  

 Jízdní řády autobusové dopravy se citlivě měnily celé poslední 

http://www.szdc.cz
http://www.idos.cz
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 VU3V 

 Tato zkratka znamená: Virtuální uni-

verzita třetího věku. Je to vzdělávání pro 

seniory, které od letošního roku probíhá i 

v Borech. 

 V prosinci jsme dokončili první semes-

tr přednášek s názvem:  Etika jako východisko z krize společnos-

ti. Nejen, že jsme se dozvěděli spoustu nových informací, ale 

jako bonus jsme se seznámili s lidmi, se kterými jsme našli spo-

lečný zájem. 

 Přednášky jsou určeny pro občany důchodového věku, kteří 

nerezignovali a kteří se chtějí stále učit, získávat nové vědomosti  

a  jednou za dva týdny se setkat a popovídat si. 

 Pod vedením paní Jahodové a jejího manžela jsme absolvovali 

šest přednášek a s úspěchem prošli testy, které ke každé před-

nášce patří. Semestr jsme slavnostně zakončili vánočním poseze-

ním v útulné hospůdce U Milostných. 

 Už se těšíme na další pokračování v příštím roce. Pokud by 

s k nám chtěl někdo přidat, budeme potěšeni a uvítáme ho do 

našich řad. Spolužáky máme nejen z Borů, ale i z Křižanova, 

Velkého Meziříčí a  Krásněvsi. Studium bude trvat tři roky a 

zakončíme jej převzetím diplomů na České zemědělské univerzi-

tě v Praze. Neváhejte a přidejte se do našeho kolektivu. Jste 

vítáni.        Dana Kubová 

 

  Milí senioři, vážení spoluobčané 
 Oznamujeme Vám, že po úspěšném ukončení zimního se-

mestru Virtuální univerzity 3. věku  u nás v Borech  až do 11.2. 

2020 lze opět podávat přihlášky ke studiu. Pro letní semestr bylo 

zvoleno téma Lidské zdraví. Přihlásit se mohou občané nejen z 

Borů, ale i z okolních vesniček a osad. Pokud jste dosáhli věku 

starobního důchodu nebo jste v důchodu invalidním a zajímá Vás 

svět kolem nás, přijďte. 

 Zápis ke studiu a další informace:  telef.  +420 728 272 652 

dva roky. Postupně byly upravovány řády tak, aby vyhovovaly 

politice Veřejné dopravy Vysočiny – tedy maximálně navazovaly, 

zbytečně se nedublovaly, obsloužily co největší území a nabídly 

cestujícím na páteřních linkách pravidelný interval po celý den, a 

to i o víkendu.  

 Současný model Veřejné dopravy Vysočiny zároveň převzal 

do objednávky kraje nemalé množství km od dopravců 

v minulosti provozovaných na takzvané komerční bázi, kterým 

hrozilo jejich následné rušení, a také velkou část objednávky obcí, 

jež do současné doby hradily část autobusových spo-

jů. Starostové obcí jsou o změnách průběžně informováni, tam, 

kam informace ještě nedoputovaly, a to především z důvodu 

dopracování, dorazí v následujících týdnech. Abychom se chovali 

spravedlivě, je třeba poznamenat, že starostové i občané některé 

změny v jízdních řádech ani nepostřehnou, protože většinou 

spoje přibývají. Faktem je, že je rovněž několik málo oblastí, kde 

ke snížení frekvence veřejné dopravy dojde, vždy však jde o ob-

last s naddimenzovanou obsluhou k velikosti sídel, které pokrývá, 

bez většího zájmu občanů o tento spoj.  

 Děkujeme všem cestujícím využívajícím veřejnou autobuso-

vou i drážní dopravu za trpělivost a přejeme klidné cestování 

s Veřejnou dopravou Vysočiny. 

   Jitka Svatošová a Pavel Bartoš, Krajský úřad  

   Kraje Vysočina   e-mail: tisk@kr-vysocina.cz 

POZOR, POZOR VŠEM RYBÁŘŮM!!!   A nejen jim.  Naskytla se nevídaná věc. Pozvání do Borů přijal mistr 

v rybolovu pan Tomáš Poul. Když není zrovna někde ve světě na lovu, bydlí v nedaleké vesničce Řečice. Ve svém volném čase se mi-

mo jiné věnuje právě rybolovu, a to ne ledajakému. Jedná se o profesionální rybolov se vší profi 

výbavou. Loví ve všech možných evropských i mimoevropských destinacích jako je Norsko, Švéd-

sko, Španělsko, Omán, Maledivy, Kapverdské ostrovy a spousta dalších. Během svých výprav točí 

videa např. pro americkou kajakářskou společnost nebo pro výrobce rybářského vybavení. Pro 

bližší seznámení mrkněte na www.hektorproject.cz. Jedná se tedy o mimořádnou věc. Společně se 

svým parťákem přijedou do Borů povídat o svých rybářských výpravách. Můžete se těšit na dob-

rodružné vyprávění o gigantických úlovcích a profesionální videa z rybářských cest. Termín nebyl 

ještě do uzavírky zpravodaje upřesněn, ve hře jsou 2 varianty. Buď se k nám podívá ještě před 

svou další výpravou do Ománu, na kterou odlétá 20.1.2020 nebo těsně po ní, tedy začátkem úno-

ra. O všem Vás budeme včas informovat.          Lucie Dostálová 

NOVÝ PRACOVNÍK OBCE 

 Na podzim jsme vyhlásili výběrové řízení na pozici Technický 

pracovník/technická pracovnice obce. Uzávěrka přihlášek byla 

30.11.2019. Celkem se na tuto pozici přihlásili 2 zájemci, ze 

kterých byl vybrán Jiří Dvořák z Borů. Vítáme ho tímto do naše-

ho týmu. 
 

VÁNOČNÍ VÝZDOBA 

 I letos jsme 

chtěli rozšířit 

vánoční výzdo-

bu našich stro-

mů. S nadšením 

jsme vybrali 

velké svítící 

koule o průmě-

ru asi 40 cm, 

které by dopl-

nily stávající 

o s v ě t l e n í . 

Nadšení nás ovšem přešlo po zjištění jejich ceny. Jednu moud-

rou hlavu ale napadlo, že by nebylo složité obdobné koule vyro-

bit ze svařovacích drátů. Dostali jsme tedy k dispozici konstruk-

ce koulí a led řetězy a členové zastupitelstva po říjnové schůzi 

motali a motali, až umotali. Naše dva vánoční stromy tedy zdobí 

vlastnoručně vyrobené svítící ozdoby. Všem Vám, kteří jste se 

na letošní výzdobě podíleli, patří velký dík. Zapomenout 

s poděkováním nesmím ani na pány elektrikáře, kteří odvedli 

také velký kus práce. Závěrem bych ještě velice ráda poděkovala 

žákům ZŠ Bory, kteří pod vedením paní učitelek Marty Aubuso-

vé a Věry Musilové vyrobili ze špalků z máje krásných 6 králů – 

3 do Dolních a 3 do Horních Borů.    Lucie Dostálová 

 

ZIMNÍ KINO V BORECH  

LVÍ KRÁL  

29.12.2019 V 16. HOD.  

KULTURNÍ DŮM  

http://www.hektorproject.cz
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 Dávno jsme si 

všichni zvykli ho (viz 

úvodní strana) vní-

mat jako samozřej-

most. Ale kde se 

vlastně vzal? 

 Dříve měla obec 

Dolní Bory na razít-

ku, tedy ve znaku Sv. 

Jiljího s laní, patrona 

místního kostela a 

obec v Horních Bo-

rech borovici, jako 

mluvící znamení.  Později se od těchto 

razítek upustilo, protože na všech úřa-

dech v celé republice se používal státní 

znak se lvíčkem na štítku. 

 A potom přišel rok 1996, řadu let po 

sloučení našich obcí v jednu obec společ-

nou a uzrál nápad vytvořit nový obecní 
znak a prapor. Iniciátorem byl tehdejší 

starosta obce Josef Březka. První myšlen-

ka, která se samozřejmě nabízela, že na 

znaku budou zastoupeny všechny 3 naše 

místní části, a představovat je budou pat-

roni obou kostelů a cyrilovské zvoničky, se 

ukázala jako nereálná. Protože znak dělený na tři pole a v nichž 

by byl: Sv. Martin na koni a žebrák, s kterým se podělil o svůj 

plášť, Sv. Jiljí s laní, a ve třetím Cyril s Metodějem byl tak složitý 

a nepřehledný, že např. umístit ho na razítko by bylo úplně ne-

možné. Proto jsme se odvážili a oslovili 

tehdy nejvýznamnějšího heraldika v ČR 

pana Jiřího Loudu. Pan Louda byl velmi 

ochotný a vstřícný a návrhy pro naši 

obec vypracoval. Ty byly zaslány k po-

souzení heraldické komisi Parlamentu 

ČR, a ta je schválila. Na fotografii vidíte 

pana starostu, který přebírá z rukou 

předsedy Poslanecké sněmovny Parla-

mentu ČR, Miloše Zemana dekret o 

udělení znaku a praporu naší obci. 
  

Popis znaku 

 Jako hlavní erbovní znamení je zvolena vykořeněná borovice 

ve zlatém štítě, provázená po obou stranách borovou šiškou. 

Šišky vyjadřují spojení dvou, původně samostatných obcí Dol-

ních a Horních Borů. Osada Cyrilov nebyla nikdy samostatnou 

obcí, a proto nemá ve znaku samostatný symbol. Borovice a 

šišky jsou přirozené barvy. Zlatá barva štítu je barvou zralého 

obilí a symbolizuje zemědělský ráz obce. 

Popis praporu 

 Prapor obce má základní barvy znaku, žlutou a zelenou. Pra-

por tvoří tři souvislé pruhy, žlutý, zelený a žlutý, v poměru 3 : 

2 : 3. Ve žlutých polích je po jedné červené borové šišce. Zelený 

pruh uprostřed symbolizuje zeleň borového jehličí (rozsáhlé 

lesy kolem obce) a jeho centrální umístění vystihuje polohu 

borovice uprostřed znaku. Borové šišky, představující obě pů-

vodně samostatné obce jsou na praporu červené. Jejich přiroze-

ná hnědá barva by na praporu zcela neodpovídala požadavkům 

vexilologie.         Blanka a Pavel Křížovi 

OBECNÍ ZNAK A PRAPOR 

Představenstvo  

obce v Dolních Bořích  

FARNÍ DEN V BORECH 
 Je tomu jen pár týdnů, co se po-

dařilo dokončit velkou rekonstrukci 

interiéru kostela sv. Martina 

v Borech. Dělalo se toho opravdu 

hodně! Komplet nová elektroinstala-

ce, nová svítidla a ozvučení, k tomu 

malování. Vše se – až na malinké 

detaily – podařilo dotáhnout do kon-

ce! A to je velký důvod k poděkování 

a oslavě!  

 Jak to ale pojmout? Chtělo by to trošičku větší poděkování a 

oslavu než jen poděkovat při ohláškách na konci mše svaté za 

celkem šest brigád, kterých se zúčastnilo velké množství dobro-

volníků, finanční příspěvky a množství modliteb, které nelze vů-

bec spočítat a natož docenit. Proto jsme se rozhodnuli uspořádat 

farní den, který bude právě takovým poděkováním.  

 V neděli 10. 11. 2019 jsme slavili svatomartinskou pouť. Kro-

mě obvyklé nedělní mše svaté, před kterou nás čekal průvod se 

sv. Martinem, na nás čekal i odpolední program. Sešli jsme se ve 

14:30 a společně děkovali Bohu při modlitbě v kostele. Po požeh-

nání jsme se mohli dovědět několik základních informací o našem 

chrámu a jeho historii. Na to navázaly děti, které chodí do nábo-

ženství a připravily si pro nás scénku ze života sv. Martina. Mno-

ho rodičů i prarodičů tleskalo svým ratolestem za předvedený 

herecký výkon! 

 Poté jsme se přesunuli do kulturního domu, kde nás čekalo 

občerstvení, pro děti možnost vyřádit se při různých aktivitách a 

také trocha toho oficiálního programu. Nejprve otec děkan mlu-

vil o rekonstrukci kostela, jak vše probíhalo a co se všechno 

podařilo. Pak přišla na řadu soutěž, ve které jsme si potrápili 

hlavičky otázkami z historie kostela i ze současné rekonstrukce, 

ze života sv. Martina a ze znalostí bohoslužebných předmětů. Po 

vyhodnocení jsme si prohlédli fotografie z historie farnosti i 

oprav kostela sv. Martina. Dále už následoval volný program, kdy 

jsme měli možnost se setkat a popovídat si. Velké díky patří vám, 

kteří jste přišli a vytvořili krásnou atmosféru, donesli jste něco 

k občerstvení, pomáhali jste s přípravami i průběhem odpoledne 

a v neposlední řadě s následným úklidem!  

     o. Karel Adamec, kaplan 

 

OPRAVA KOSTELA SV. MARTINA 
 Každý dům pro bydlení potřebuje po letech opravy. Tak jak 

všichni stárneme a opotřebováváme se, tak stárne a opotřebová-

vá se i stavební materiál. Toto platí i o kostele. Proto jsme se 

v minulém roce rozhodli realizovat opravu interiéru a rozvodů 

Otisk razítka  

OÚ Horní Bory 

 Heraldika (z latinského heraldus – herold) je pomocná 

věda historická, která se zabývá studiem souhrnu pravidel a 

zvyklostí, podle nichž se znaky tvoří, popisují, určují a kreslí. 

 Právo vést erb, čili držet znak a dědit ho, měly právnické i 

fyzické osoby. Samostatnou pomocnou vědou historickou se 

heraldika stala v polovině 19. století. Zahrnuje v sobě i studium 

vzniku znaků, jejich vývoje a užívání. Nezkoumá jen šlechtic-

ké erby, ale i znaky států, měst, korporací. Spolupracuje zejmé-

na s vexilologií (nauka o vlajkách), sfragistikou (nauka o peče-

tích), kampanologií, genealogií a dějinami umění. 

 

 Jiří Louda (3. října 1920 Kutná Hora – 1. zá-

ří 2015 Olomouc) byl významný český heraldik, knihovník a 

penzionovaný voják. K jeho nejvýznamnějším heraldickým poči-

nům patří návrh současného českého státního znaku, podobně 

jako jeho varianty pro ČSFR. Nicméně také vytvořil znaky pro 

stovky dalších českých obcí. Byl členem Mezinárodní heraldické 

akademie (Académie Internationale d´Heraldique) se sídlem 

v Ženevě, člen Britské heraldické společnosti (Heraldry Socie-

ty) v Londýně, člen Society of Heraldic Arts,[1] člen Francouzské 

heraldické společnosti (Société Française d'Héraldique et de Sigil-

lographie) a člen Heraldické komise českého Parlamentu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herold
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%A9_v%C4%9Bdy_historick%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%A9_v%C4%9Bdy_historick%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Znak_(heraldika)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Erb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomocn%C3%A9_v%C4%9Bdy_historick%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Erb
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vexilologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfragistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kampanologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Genealogie
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/3._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kutn%C3%A1_Hora
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/2015
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olomouc
https://cs.wikipedia.org/wiki/Heraldika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Voj%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_a_Slovensk%C3%A1_Federativn%C3%AD_Republika
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_heraldick%C3%A1_akademie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_heraldick%C3%A1_akademie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeneva
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Britsk%C3%A1_heraldick%C3%A1_spole%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lond%C3%BDn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Louda#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Francouzsk%C3%A1_heraldick%C3%A1_spole%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Francouzsk%C3%A1_heraldick%C3%A1_spole%C4%8Dnost&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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ve farním kostele sv. Martina. Ekonomická rada farnosti s tímto 

záměrem souhlasila. Zamýšlenou rekonstrukci jsem poprvé ve-

řejně oznámil při silvestrovské mši v roce 2018. Po novém roce 

jsme společně s technikem stavebních investic děkanství hledali 

možnosti pro získání dotací. Dotace pak byla přislíbena na opra-

vu omítek a výmalbu z Ministerstva kultury.  Byli osloveni doda-

vatelé a na základě nabídek byl stanoven předběžný rozpočet. 

Rozpočet se během oprav na základě nových zjištění upravil. 

Nejnákladnější mělo být osvětlení, ale po dalším jednání s firmou 

Lumidée jsme zvolili méně nákladnou cestu. 

 Nejprve byl proveden operativní průzkum omítek, poté bylo 

s památkáři dohodnuto, jaké materiály se mohou použít.  Poté už 

nás čekalo částečné vystěhování kostela a osekání mokrého zdi-

va, toto vše proběhlo v jarních měsících. V tomto období probí-

hali dál nedělní bohoslužby ve farním kostele, až na léto jsme se 

přestěhovali do kostela sv. Jiljí v Dolních Borech. Celé jaro a léto 

se kostel intenzivně větral, aby zdivo mohlo vysychat. Během 

prázdnin pan František Zikmund z Borů se svoji firmou provedl 

nové rozvody elektroinstalace včetně slaboproudů, pan Jiří Láz-

nička z Radostína postupně dokončoval omítky. V září se kostel 
maloval, včetně zákristie a oratoře, byly vyčištěny svody, instalo-

váno nové osvětlení a ozvučení kostela. S opravou interiéru je 

spojena ještě malá změna na kůru, původní zabedněné schodiště 

na půdu bylo odstraněno a místo něj bylo zabudováno stahovací 

schodiště, tím se prostor na kůru u varhan zvětšil. Druhá polovi-

na září byla spojena s dodělávkami a úklidem. 

 Tímto všem farníkům a ostatním angažovaným děkuji za po-

moc. Velmi oceňuji ochotu a flexibilitu, při vyhlášení brigády. 

Zájem ze strany farníků byl obdivuhodný. Děkuji Dolnoborským, 

kteří během léta připravovali nedělní mše svaté v kostele sv. Jiljí. 

 Všichni jste zváni k účasti na vánočních bohoslužbách. 

V následujícím roce, dáli Bůh, bude ještě pořízena nová skříň do 

zákristie a nové ovládání zvonů. 

 Ještě jednou děkuji za pomoc. 

Všem občanům přeji pokojné prožití svátků Narození Spasitele. 

          o. Pavel Šenkyřík, děkan 

NA DLOUHÉ ZIMNÍ VE-

ČERY.  
Malé připomenutí 

 Pan Pavel Štyl vytvořil již 

před několika roky dokonalé 

modely (v měřítku 1:200) kos-

tela Sv. Jiljí v Dolních Borech, 

Sv. Martina v Horních Borech 

a také zvoničku z Cyrilova.  

Stačí stáhnout a vytisknout a 

můžete se dát do díla. Přesný 

návod a vše potřebné naleznete na webových 

stránkách obce: https://www.bory.cz/obec-bory/

farnost/cirkevni-stavby/2803-darek-pro-vechny 
Další informace a další modely naleznete na strán-

kách autora: http://papir.pavelstyl.cz/ 

Dodavatel Dodávka Kč 

Atelier, Niesyt Jiří Operativní průzkum omítek 5.327,- 

Tomáš Sedlák Půdní schody 5.790,- 

Michal Trčka Výmalba oratoře 10.000,- 

Josef Rouzek Opr. omítek a výmalba 231.449,- 

Lumidée Světla 173.675,- 

Jiří Láznička Zednické práce 49.070,- 

Jiří Hlávka Ozvučení kostela 130.624,- 

František Zikmund Práce elektro 177.033,- 

Ladislav Kotačka Montáž schodů 2.875,- 

Celkové náklady na opravu 785.843,- 

Dotace Ministerstva kultury   164.000,- 

Dary na opravy od fyzických a právnických osob  44.000,- 

Z vlastních zdrojů farnosti (sbírky v kostele, další dary a 

ekonomická a hospodářská činnost farnosti)  

577.843,- 

https://www.bory.cz/obec-bory/farnost/cirkevni-stavby/2803-darek-pro-vechny
https://www.bory.cz/obec-bory/farnost/cirkevni-stavby/2803-darek-pro-vechny
http://papir.pavelstyl.cz/
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6. ADVENTNÍ KONCERT V BORECH 
 Letos již po šesté proběhl  v Borech adventní koncert. Zůstali jsme věrni 

nápadu z roku předchozího a posluchači si díky jednomu ze sponzorů odnesli 

dárek v podobě svíčky. Letos nově bylo možné navštívit výstavu betlémů, která 

se konala na OÚ a pak plynule přejít na tradiční jarmark, který vždy provází 
celou akci. Ve stáncích se objevily známé tváře, ale i tváře nové. 

 Koncert byl v 

režii FC. Po zněl-

ce a úvodním 

vstupu následo-

vala píseň, před 

kterou byly 

představeny dvě 

členky z pěvec-

kého tělesa "C-vox" -  Martina Weinhöferová a Veronika 

Dobrovolná, jež svými trénovanými hlasy jednoznačně oboha-
tily námi vybrané pásmo. 

Jako první host se dostavil milý písničkář a člověk 

pan Pavel Helan známý z talentové televizní soutěže působící 

jak u nás tak i na Slovensku. Svým osobitým humorem a vlast-

ní tvorbou diváky zaujal a pobavil.  

 Třetím v pořadí se představilo hudební seskupení 

"Bohužel" z Velkého Meziříčí. Svými aranžemi známých písní i 

vlastní tvorbou rozezvučeli místní KD. Byla to první kapela v 

historii adventních koncertů, která měla celou bicí 

soupravu. 

 Nechybělo ani provázání výše uvedených skupin. 
Zpěvačka skupiny Bohužel - Aneta si s námi zazpívala 

jednu z písní a Michal si střihl duet s doprovodem její 

skupiny. Na závěr se pak již jako tradičně všichni 

účinkující rozloučili třemi koledami. 

 Díky sponzorům, kterých opět přibylo a zřejmě i 

díky všeobecné povědomosti o  konečném obdarova-

ném se po odečtení všech nákladů podařilo vybrat 

úctyhodných 40 000,- Kč, které budou předány malé 

Terezce - místní obyvatelce v nejbližším možném 

termínu. 

 Závěrem bychom chtěli poděkovat všem organizá-
torům a jejich rodinám. Účinkujícím, návštěvníkům, 

stánkařům a sponzorům za jejich podporu. Osvětlo-

vačům, zvukaři, Marianu  V., Kujalovým, Polovým, 

Pavlu K., Lukáši V., manželům Rychlým a vůbec všem, 

kteří se na akci jakkoli podíleli.                              

 Členové FC, Foto  Michaela Hudková a Pavel Kříž 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 

 Touto cestou bychom velice rádi 

poděkovali za výtěžek z letošního 

a d v e n t n í h o  k o n c e r t u 

v Borech.  Poslouží naší dceři Terez-

ce, která se narodila s těžkou zrako-

vou vadou, k dalšímu rozvoji. Velké 

díky patří především skupině FOUR 

COERS,  účinkujícím , jejich rodinám 
a všem kteří se podíleli na přípravách 

krásného koncertu. Byl to určitě pro 

všechny krásný kulturní zážitek. Veli-

ce si této pomoci vážíme a mnoho to 

pro nás znamená.  

 Přejeme krásné prožití vánočních 

svátků a do nového roku vše nejlepší. 

  
   Děkují manželé Cahovi 

ADVENT V BORECH 
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ  
 bylo pro všechny krásným začátkem letošního ad-

ventu. Děti z MŠ s paní Janou Zikmundovou zazpívaly 

moc pěkné, nové písničky, paní starostka všechny pří-

tomné (a že se nás sešlo požehnaně!) přivítala 

v Dolních Borech a pan místostarosta zase v Horních, 

kam jsme všichni společně dorazili lampionovým průvo-

dem. V parku bylo vše krásně připraveno: občerstvení, 

cukroví, svařené víno, nebo čaj, i vánoční oplatky! Děti 

si odvážně zkoušely práci pomocníka uměleckého ková-

ře, nebo se mohly radovat z promítání na stěně staré 

hasičky. Všechny děti dostaly dárek a mohly napsat 

dopis Ježíškovi.  

 Součástí večera byla i finanční sbírka a děti vyráběly 

přáníčka pro pacienty LDN. Všem organizátorům toho-

to krásného večera patří velký dík!        Blanka Křížová           Foto Lucie Dostálová a Pavel Kříž   

 

VÝSTAVA BETLÉMŮ 
 Ve dnech 7. a 8. prosince 2019 se uskutečnil druhý ročník výstavy betlémů, 

kterých se letos sešlo více než osm desítek, a to dokonce v jiných podobách než 

v minulém roce. Vystavované byly malé i velké betlémy od mnohých z vás. 

 Děkujeme všem, kteří nám své betlémy zapůjčili. Jistě jsou pro každého z nás 

rodinnou památkou a my si této ochoty velice vážíme. Také nás potěšili všichni 

ti, kteří si našli čas a výstavu navštívili. Zároveň děkujeme obci Bory, která nám 

zapůjčila prostory. Přejme všem veselé Vánoce a krásný nový rok 2020. 

                     LNB 



Stránka 10 Borský zpravodaj  

 

  Připomenutí 30. výročí sametové revoluce proběhlo i na 

naší základní škole. V pátek 15. listopadu se žáci páté až deváté 

třídy formou projektového dne blíže seznámili s událostmi spja-

tými se 17. listopadem roku 1989. Dnem boje za svobodu a 
demokracii, který je zároveň i Mezinárodním dnem studentstva. 

 Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých museli spolupraco-

vat na jednotlivých úkolech tak, aby zvládli získat indicie vedoucí 

k vyluštění klíčového slova. V jazykové učebně zhlédli video s 

písní Modlitba pro Martu, kterou zpívala Marta Kubišová v roce 

1989 na Václavském náměstí.  Jejich úkolem bylo doplnit do 

textu písně vynechaná slova a poté sestavit z rozstříhaných částí 

fotografii Václava Havla. Dále si žáci zkusili nacvičit část spartaki-

ády, kterou pak předvedli před komisí a ostatními spolužáky. 

V deváté třídě na děti čekal obtížný úkol, jehož cílem bylo vy-

myslet vlastní báseň, kterou bylo třeba propašovat ze třídy 

k předem stanovené osobě.  Na tomto stanovišti žáci blíže po-

znali pojmy cenzura a samizdatová literatura. V šesté třídě byl 

připraven obchod, ve kterém museli sestavit rodinný nákup dle 

ceníku zboží z roku 1989. Dalším úkolem bylo vypočítat, za jak 

dlouho si v tehdejší době lidé vydělali 100 Kčs a zjistit pomocí 

tabletů, kdo byl Klement Gottwald a jaké ohlasy vyvolalo otiště-

ní jeho portrétu na tehdejší stokorunu. 

 Všem skupinám se nakonec podařilo vyluštit díky získaným 

indiciím klíčové slovo, a tak každý získal malou odměnu. Na 

závěr se všichni sešli v učebně fyziky, kde byla žákům promítnuta 

část filmu Rebelové. Velké poděkování patří žákům devátého 

ročníku, kteří se na organizaci tohoto projektu podíleli.  
 

     Za učitele ZŠ Bory Dita Malášková 

PROJEKT „30 LET SVOBODY“ NA NAŠÍ ŠKOLE 

 

DEN  ELEGANCE 
 

 Ve čtvrtek 28. listopadu 

proběhl na naší škole „Den 

elegance“, kterým jsme přivíta-

li adventní čas.  Žáci i učitelé 

přišli do školy slavnostně oble-

čení. Školní jídelna se proměni-

la ten den v útulnou restauraci, 
ve které žáci osmé třídy pro-

střeli slavnostně stoly, tak jak 

se to naučili ve volitelném 

předmětu Gastronomie a sto-

lování. Domluvili se, jak 

budou své spolužáky 

obsluhovat. A pak už se 

z nich stali číšníci a 

servírky a dali se do 

práce.  Paní kuchařky 

připravily slavnostní 

oběd, a tak tuto akci 

také podpořily.  Žáci 8. 

ročníku akci připravili 

na výbornou. Ostatní 

děti si to ve škole užily 

a vánočně se naladily.   

 

  M. Aubusová 
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O vánočních prázdninách bude  

Obecní knihovna otevřena v pátky: 27.12. 2019 a 3.1.2020 

 

Po čase jsme se rozhodli ke změně, rozšíření  

provozní doby. Od 6.1. 2020 bude knihovna otevřena  

v pondělí od 12. do 14. hod. a v pátek od 16. hod do 19. hod. 
 

 Vpravo vidíte na fotografiích spoustu nových knih, ale nenechte se mýlit. To je 

vlastně jen část nových dětských knih, protože všechny se sem vůbec nevejdou. 

Dospělí, prosím, vy si jitě najdete novinky na FB, nebo na stránkách knihovny. Díky 

navýšenému rozpočtu od obce pro knihovnu a díky výměnnému souboru z knihovny 

Matěje Sychry ze Žďáru nad Sáz. máme nových knížek opravdu hodně. Daří se nám, 

díky tomu i obnovovat a zkvalitňovat fond krásné a povinné literatury.  

                  Blanka a Pavel Křížovi 

Spolek přátel krásné literatury  

a bramborových koláčků  
je název krásné knížky, a byl také inspirací pro naše první 

pohodové setkání nad knihami v knihovně. Přijďte si 

popovídat. O vašich oblíbených knihách a o čtení vůbec,  

o čemkoliv. .. 
Krásná literatura, čaj a další dobrota ze známé literatury 

bude připravena! Těšíme se na Vás opět  

ve čtvrtek   16. 1. v 17 hod.   

POZVÁNKY Z KNIHOVNY A DO KNIHOVNY 

NOC S ANDERSENEM 2020  
  

 Soutěž o nocování v borské obecní 

knihovně, která se v tu dobu promění 

v noční pohádkové království, se už rozběh-

la. První úkol je splněn, první knihy jsou pře-

čteny! 

 Pokud se chcete ještě přidat, budeme 

rádi. V knihovně se vše potřebné dozvíte. 

 

Prosincový úkol bude pro vás 

všechny připravený od pátku 

20.12. 
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40 LET ZÁKLADNÍ ORGANIZACE  

ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY  

V BORECH 

 Asi nikdo ze 7 zakládajících členů dne 16.12.1979 netušil 

kolik dobrovolné práce pro ochranu přírody a životní prostředí 

tato organizace za 4 desetiletí udělá. Když se probíráme přehle-

dy činnosti uvědomujeme 

si jak pestrá a zajímavá 

činnost to byla. Na starých 

fotografiích vidíme mladé 

lidí, kteří mezitím zestárli 

a někteří nás dokonce už 

opustili navždy. 

 Často jsme dělali věci, 

které tehdy ještě nikoho 

nenapadly. Kdo si vzpome-

ne, že jsme provedli první sběr odpadového skla v obci, sbírali 

odpadky u potoka Babačky a břehů vodárenské nádrže Mostiště, 

vybudovali dřevěné herní prvky u mateřské školky nebo spoutali 
puklou lípu u silnice. Tu skáceli teprve nedávno. Od roku 1981 

jsme vysázeli více jak 1000 stromů a keřů. Víte, že 57 stromků 

z naší školky, bylo v r. 1999 vysázeno kolem křížů v obcích vel-

komeziříčského děkanství a že naše 3 javory byly vysazeny v r. 

2001 při slavnostním otevření nové budovy CHKO ve Žďáře 

nad Sáz.?  

 Obnovili jsme a dosud pečujeme o přírodní památku Mráz-

kova louka, která byla před několika lety rozšířena. Však si letos 

připomínáme 70. výročí jejího vyhlášení. Připravili jsme podklady 

pro vyhlášení památných stromů – lip a javoru v Horních Borech 

a lip v Rousměrově. Na základě naší iniciativy byly vyhlášeny 

přírodní památky Rasuveň (1989) a Šebeň (2001) o které peču-

jeme. V Šebeni jsme v roce 2004 vybudovali naučnou stezku a 

připravili Průvodce naučnou stezkou Šebeň.   

 Kdo se zúčastnil, tak si vzpomene na autobusové zájezdy 

např. na Veselý kopec (1982), údolí Doubravky a Lipnici (1983), 

Kralice nad Osl., Mohelno a Náměšť nad Osl. (1984), Moravský 

kras (1987) a Jeseníky (1990), nebo exkurze do přehradní hráze 

Mostiště, rozestavěné JE Dukovany (1985) či čistírny odpadních 

vod v Osové Bítýšce? Kolik to bylo exkurzí a vycházek do krás-

né přírody kolem obce a chráněných území pro veřejnost či 

různé zájmové skupiny. Např. v roce 2008 jsme připravili dvou-

denní akci pro bývalé zaměstnance Hatí a veřejnost „Hatě kdysi 

a dnes“. Vzpomenete si na slavnostní otevření studánky 

v Sedličce?  A jak se prostřednictvím ankety obyvatel obce,  

podařilo v roce  1992 zamezit vybudování skládky Žďasu pod 

Cyrilovem?  

 Od 90. let minulého století je nedílnou součástí naší činnosti 

práce s dětmi. Zapojili jsme se do soutěže Stříbrná nit, ve které 

se Bobši umísťovali na předních místech. Transfer obojživelníků, 

čištění příkopů kolem silnic od odpadků, dětské karnevaly, letní 

tábory, pravidelné páteční schůzky a výlety jsou jen některé 

z jejich činností. A co práce dalo dětem a rodičům vyřezání a 

vyklizení křovin z polní cesty v Dolních Borech v roce 2013.    

 Na činnost si organizace získávala prostředky vlastní prací a 

čerpáním dotací z různých zdrojů. První podporu jsme získali 

v roce 1994 od WWF ve výši 12 tis. Kč na celoroční projekt 
ekologické výchovy v místní základní škole. ? S tou stále spolu-

pracujeme, byla to dříve výsadba 200 ks borovic nebo nedávno 

ovocných stromků a každoroční přírodovědné soutěže Borské 

zelené stezky.  

 Jak plynula léta, měnila se naše činnost. Členů přibývalo a 

ubývalo, nyní je dospělých téměř tolik jako po založení. To co 

bylo dříve neorganizovanými aktivitami se stalo oficiálními čin-

nostmi. Tak se zapojujeme do akcí týkajících se ochrany přírody 

a životního prostředí, které pořádají obec a  různé organizace.  

 Bylo by toho ještě mnoho, co by stálo za to z naší činnosti 

zmínit. Ohlížíme se při tomto výročí zpět a vidíme, že se nemá-

me za co stydět. Léta práce utekla jako voda. Nebylo to někdy 

lehké ani jednoduché, ale stálo to za to.  

 Mnoha lidem, jednotlivcům i zástupcům různých orgánů a 

organizací, se kterými jsme se setkali a spolupracovali, děkujeme 

za pomoc a podporu.         Pavel Kříž 
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 Ministr zemědělství převzal petici 

VRAŤME ŽIVOT DO KRAJINY   
 Když jsme na jaře tohoto roku odeslali 

České společnosti ornitologické tuto petici s 

podpisy  několika desítek občanů, slíbili jsme, 

že vás seznámíme s tím, jak dopadla.  
 Ubývání polních ptáků se u nás prohloubilo 

poté, co zemědělství začala ovlivňovat pro-

střednictvím dotací Společná zemědělská poli-

tika EU. Zemědělci získali prostředky na hnoji-

va, pesticidy a výkonnější techniku. Snaha o co největší efektivitu 

hospodaření, podpořená  rychlejšími stroji a účinnými chemický-

mi prostředky, vytlačuje z krajiny vše živé. 

 Zástupci České společnosti ornitologické a Českomoravské 

myslivecké jednoty petici předali dne 6.12.2019 ministrovi země-

dělství Miroslavu Tomanovi. Podepsalo ji 56 602 lidí a několik 

desítek z nich přišlo přímo před ministerstvo. Petice žádá  minis-

tra o vytvoření podmínek pro zemědělce, aby mohli hospodařit 

s ohledem na krajinu a život v ní. Ornitologové a myslivci pouka-

zují na enormní úbytek ptáků a dalších živočichů z krajiny vlivem 

intenzivního zemědělství. Je třeba více prostoru pro pestrou a 

živou krajinu a méně intenzivního zemědělství. Ornitologové a 

myslivci v petici apelují na ministra, aby její požadavky zahrnul do 

reformy Společné zemědělské politiky Evropské unie na roky 

2021–2027.  

 „Ministr nám řekl, že naše požadavky jsou legitimní a je si 

vědom toho, že problém intenzivního zemědělství existuje. Po-

tvrdil, že s námi sdílí 

požadavek na zdravou 

krajinu,“ řekl ředitel 

České společnosti orni-

tologické Zdeněk Ver-

mouzek poté, co minis-

trovi  předal petici. 

 „Jsem rád, že dnes 

doš lo  k  dohodě 

s ministerstvem země-

dělství. Věříme, že petice bude mít přínos a přispěje k návratu 

ptactva a drobné zvěře do krajiny,“ řekl předseda Českomorav-

ské myslivecké jednoty Jiří Janota. 

 S počtem 56 tisíc signatářů se petice řadí mezi nejúspěšnější 

petice v oblasti životního prostředí. Dokazuje, že veřejnost si 

uvědomuje problémy spojené s intenzivním zemědělstvím a má 

chuť se zapojit do jejich řešení. Organizátoři petice děkují všem, 

kteří petici podepsali. Předáním petice ale práce nekončí. Pokra-

čujeme v jednání s politiky včetně europoslanců a budeme spolu-

pracovat s vlastníky půdy, hospodáři a zemědělci na vytváření 
krajiny přátelské pro ptáky a další živočichy.  

 Autoři petice - ornitologové a myslivci jsou přesvědčení, že 

prudký úbytek druhové pestrosti rostlin a živočichů v zeměděl-

ské krajině zastaví jen výrazná reforma Společné zemědělské 

politiky, o jejíž podobě se bude rozhodovat v následujících týd-

nech a měsících. 

      Podle informací ČSO připravil P. Kříž 

 

RODINNÉ CENTRUM OPRÁŠENO  
 V říjnu jsme se 2x sešly v knihovně pro mrňata S knihou 

do života. Bylo nás dost, a tak přirozeně přišla na scénu myš-

lenka, že příští setkání může být v rodinném centru, které teď 

nějakou dobu odpočívalo. Zkušební provoz se osvědčil, a tak 

jsme se rozhodly, že si to ještě letos zopakujeme a rovnou ve 

vánoční atmosféře. A taky že jo. Koledy hrály, perníčky se 

zdobily a velkou parádou byl vánoční fotokoutek a také pro-

hlídka místního muzea. K tomu všemu mlsání od maminek, 

dobrý kafe a čaj. A to nejlepší? Sešlo se nás 14 maminek plus 

kupa děti a bylo nám hej.  

 V novém roce chceme pokračovat zase v pondělky - jed-

nou za 14 dní. Poprvé s datem 13.1.2020 v 9 hodin. Očeká-

vejte pohodové setkávání, hraní s dětmi, tvoření nebo bese-

dování na zajímavá témata.  

 Informace v tuto chvíli proudí fejsbukovou cestou mezi 

maminkami. Samozřejmě jak už název napoví-

dá, zvány jsou nejen maminky, ale i tatínci, 

babičky, dědečci a další rodinní příslušníci.  A 

vím, že ne všichni jsou na FB, proto je tu můj 

kontakt telefonní – 731356992  

        Klára Havlátová  

 

Rodinné centrum je tu také pro  

širokou veřejnost a pro tu 

 připravujeme na zimní měsíce  

tvořivé večery.  

Mimo jiné máme v jednání  

výtvarnou dílnu s paní Zuzanou 

Krajčovičovou ze Slavonic. 
 

 Lucie Dostálová a Blanka Křížová 
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MIKULÁŠSKÝ TURNAJ  

VE VOLEJBALU 
     Jako už tradičně se začátkem prosince, ten-

tokrát 7. 12. 2019, sešli volejbaloví nadšenci 

z Borů a okolí, aby si společně změřili své síly. 

V tomto ročníku proti sobě bojovalo  celkem 

pět družstev, která sehrála deset zápasů. 

     Chtěli bychom poděkovat těmto sponzo-

rům: agriKomp Bohemia a. s, Josefu Fňukalovi 

st., Kovo  Dufek, Poex Velké Meziříčí, Uchytil s. 

r. o., Vezeko a. s., kteří do turnaje věnovali 

pěkné ceny. 

     A kdo si odnesl putovní pohár? 

1. místo obsadilo družstvo Tygříci -  Jana 

Fňukalová, Petra Charvátová, Veronika Čamko-

vá, Jakub Lacina, Jan a Michal Fňukalovi 

2. Klátitým - Káťa Dufková, Ludmila  Zikmun-

dová ml., Klára Kavalcová, Martin Pokorný, 

Lubor Trojánek, pan Trojánek 

3. Staronová garda -  Alena  Hlaváčová ml. a 

st., Kristina Kotačková, Miroslav Ochrana st., 

Laďa Hlaváč, Ondřej Hlaváč 

4. Fotbalisti - Terka Jurková, Simona Ochra-

nová, Vojta Chalupa, František Zikumund ml., 

Jiří Novotný, Petr Novotný 

5. Náplava -Jindřiška Kavalcová,  Káťa Němco-

vá, Ondřej Zikmund, Radek Slavík, Milan Špaček 

z VM/Kendy/,  vypomáhaly Veronika Čamková a 

Káťa Dufková 

 

 Za zorganizování turnaje patří velký dík paní 

Janě Fňukalové. A všichni už se těšíme na další 

ročník.       Zuzana Jurková 

       Foto Petra Charvátová 
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Obecního úřadu,  

nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  

obec@bory.cz 

nebo 

bkrizova@seznam.cz 

Uzávěrka příštího 

čísla: 10.2.2020 

Aktuální 
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Pozvánka na Vánoční 

florbalový turnaj žáků ZŠ 
 27.12.2019  

 Základní škola Hany Benešové 

v Borech pořádá pro své žáky tra-

diční Vánoční florbalový turnaj. 

Hrát mohou žáci 3. - 9. třídy. Herní 

systém 3 + 1, mladší žáci a žákyně 4 

+ 1. Škola bude otevřena od       

7,00 hod. Prezence družstev 7,00 - 

7,30 hod, začátek prvního zápasu 

7,30 hod. Turnaj bude ukončen do 

12,00 hod. Pro všechny účastníky 

jsou připraveny medaile a pěkné 

věcné ceny. 

     Zuzana Jurková, Martin Chalupa 

 

PŘEDSILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 
     

 Oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory Vás zve na Předsil-

vestrovský turnaj ve stolním tenisu.  Kdy se bude hrát? - 

v pondělí 30.12.2019. Začátek v 9,00 hod. kategorie děti, 

ženy a neregistrovaní hráči. Ve 13,00 hod. začíná kategorie re-

gistrovaných hráčů. Kategorie a hrací systém bude upřesněn 

podle přihlášených hráčů. 

     Zveme Vás všechny, přijďte si před Silvestrem zasportovat. 

Budete odměněni poháry, diplomy a věcnými cenami. Občer-

stvení bude zajištěno. 

                          Oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory 

 6:00 - 10.00 
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Dne 28. listopadu zástupci TJ Družstevník Bory předali chodítko na 

Oddělení dlouhodobě nemocných v nemocnici Nové Město na Mora-

vě. Toto chodítko bylo pořízeno z peněz vybraných během fotbalo-

vého derby s Křižanovem. Vybráno bylo ve spolupráci se zaměstnanci 

nemocnice v souladu s potřebami pacientů. Všem kdo jakkoli přispěli 

ještě jednou děkujeme! Kompenzační pomůcka udělá radost nejedno-

mu pacientovi. Hezké svátky a vše dobré do nového roku přeje TJ Družstevník Bory.     Text a foto TJ Družstevník 
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Foto Aleš Vávra 
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