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SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ  
NEDĚLE 10.11.2019 

9.45 POUTNÍ MŠE SVATÁ 

14.30 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ A PO NĚM NÁSLEDUJE  

SCÉNKA DĚTÍ O ŽIVOTĚ SV. MARTINA 

15. NAVAZUJE FARNÍ ODPOLEDNE V KULTURNÍM DOMĚ 

 

 

Tradičně bude pro všechny  

otevřeno také 

OBECNÍ MUZEUM  
v neděli 10.11.2019  

od 13. do 16. hod. 
 Tentokrát se můžete těšit na  

historické fotografie 

pana  

Josefa Kvapila  
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 Dne 6.10.2019 proběhlo v zasedací místnosti OU v Borech tradiční, ale pro nás premiérové, vítání  občánků.  Do společenství obce 

bylo uvítáno  celkem 7 dětí – 6 holčiček a 1 chlapeček. O kulturní program se postaraly děti ze ZŠ pod vedením p.uč. Martiny 

Weinhὅferové a Anežka a Markéta Ochranovy. Rodiče dostali  pro své děti od obce Bory finanční dar,  sadu ručníků s výšivkou a nově 

také dárek od Obecní knihovny. Našim nejmenším občánkům a jejich rodičům přejeme hlavně hodně zdraví, spokojenosti a spoustu 

krásných společných chvil.      Renata Kovářová a Markéta Kaštanová     Foto Blanka Chrástová 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2019 

Foto atelier Bradáčová 

Miminka: Terezie Cahová, Ema Milotová, Vít Sýkora, Jolana Brodská, Anna Vilišová, Viktorie Nani, Štěpánka Havlátová.  
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NOVINKY Z OBCE 
 

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KOMPOSTÁRNY 
S ohledem na přechod na zimní čas bude kompostárna otevřena 

v zimních měsících od 15. do 17. hod. vždy ve středu a v sobotu.  

ZAHÁJENÍ PROVOZU SBĚRNÉHO DVORA 
Od soboty 16.11.2019 bude nově otevřen sběrný dvůr. Provoz 

bude ve stejných časech jako kompostárna, tedy v zimních měsí-

cích ve středu a v sobotu od 15. do 17. hod.. Z toho důvodu 

nebude obec již dále objednávat svoz velkoobjemového a ne-

bezpečného odpadu. I tyto druhy odpadu je možné shromažďo-

vat na sběrném dvoře (další informace v příloze tohoto čísla 

zpravodaje). 

AUTOBUSY 
Po červnovém jednání zastupitelstva, kdy vzešel od občanů opě-

tovný požadavek na vyšší obslužnost autobusové zastávky 

v Horních Borech, jsme odeslali další žádost na Kraj Vysočina 

s podrobným vysvětlením celého problému. Žádali jsme, aby na 

tuto zastávku zajížděly: autobusová linka směřující do Velkého 

Meziříčí v 8.30 a dále pak zpětný spoj ve 12 hod. tak, jak byl 

požadavek občanů. Zároveň jsme na základě vlastního uvážení 

do žádosti přidali hojně využívanou večerní autobusovou linku 

z Velkého Meziříčí, která do Borů přijíždí v cca 18.30. Po několi-

ka týdenním čekání jsme obdrželi z Kraje vyjádření, že naše 

žádost byla předána dopravci, což je ZDAR a.s. Zatím veškeré 

informace, které máme, směřují k tomu, že by v Horních Bo-

rech požadované spoje měly od 15.12.2019 zastavovat. Nicmé-

ně, zatím není ještě nic na 100% jisté.  

MOŽNOST PARKOVÁNÍ 
V prostoru autobusové zastávky v Horních Borech před Kabr-

dovými je nově možno parkovat ve všední dny od 16. do 6. hod. 

a dále pak po celý den během víkendů a dnů pracovního klidu. 

OBECNÍ KALENDÁŘ 
Ani letos tomu nebude jinak a vy obdržíte do svých poštovních 

schránek obecní kalendář na příští rok. Distribuovat jej budeme 

v průběhu listopadu.  

KONTEJNERY NA BIOLOGICKY  

ROZLOŽITELNÝ ODPAD 
Na jednom z jednání zastupitelstva vznesli občané dotaz, jestli 

by nebylo možné přistavit jednou týdně traktor na různá místa v 

obci k naložení posekané trávy pro ty, kdo nemají možnost 

odvážet trávu na kompostárnu. Po zvážení celého problému 

jsme se rozhodli, že od jara 2020 budou na několika místech 

v obci umístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, 

které budou pravidelně vyváženy.  

VÝTAH K BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU 
Zastupitelstvo obce se na říjnovém jednání usneslo, že obec 

nechá zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování ven-

kovního výtahu do budovy obecního úřadu. Výtah by měl stát na 

pravé straně budovy při pohledu z parkoviště. V souvislosti 

s tím je nutné upravit i sociální zařízení, kde je nutné vybudovat 

bezbarierové WC.  

CHODNÍKY  Pracujeme také na projektové dokumentaci 

k chodníkům podél obou krajských silnic. V příštím roce by-

chom chtěli požádat o dotaci na jejich zbudování Státní fond 

dopravní infrastruktury. Tento dotační titul funguje již spoustu 

let a obce, které jej průběžně využívají, jsou s výsledky spokoje-

ny. V Dolních Borech jsou plánovány 2 úseky. První od autobu-

sové zastávky na konec obce směrem na Radostín n. Osl., kde je 

počítáno také s přechodem pro chodce pro bezpečnou cestu 

dojíždějících dětí do školy. Druhý úsek by měl vést od uličky u 

Homolových dolů po Filipovy. V Horních Borech by se jednalo 

o úsek od kostela, přes hřbitov až po konec obce směrem na 

Rousměrov.  

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 
Obec Bory hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr. Více 

informací najdete na str. 8 v tomto čísle zpravodaje a na webu 

obce, kde jsou ke stažení a k vyplnění přihláška a životopis. 

KINO 
Po úspěšných letních projekcích filmů jsme se rozhodli 

v promítání pokračovat v kulturním domě. V říjnu jste mohli 

shlédnout dětský film Jak vycvičit draka 3. Další promítací den je 

naplánovaný na pátek 22.11.2019, kdy budeme promítat film Po 

čem muži touží. Více informací o dalších promítáních hledejte na 

plakátech, webu a facebooku obce a také v Mobilním rozhlase.  

VU3V 
VU3V – zkratka, kterou nyní budete pravděpodobně vídat v naší 

obci častěji - znamená Virtuální univerzita 3. věku. Jedná se o 

regulérní formu vysokoškolského studia. Díky obrovskému 

zapálení manželů Jahodových pro celý projekt se může 

v zasedací místnosti obecního úřadu jednou za dva týdny schá-

zet 9 přihlášených studentů. Není to tak samozřejmé a jednodu-

ché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Málokterá vesnice se 

může pyšnit tím, že do prvního semestru se přihlásí tolik zájem-

ců o studium. Do tohoto semestru jsou již přihlášky odeslány a 

uzavřeny, další zájemci mohou ale začít v následujícím půlroce. 

Pro první semestr bylo 

vybráno téma Etika. O 

tématech na každý 

další semestr si roz-

hodnou studenti sami. 

Po absolvování šesti 

semestrů je čeká pro-

moce na České země-

dě lské un iverz i tě 

v Praze, která celou 

akci zaštiťuje. Nezbývá 

než všem našim stu-

dentům přát hodně 

chuti do studia. Závě-

rem bych ještě jednou 

ráda poděkovala man-

želům Jahodovým, za ochotu celý projekt zorganizovat a studen-

ty celým studiem provádět.  
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH SVĚTÝLEK  

proběhne letos v pátek 29.11.2019 

 Měsíc listopad je pro naši obec svátečním, slavíme totiž 

svátek sv. Martina, patrona farního kostela v Horních Bo-

rech. Letos budou dny obzvláště slavnostní, protkané spous-

tou zajímavých kulturních akcí. 

 V letních týdnech probíhaly intenzivní rekonstrukční 

práce právě v tomto kostele a výsledkem je krásně oprave-

ný interiér, Vše o této rekonstrukci si přečtete v příštím 

zpravodaji  v článku od pana děkana Šenkeříka. Na pomoc-

ných a úklidových pracích se podílela velká spousta dobro-

volníků. A to je to cenné, co naše vesnice má – všechny Vás, 

kteří se nezdráháte přiložit ruku k dílu a přispět tak k dobru 

všech. Patří Vám za vaši obětavost a píli velké poděkování. Je 

to právě to, co dělá vesnici vesnicí – sousedská bezelstná 

výpomoc a setkávání se. To považuji za jednu 

z nejdůležitějších věcí na životě v obci. 

 Přeji Vám tedy všem, ať prožijete nastávající slavnostní 

víkend v kruhu svých blízkých v poklidu a vzájemném poro-

zumění. Příjemné sváteční dny všem.  

     Lucie Dostálová, vaše starostka:-) 

ÚVODNÍK 
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    Krátce z jednání ZO 29.8.2019 

- ZO schválilo spolupráci Obce Bory s projektem Implementace 

politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociál-

ních věcí a připojení se k distribuci Seniorské obálky pro občany 

obce Bory. 

- ZO schválilo Směrnici č. 1-Účetnictví a oběh účetních dokladů.  

Směrnice č. 2-Účtování dlouhodobého majetku a zásob a prove-

dení inventarizace 

- ZO schválilo prodej pozemku p. č. 1209/7 o výměře 36 m2, 

druh pozemku zahrada, k. ú HB za cenu 150,- Kč/m2+ DPH. 

- ZO schválilo směnu pozemků s Lesy ČR - p. č. 1217 o výměře 

4406 m2,  druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB - p. č. 1224 o 

výměře 342 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB - p. č. 

1225 o výměře 683 m2,  druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB a 

p. č. 1145 o výměře 4694 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú 

DB za p. č. 191/7 o výměře 5801 m2 , druh pozemku lesní poze-

mek, k. ú HB  

- ZO schválilo, aby zastavovací studii pod OÚ zpracovala firma 

D+Architekti- Ing. arch. Drbálek. 

- ZO schválilo, že rekonstrukce KD bude realizována podle ar-

chitektonické studie architekta Můčky.  

- ZO schválilo, aby projektovou dokumentaci pro vybudování 

bytů v bývalé MŠ zpracoval Ing. Sklenář.  

- Výletiště Cyrilov. Zbývá ještě dodělat tesařské práce a terénní 

úpravy, které si udělají místní sami. Celkem jsou náklady 361.721,

- Kč. Ještě nejsou započítány mzdy za srpen. 

- Letní kino. Promítání letního kina je prozatím s výdělkem 

13.370,- Kč. Ještě bude poslední promítání v sobotu,.  

- Přívesnický tábor. Vyúčtování tábora skončilo rozdílem - 5.430,-

Obec Vídeň přislíbila darem tento rozdíl snížit poměrově dle 

účasti dětí z jejich obce. 

- Oprava uličky HB. Obec nechala uličku zaměřit. Část uličky 

vlastní soukromí majitelé. Ti již byli osloveni a tuto část uličky 
obci prodají. Další problém je elektrické vedení, které je uličkou 

vedeno. Je tudy vedeno vysoké napětí a je asi jen půl metru pod 

povrchem. 

- Zatravňovací dlažba na okraji  parku v HB.  Před penzionem 

parkují nejen auta návštěvníků restaurace, ale také návštěvníků 

kostela, proto se na vybudování parkoviště podílela obec i Penzi-

on u Milostných. 

- Dotace na sběrná hnízda. Obec získala dotaci na zastřešení stání 

kontejnerů, realizace bude na jaře 2020. 

- Cyrilov. Obec dostane zaplaceno za zřízení věcného břemene-

vedení kabelu v Cyrilově ve výši cca 343.000,- Kč. Peníze by měly 

zůstat v Cyrilově. Je možné je využít např. k zadržování vod v 

krajině, k opravě rybníčku v Cyrilově. 

- Kontejner na bio odpad. Obec bude mít dostatek kontejnerů, 

lze tedy přistavit na různé části obce kontejnery na bio odpad. 

Zatím na zkoušku. Do kontejnerů se bude moci dávat pouze 

tráva nebo plevel. Pokud se tam objeví větve, nebo jiný odpad, 

který do kontejneru nepatří, nebude kontejner znovu přistaven. 

Krátce z jednání ZO 26.9.2019 
- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 8 ve výši 1.728.758,- Kč. 

FMP- podzim 2019 schválené žádosti 

Marková Růžena - Dožínková pouť DB- 3.000,- Kč 

Ing. Dostálová Lucie - Drakiáda 2019-1.500,- Kč 

Křížová Blanka-zájezdy 2019 -  4.000,- Kč 

LNB Svatomartinský průvod 2019 - 2.000,- Kč 

SDH - Zakončení sezony mladých hasičů - 5.000,- Kč 

- ZO schválilo pravidla pro čerpání FMP pro rok 2020.  

- ZO schválilo zadat vypracování projektové dokumentace pro 

rekonstrukci KD. 

- ZO schválilo, že vodovodní a kanalizační přípojky na soukro-

mých pozemcích a u stávajících nemovitostí si budou majitelé 

budovat na vlastní náklady. 

- Kraj postoupil požadavek obce na zajíždění autobusů do obou 

zastávek v Borech dopravci. Zdar Žďár nad Sázavou a dopravce 

přislíbil, že autobusy by měly zajíždět podle našich požadavků. 

- ZO schválilo použití znaku obce Bory pro logo TJ Družstevník.  

 

    Krátce z Rady obce konané 14.10.2019 
- Zastupitel David Jakubec podal 17.10.2019 rezignaci na mandát 

zastupitele obce Bory. Jeho náhradníkem je Jan Dostál, který je 

členem zastupitelstva od 18.10.2019. 

- RO schvaluje aktualizaci ceníku dříví zpracovaného samovýro-

bou dle tabulky uvedené níže. Stromy do průměru 10 cm a klestí 

bude i nadále zdarma. V rámci zpracování je také nutné vyčistit 

od klestí prostranství, kde došlo k samovýrobě.  

Ceník dříví zpracovaného samovýrobou za prostorový 

metr (bez DPH)  

Tvrdé dřevo - listnaté v běžně dostupném terénu 270,-  

ve špatně dostupném terénu 180,- 

Měkké dřevo - jehličnaté v běžně dostupném terénu 250,-  ve 

špatně dostupném terénu 170,- 

Dřevo napadené škůdci v běžně dostupném terénu 150,-  ve 

špatně dostupném terénu 100,- 

- RO schvaluje vytvoření nového pracovního místa na pozici 

Technický pracovník/Technická pracovnice viz veřejná výzva. 

- RO ukládá starostce obce informovat zástupce Moravského 

rybářského svazu, z. s. pobočný spolek Velké Meziříčí, že porušili 

článek č. XI Pachtovní smlouvy o přenechání rybníku Horník 

k užívání. Obec nebyla informována o plánovaném upouštění 

rybníku. Toto jednání způsobilo řadu komplikací, např. pro TJ 

Družstevník, SDH Bory, rybník „Pešák“.  

 

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 

INFORMACE Z OBCE 

 

Zemřel čestný občan Borů prof. Josef Staněk 
 

 Když v září roku 2009 Obec Bory vydala knihu Prof. doc. RNDr.  

Josefa Staňka CSc. „Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí“,  

nikdo netušil, že bude rychle rozebrána a proto mohl být vydán její  

dotisk. A brzy by to bylo 10 let, kdy byl pan profesor 29.11.2009  

jmenován čestným občanem naší obce.  

Nyní jsme se však dozvěděli smutnou zprávu, že 13.10.2019 pan  

profesor zemřel. Rozloučili jsme se s ním 18.10.2019 v obřadní síni  

krematoria města Brna.  

 Ti kdo ho znali, na něj budou stále vzpomínat.  



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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KOMPOSTÉRY 
 Naskytla se nám možnost zúčastnit se spolu s okolními vesni-

cemi, jako jsou Vídeň, Martinice, Heřmanov, Osová Bitýška a 

další, žádosti o dotace na kompostéry. Celá dotace je postavena 

tak, že obec zakoupí za 15% ceny (cca 550,-/1ks) kompostéry 

pro své občany, zbylých 85% dotuje Ministerstvo životního pro-

středí. Přičemž náklady za podání dotace a její následnou admi-

nistraci a další úkony se rozprostřou mezi žádající obce, tudíž 

každá zaplatí opravdu zanedbatelnou částku v řádů tisíce korun – 

pro Bory to znamená asi 4,5 tis. 

 Smyslem celé akce je omezit množství biologicky rozložitel-

ného odpadu, který končí v popelnicích a později na skládkách. 

Dobrým příkladem jsou například slupky od brambor, citrusů, 

cibule, ale i papírové kapesníčky, lógr od kávy nebo čajové sáčky. 

Veškerý tento odpad a další lze úspěšně kompostovat, tudíž 

výrazně omezit jejich množství v komunálním odpadu. Násled-

kem toho nekončí tyto suroviny na skládkách a nepřispívají tak 

svým nevhodným rozkladem ke vzniku skleníkových plynů, a 

pokud se to vezme až do důsledku, tak i k oteplování celé plane-

ty. Zkrátka a dobře třídění a udržitelné žití má smysl. 

 Toto je ale pouze jeden globální pohled, lze se ale na celou 

situaci dívat také ekonomicky. Problém odpadů se skloňuje již 

dlouhou dobu a je již téměř jisté, že se za ukládání komunálního 

odpadu na skládkách budou platit stále vyšší a vyšší ceny. To má 

přímý dopad také na občany, na které se toto zdražení přenese 

v podobě zvyšování ročních poplatků. Pokud se nám tedy podaří 

výrazně snížit tuny sváženého odpadu v popelnicích, bude to 

znamenat, že se tyto poplatky nebudou muset výrazně navyšovat. 

 Kompostéry, které jiné obce díky této dotaci získaly během 

minulých let, se cenově běžně pohybují okolo 5.- 6. tis. Kč. Díky 

velkému soutěženému množství je lze pořídit za cca 3,5 tis. Kč. 

Pro naše občany budou ale zdarma, protože celý podíl na dotaci 

zaplatí obec. Důležité pro nás ale nyní je, zjistit zájem 

z Vaší strany. Tímto Vás proto prosíme, pokud máte o kom-

postér zájem, abyste se nahlásili na obecním úřadě osobně, tele-

fonicky nebo emailem nejpozději do 30.11.2019. Na jedno číslo 

popisné lze objednat maximálně jeden kompostér. Výzva platí i 

pro chalupáře a chataře, tedy pro všechny, kdo mají nemovitost 

na území Borů a Cyrilova. Kompostéry budou v případě kladně 

vyhodnocené žádosti distribuovány v zimě 2019, nebo  na jaře 

2020. 

 Další technické informace: 

objem – cca 1100 l 

materiál – recyklovaný a recyklovatelný vysokohustotní polyety-

len (PE-HD) 

tloušťka stěn – min. 6 mm 

váha – min. 25 kg 

výška – max. 110 cm 

průměr podstavy – do 150 cm 

záruka – 5 let, životnost – 20 a více let 

eliminace zápachu a špíny = žebrování stěn 

jednoduchá montáž a obsluha 

stálobarevnost (vysoká UV ochrana) 

SENIORSKÁ OBÁLKA 
 Poprvé jsme tuto novinku, kterou v obci zavádíme, předsta-

vili na říjnovém Setkání důchodců. Jedná se o velice užitečnou 

věc, která může mnohdy zachránit život. Je to přitom velmi 

jednoduché. Jedná se o jeden list papíru formátu A4, který má 

specifické barvy a označení I.C.E. Tato mezinárodní zkratka 

znamená "použít v případě nouze" (z anglických slov In Case of 

Emergency). Na tento list jednotlivci vyplní do předem před-

chystaných kolonek své jméno, příjmení, datum narození a další 

důležité iniciály. Dále doplní nemoci, se kterými se léčí, alergie, 

léky, které pravidelně užívají, a kontakt na blízkou osobu a také 

na praktického lékaře. S vyplněním mohou v případě potřeby 

pomoci jejich nejbližší nebo případně praktický lékař. Vyplněný 

list poté vloží do přiložené průhledné obálky, která má na zadní 

straně magnetickou pásku, aby ji bylo možné snadno přichytit na 

lednici. Lednice nebo vnitřní strana vchodových dveří jsou přes-

ně ta místa, kde tuto obálku s informacemi integrované složky 

záchranného systému (zdravotnická záchranná služba, hasiči a 

policie) hledají. 

 Všechny tyto informace uvedené v seniorské obálce pomá-

hají záchranářům urychlit čas v rozhodování, kdy každá ušetřená 

minuta může napomoci k záchraně života.  

 Jednotlivým zájemcům jsme Seniorskou obálku rozdávali na 

Setkání důchodců. Pro všechny 

ostatní je k dostání v kanceláří 

Obecního úřadu, a to zcela 

ZDARMA. Obálka se sice 

oficiálně jmenuje „Seniorská“, 

budeme ji ale distribuovat 

každému, kdo považuje za 

důležité mít ji doma. 

 Celý projekt vznikl ve spo-

lupráci s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí.  

MOBILNÍ ROZHLAS 
 Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Borského zpra-

vodaje, zavedli jsme v naší obci komunikační médium Mobilní 

rozhlas. Postupně se k němu přihlašuje více a více občanů a my 

jsme za to rádi. V průběhu září jsme informovali ty z vás, kte-

rým chodilo hlášení obecního rozhlasu do e-mailových schrá-

nek, že od 1. října budeme toto hlášení rozesílat pouze Mobil-

ním rozhlasem. Kdo tedy chce být nadále informován o hláše-

ních, je nutné, aby se také zaregistroval. Registrace je velmi 
snadná a zabere Vám maximálně několik minut. 

 Ještě dovysvětlení k nejčastějším dotazům. Pokud se zaregis-

trujete a uvedete pouze telefonní číslo, budou Vám chodit na 

mobilní telefon SMSky s nejdůležitějšími informacemi včetně 

hlášení ze skupin, které jste si zaškrtli při registraci. Pokud 

uvedete také e-mail, budou Vám chodit e-maily s hlášením, ale 

zároveň i pozvánky a veškeré další informace, a to vše do e-

mailových schránek a formou SMS dostanete zprávu pouze 
v neodkladných a krizových situacích. 

 Pokud jste při registraci e-mail uvedli a zprávy Vám stále 

nechodí, budou pravděpodobně zahrnuty v Hromadné poště. 

Stačí tedy kliknout na složku Hromadná pošta, poté označit e-

mail z Mobilního rozhlasu a zvolit možnost „Přesunout do Do-

ručené pošty“. Pak by Vám již všechny následující e-maily měly 

přijít klasicky do Doručených zpráv. 
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 SBĚRNÝ DVŮR 

 Hlavní investicí letošního roku bylo vybudování nového sběrného dvora. V zimě proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnily 4 

firmy, které podaly cenové nabídky k realizaci projektu. 

Tab.č.1: Cenové nabídky 

 
 Celá akce by se dala rozdělit na stavební část a administrativní. Při zpětném hodnocení je nutné říci, že nakonec tou jednodušší 

etapou byla ta stavební část, i když si také s sebou nesla pár komplikací. Tou hlavní byla projektová dokumentace. V ní bylo plánová-

no, že dojde ke zpevnění plochy o výměře asi 1200 m2. Ve skutečnosti celá plocha měřila 800 m2. Po jednání na Státním pozemkovém 

fondu v Praze jsme se dohodli s poskytovatelem dotace, že po přepracování dokumentace bude možno zaplatit i zpevnění příjezdové 

cesty a část plochy sběrného dvora vedle plochy pro kompostování, se kterými v projektu nebylo původně počítáno. Zastupitelstvo 

ale rozhodlo, že je nutné tyto plochy zpevnit i za cenu, že by tyto plochy měla obec zbudovat na vlastní náklady. Nakonec vše dobře 

dopadlo a zpevnění části těchto ploch bylo možné uhradit z dotace. Na vlastní náklady obec navýšila podloží pod zpevněnou plochou 

o 10 cm a pořídila EKO sklad pro sběr nebezpečného odpadu, se kterým dokumentace také nepočítala. Dokupovali jsme také drobné 

vybavení jako váhu, havarijní sadu a další vybavení. Celkem jsme v tuto chvíli do sběrného dvora investovali 2 528 213,- Kč. Z toho je 

předpokládaná výše dotace 1 952 776,- Kč.  

 Během administrativní části jsme dlouze řešili, v jakém režimu se bude sběrný dvůr provozovat. Existují dvě varianty. Pokud se 

místo užívá pouze ke shromažďování komunálního odpadu, bylo by možné jej provozovat pouze se souhlasem Městského úřadu ve 

Velkém Meziříčí. Vzhledem k tomu, že projekt počítal s tím, že se zde budou shromažďovat také jiné odpady, které nelze označit 

jako odpad komunální povahy (stavební suť, pneumatiky a další), je nutné souhlas Krajského úřadu v Jihlavě, souhlas Krajské hygienic-

ké stanice, dále pak mít schválené 2 živnosti od živnostenského úřadu – jednu volnou, kterou můžeme mít sami jako obec, a druhou 

vázanou, k jejímuž provozování je nutné mít záštitu od odpovědného zástupce. Tím je pro naši obec paní Ing. Iva Zeroníková ze svo-

zové společnosti AVE. 

 Toto vše se podařilo a od soboty 16. listopadu bude sběrný dvůr v provozu. Odpady, které zde bude možné 

uložit, provozní řád a abecedu třídění odpadů naleznete v příloze tohoto zpravodaje.         Lucie Dostálová 

Pořadí nabídky Název firmy Celková částka bez DPH Celková částka včetně DPH 

1. COLAS CZ a.s. 1.758.022,32,- 2.127.207,- 

2. ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. 1.937.620,13,- 2.344.520,- 

3. Stylstav s.r.o. 1.971.600,- 2.385.636,- 

4. CONTENT, s.r.o. 1.996.505,- 2.415.771,- 

  

  

V průběhu září byla dokončena oprava vypouklé opěrné zdi u autobusové zastávky v Horních 

Borech. Zídka má nový kabát z našeho borského kamene. Během akce bylo nutné vybagrovat 

širší základ, zpevnit ji kari sítěmi, vystavět pohledovou část z kamene a zabetonovat a odizolovat 

zadní část zídky. Celá akce stála 48.389,- Kč.              Lucie Dostálová 

Z
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 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 
  

 Třicet let uplynulo od sametové revoluce a tedy od podstat-

ných změn v naší společnosti. Je zřetelné, že úroveň našeho 

života je mnohem vyšší než kdykoliv v minulosti. Kromě hmot-

ného zabezpečení máme konečně svobodu ve všech smyslech 

tohoto slova. Pro někoho to nic neznamená nebo je dokonce 

schopen to popírat, ale většině občanů je tato skutečnost jasná. 

Zároveň ovšem vidíme, že jsme příliš brzy podlehli uspokojení, 

přestali jsme usilovně pracovat, rozvíjet demokracii a občanskou 

společnost. Z toho pramení častá nespokojenost. Ne úplně 

jasná pravidla, mezery v zákonech a bezbřehá touha po majetku 

a po zisku vedly k častým nepoctivým praktikám i ke zvýšené 

zločinnosti. 

 Přesto nemůžeme nevnímat to většinově pozitivní. Pro 

mladé lidi je už zcela samozřejmé, že mohou jezdit po světě, 

poznávat jiné země, pracovat v nich nebo studovat. To jsou věci, 

o nichž se nám, starší generaci, nezdálo ani v nejdivočejších 

snech. Navíc díky propojení se světem a moderními technologi-

emi tu máme i hospodářskou konjunkturu, která se projevuje na 
naší zvýšené životní úrovni. Někdo se na tom podílí více, někdo 

méně. Je proto logické, že i na té prospe-

ritě a z ní vyplývajících ziscích se podílíme 

různou měrou. Stejně logické je to, že to 

ti méně úspěšní cítí jako nespravedlnost. 

Ale jen určitá hospodářská soutěž a pozi-

tivní rivalita může vést k lepší ekonomické 

situaci v celé společnosti. 

 Řevnivost, netolerance k jiným názorům než vlastním, mimo-

řádně rychlý technický rozvoj vedou pochopitelně rovněž i 

k odcizení mezi lidmi. A přitom bez vzájemných kontaktů, hovo-

ření a diskuzí se snahou o porozumění nelze úroveň společnosti 

posunout dál.  

 Veřejné souboje i v médiích – často vedené snahou o poko-

ření konkurenta za každou cenu – nejsou nijak přínosné. Málo-

kdy dokážeme pochválit dobrý nápad našeho soupeře na politic-

ké scéně, spojit se pro prosazení užitečné věci. Doufám, že se 

v dalším období budeme častěji setkávat se vzájemným respek-

tem a úsilím o společné nalezení východisek, jež budou výhodné 

pro všechny bez ohledu na jejich politickou příslušnost. 

 
     Jiří Běhounek  hejtman Kraje Vysočina 

PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ DESATERO. 

(Z průvodního dopisu ) „Připravili jsme pro Vaše spoluobčany 

informační leták „Bezpečnostní desatero“. Důvodem, který nás 

vedl k vydání tohoto informačního letáku je fakt, že každý rok 

dochází v domácnostech po celé ČR k více než tisícovce požá-

rů, při kterých umírají desítky lidí a stovky jich jsou zraněny. 

Smyslem a účelem naší informační kampaně je zacílit na kon-

krétní problém, který souvisí s bydlením, ve snaze snížit počet 

obětí a výši škody na majetku.“ 

 MINISTERSTVO VNITRA Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky, genmjr. Ing. Drahoslav 

Ryba, generální ředitel HZS ČR.  
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DEN BRAMBOR DEN ZDRAVÍ 
 

 V neděli 13. 10. jsme připravili už tradiční slav-

nost brambor. Celé odpoledne byla možnost 

ochutnat vzorky odrůd brambor a pokrmy z brambor. Okolní pěstitelé nám 

poskytli 15 různých odrůd a za 

to jim moc děkujeme. Podě-

kování patří p. Radkovi Královi 

z Radenic, RNDr. Josefu 

Hedbávnému ze Skleného nad 

Osl., firmě Nevrkla Rousmě-

rov a Ing. Václavu Novákovi 

z Jívoví.  
 Tento rok jsme svátek bram-

bor spojili s Dnem zdraví. 

Klid , relax a pohoda 

v zahradách byla přednáška 

Ing. Václavy Rozmarínové 

z rodinného zahradnictví Pe-

tráveč. Ukázka pohody v na-

šem domově dle návrhu Ing. 

arch. Evy Bartošové z Rade-

nic. K ochutnání i k prodeji byly lisované oleje za studena a výrobky „Ze stodo-
ly“, cereální kaše firmy Nominal, bylinné čaje, výrobky z kozího mléka a samo-

zřejmě výrobky z brambor. Děkujeme všem za příjemně prožité nedělní odpo-

ledne.         Sdružení pro Cyrilov             Foto Pavel Kříž 

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ 

VEŘEJNÁ VÝZVA k přihlášení zájemců o obsazení pozice 

TECHNICKÝ PRACOVNÍK/ PRACOVNICE OBCE 

Zaměstnavatel:  Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory, IČ: 

00294055 

Rozsah pracovního poměru: plný úvazek 

Místo výkonu práce:  katastrální území Dolní Bory a Horní Bory 

Předpokládaný nástup: leden - únor 2020 

Náplň práce: 

- správa čistírny odpadních vod a kanalizace, vodovodní sítě a 

sběrného dvoru 

- úklid a údržba veřejných prostranství 

údržba zeleně 

údržba chodníků a komunikací 

úklid sněhu a posyp 

- péče o veřejný mobiliář 

instalace, opravy, nátěry, údržba, likvidace 

- údržba a péče o obecní lesy 

- údržba techniky a zařízení obce 

práce s traktorem, křovinořezem, motorovou pilou, přip. další 
technikou 

- údržba a opravy majetku obce 

- drobné údržbářské, zednické, truhlářské a zámečnické, malíř-

ské a úklidové práce 

Další předpoklady pro přijetí: 

- praxe v obdobné pozici výhodou 

- trvalý pobyt v obcích Bory nebo Cyrilov výhodou 

Požadavky na zaměstnance: 

- státní občanství ČR 

- věk min.18 let 

- způsobilost k právním úkonům 

- trestní bezúhonnost 

- řidičský průkaz skupiny B a T 

- zručnost, samostatnost, spolehlivost, pečlivost 

- zdravotní způsobilost pro manuálně náročnou práci 

- zkušenosti s prací s mechanizací a zahradní technikou 

- minimální vzdělání – výuční list 

Platová třída: 5 

Platový stupeň: dle dosaženého vzdělání a prokazatelné praxe 

Zájemci doloží:  

- vyplněnou přihlášku uveřejněnou na webu obce v sekci 

„Aktuality“ 

- životopis dle vzoru uvedeného na webu obce v sekci 

„Aktuality“ 

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) 
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Lhůta a způsob pro podání přihlášek:  

- do 30.listopadu 2019, osobně nebo poštou na adresu:  

Obec Bory, Bory 232, 594 61 Bory  

    Pavel Vávra místostarosta,  Ing. Lucie Dostálová starostka  

OBEC BORY HLEDÁ ZAMĚSTNANCE 

Z POUŤOVÉHO OBECNÍHO MUZEA  
 Tento den byla našim vzácným hostem paní Marie Roháčková z Muzea panenek z 

Bobrové a pan František Uhlíř z Jívoví - sběratel historických předmětů z řady oblastí a 

pohlednic. Oba vystavovatelé velmi zpříjemnili a oživili odpoledne v našem muzeu a 

patří jim veliký dík.           

 

 Během léta navštívili naše muzeum opět zajímaví hosté. Např. to byla rodina paní, 

která pracuje jako kostymérka v Národním divadle v Praze. Zavedlo je sem pátraní po 

rodině maminky. Pátrání bylo úspěšné a setkání milé. 

 Dále tu byli členové Klubu českých turistů ze Žďáru nad Sázavou, a autobusový 

zájezd z obce Lípa u Havlíčkova Brodu.   Blanka Křížová Foto Jana Vaverková 
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Markéta “Peggy” Marvanová (24) 

Studentka Fakulty tělesné kultury na Univerzitě Palacké-

ho v Olomouci, ultrabikerka. 

 V roce 2015 zdolala závod horských kol Tour Divide 

(4418 km z Kanady k Mexiku) a napsala o tom svou první 

knihu Cesta za štěstím. O dva roky později už ho v žen-
ské kategorii vyhrála. Na kole si i vydělává, jezdí po Praze 

jako messengerka - a pro potřebné zase vydělává charita-

tivními jízdami. 

Adam Záviška (25)  

Jeskyňář, biker, polárník a truhlář. V roce 2014 se zúčast-

nil závodu horských kol napříč bývalým Českosloven-

skem 1000 miles (1660 km náročným horským terénem). 

V létě 2016 projel společně s Peggy Highland Trail 550 

ve Skotsku (890 km kamenitou krajinou) a v létě 2017 

americký Tour Divide. 

 V roce 2017 se stali prvními pokořiteli polární Lapon-

ské extrémní výzvy (Lapland Extreme Challenge), 1025 

kilometrů v mrazech až -37 °C zvládli za 27,5 dne. Po-

mohlo jim k tomu nejen odhodlání a vytrvalost, ale i 6 

kilo čokolády, 48 čínských polévek, 17 nanuků a dvoje 

spodky. Celý příběh poutavě a vtipně popisuje Peggy v 

knize První stopa, kterou v prosinci 2018 pokřtil ostříle-

ný polárník Václav Sůra. 

 Více informací najdete na adrese http://

peggymarvanova.cz .  

NOC S ANDERSENEM 2020  pravidla 
 Soutěž o nocování v borské obecní knihovně, která se v tu dobu 

promění v noční pohádkové království. 

Pro koho? Pro děti registrované v Obecní knihovně v Borech, které 

chodí do 2. - 6. třídy ZŠ. 

Kdy? Od 11.11.2019 do 13.3.2020 

Čtenářské pasy si můžete vyzvednout v knihovně od 11.11.,  Čtenář-

ské pasy je třeba vrátit do knihovny nejpozději 13.3.2020 

Kategorie: 2. třída - Pážata, 3. a 4. třída - Zbrojnoši,  5. a 6. třída -

Rytíři 

Podmínky vstupu do našeho nočního království. 

Prvních 15 soutěžících, podle počtu nasbíraných králov-

ských dukátů. Stav konta každého účastníka bude mož-

né sledovat v knihovně i na webu a FB knihovny. 

Královské dukáty bude možné získat třemi způ-

soby: 

1. Čtením knih 

Nejméně 6 přečtených knih zaznamenaných v pase.  

Započítat lze až knihy vypůjčené po vydání pasu. 
Vybírat a číst knihy vhodné pro svůj věk. 

Děj knihy povyprávět knihovníkovi, či knihovnici. 

2. Plněním měsíčních úkolů 

Každý měsíc bude zadán úkol k vypracování, který bude ohodnocen 

dukáty. 

Celkem tedy pět úkolů, vědomostních i tvůrčích. 

3. Akce knihovny, které budou mít na plakátku Logo NSA 

 Mezinárodní projekt na podporu čte-

nářské gramotnosti, který rozvíjí verbální 

schopnosti dětí, jejich představivost, vytvá-

ří vztah ke knihám a čtení, poskytuje inspi-

raci. Projekt je od roku 2018 realizován 

též v České republice ve spolupráci knihoven, rodičů a jejich 

dětí předškolního věku. Finančně jej podpořila řada zřizova-

telů. Připraveno je 

půvabné leporelo, prů-

vodce pro první společné 

chvíle s knížkou, audiok-

niha Špalíček pohádek a 

říkadel načtená Aňou 

Geislerovou a nabídka 

doporučených knížek pro 

nejmenší. 

 Pro rodiče s nejmen-

šími dětmi budou v naší 

knihovně připravovány 

dopolední programy. První setkání proběhlo 21. 10.. Další 
budou následovat.    

V pondělí 11. listopadu v 9.30 se těšíme na další 

setkání. 
Srdečně zveme všechny maminky s  dětmi.     Blanka Křížová 

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA 

Spolek přátel krásné literatury a bramborových koláčků  

je název krásné knížky, ale i inspirací pro pohodové (doufám) setkání 

v knihovně. Přijďte se seznámit s touto knížkou. Přijďte si popovídat. O 

vašich oblíbených knihách a o čtení vůbec, o čemkoliv. .. 

Krásná literatura, káva, čaj i bramborové koláčky budou připraveny.  

Těšíme se na Vás v pondělí 18. 11. v 17 hod.  Blanka Křížová 

http://tourdivide.org/about
http://www.1000miles.cz/
http://www.highlandtrail.net/
https://www.laplandextremechallenge.com/
http://peggymarvanova.cz
http://peggymarvanova.cz
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 Nevím, jestli jste se zúčastni-

li poslední vycházky do tohoto 

starého bukového lesa, která se 

konala v nevlídném počasí 

17.11.2011? Možná, že les 

v Rasuvni navštěvujete i sami, 

pak mě jistě potvrdíte, že má 

svoje kouzlo v každé roční době. 

 Nyní je vhodná příležitost k opakování společné vycházky. 

Právě letos, kdy si základní organizace Českého svazu 

ochránců přírody v Borech (dále ZO ČSOP)  připomíná 40. 

výročí založení, uplynulo od vyhlášení přírodní památky Rasu-

veň (dále jen Rasuveň) 30 let.  

 Jak došlo k vyhlášení ochrany Rasuvně? K ochraně území 

dala nejen podnět a připravila odborné podklady, ale také 

vedla náročná jednání od roku 1981 ZO ČSOP. Zásadní pro 

uchování lokality bylo, že se v roce 1984 podařilo zabránit 

mýtní těžbě bukového lesa v množství cca 220 m³ v nejstarší 

části lesa. Díky vytrvalému úsilí členů ZO ČSOP a pochopení 

zástupců orgánů státní správy a organizací (zejména státních 

lesů) se tento záměr po 8 letech podařilo uskutečnit.   

 Rasuveň byla vyhlášena jako chráněný přírodní výtvor 

13.4.1989 Okresním národním výborem ve Žďáře nad S. k 

ochraně zbytku lesa s přirozenou skladbou jedlobukového 

vegetačního stupně stáří 200 let. Později bylo chráněné území 

převedeno Krajským úřadem Kraje Vysočina, jenž má nyní 

Rasuveň na starosti, do kategorie Přírodní památky. Je vzdá-

lena asi 2,5 km od kostela v Dolních Borech v k. ú. Dolní 

Bory. Leží v severozápadní části Borského lesa okolo mírné-

ho návrší kopce Bukovec (579 m n. m.) a na jeho západním 

svahu na výměře 20,5 ha. Má ochranné pásmo o výměře 8,6 

ha.  

 Názvem Rasuveň bylo později pojmenováno nadregionální 

biocentrum územního systému ekologické stability, jež se 

rozkládá kolem této lokality na výměře 1286 ha. 

 Po vyhlášení Rasuvně provedli členové ZO ČSOP vyzna-

čení hranic barvou a 4 stojany se státním znakem. V roce 

2012 obnovili  označení hranic chráněného území, umístili 3 

nové stojany  a informační panel.  

 Přírodě blízký bukový les v lokalitě Rasuveň je jediným 

lesním chráněným územím na Velkomeziříčsku. Rozlohou je 

to největší ze zbytků bučin, v dávných dobách typických pro 

celý region. 

 Význam Rasuvně potvrzuje zájem odborníků a to zejména 

v posledních letech. Bylo zde zjištěno 32 druhů ptáků, 14 

druhů dřevin a keřů, 32 druhů rostlin dvouděložných, 12 

jednoděložných, 4 druhy kapraďorostů, 3 druhy mechů a 182 

druhů hub. V roce 2004 Pavel Marek, ještě student lesního 

inženýrství, v závěru své ročníkové práce uvedl, že přes ovliv-

nění lokality člověkem považuje studovaný zbytek lesního 

ekosystému za přírodě blízkou enklávu tvořící opěrný bod 

místní krajinné stability. Zajímavé výsledky by mohl poskyt-

nout průzkum hmyzu.  

 V Rasuvni se hospodaří dle lesního hospodářského plánu, 

ve kterém jsou zapracovány požadavky ochrany přírody. Po 

více než 40. letech státních lesů, zde zase hospodaří původní 

O PRALESE RASUVEŇ 

Do nedávna to byl jen tento, dlouhá léta nakloněný obrovský a dutý 

buk, který zůstal po zřícení ležet v porostu. 

Odborníci a plány péče doporučuji alespoň částečně ponechávat 

padlé stromy na místě. Tlející dřevo je důležité zejména  

pro houby, hmyz, ptáky a k zúrodnění půdy. 
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vlastník prostřednictvím organizace Lesní a rybochovné hos-

podářství s.r.o. 

 Význam Rasuvně si uvědomujeme právě v současné době, 

kdy vlivem sucha a působením kůrovců dochází k destrukci 

starších jehličnatých porostů. Přemýšlíme, jak dál hospodařit 

v nových podmínkách. Už po dvě staletí nám Rasuveň ukazu-

je, včetně několika zbytků smíšených lesů rozkládajících se na  

vyvýšeninách Borského lesa, jak by mělo vypadat udržitelné 

lesní hospodářství. Péčí lesníků v uplynulých letech, kdy ještě 

o oteplení a suchu nikdo neuvažoval, vzniklo kromě smrko-

vých a borovicových výsadeb, nejen u Rasuvně, ale i 

v ostatních lesích mnoho mladých bukových, jedlových, javo-

rových a jiných porostů. Ať rostou, tak jako dosud, jako 

z vody!     

 Letos holina po těžbě suchých stromů dosáhla až k jádru 

Rasuvně. Také jižně od Rasuvně vznikla nová paseka. Pro 

Rasuveň nastalo nejobtížnější období. Přejeme jí, aby se 

s oteplením a suchem dokázala vypořádat co nejlépe! 

          Text a foto Pavel Kříž    

 

POZVÁNKA  
 

ZO ČSOP Bory pořádá vycházku do  

Přírodní památky Rasuveň.  

Koná se v neděli 17.11.2019.  
Vyjdeme od kostela v Dolních Borech  

ve 13.oo hodin. Trasa vede terénem a 

v podzimním počasí, přizpůsobte se tomu  

obutím a oblečením.  

A vezměte si prosím s sebou i svačinku.  

Ujdeme asi 7 km. 
 

Buk šesterák, jak ho děti na vycházce 17.11.2011 

nazvaly, měl tehdy obvod 530 cm. 
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 ZIMNÍ SPORTOVNÍ  

TURNAJE  
 Omlouváme se všem, kteří se připravují na 

Turnaj středních škol ve florbalu 28.12.2019. 

Turnaj se vzhledem k nemoci Mgr. Jurkové 

letos neuskuteční. Turnaj základních škol se 

konat bude.    

Tipy - pozvánky: 

7.12. volejbalový turnaj a 30.12. budou stolní 

tenisté pořádat turnaj ve stolním tenisu 

 

 TANEČNÍ KURZY V BORECH 
Komunitní škola Bory otvírá od 2. února 2020 opět po 

roční přestávce taneční kurzy. Budou probíhat vždy 

v neděli v kulturním domě v Borech. Plánováno je 8 lekcí. 

od 16.15 do 17.45 kurz pro začátečníky a mírně pokročilé 

od 18.00 do 19.30 kurz pro pokročilé 

Kurzy povedou lektoři Radka Svobodová a Petr Štěpán. 

V kurzech jsou ještě volná místa. Zájemci se mohou přihlásit elektro-

nicky na zsbory@zsbory.cz, v.stara@zsbory.cz nebo na telefonním 

čísle školy 567 723 032. 

 První říjnový týden jsme v naší škole žili projektem Cirkus 

Happy kids aneb Cirkus ve škole. Vše začalo v neděli dopoledne. 

Za krásného počasí a za pomoci řady obětavých rodičů vyrostlo 

na hřišti před školou opravdové šapitó.  

 V úterý profesionální artisté naladili děti svým vystoupením. 

Ty se potom mohly rozhodnout, do jaké skupiny se zařadí. Vybí-

rat mohly z těchto disciplín: černé divadlo, chůze po laně, kou-

zelníci, fakíři, klauni, žongléři, visutá hrazda a akrobacie. Násled-

ně se každá skupina přesunula k samostatnému stanovišti, aby 

mohl začít nácvik. Děti trénovaly poctivě a mnohé s velkou por-

cí šikovnosti. 

 Generální zkouška ve čtvrtek proběhla již před zraky diváků. 

Přijeli za námi žáci ze Základní školy Ostrov nad Oslavou a při-

šly také děti z naší mateřské školy. Celým programem nás pro-

vázel maskot cirkusu medvídek Happy a holčička Karolínka. Role 

medvídka Happyho se ujal pan učitel Martin Chalupa, Karolínku 

zahrála žákyně třetí třídy. Generálku, čtvrteční premiéru i páteč-

ní derniéru provázel velký aplaus. 

 Během projektu se děti seznámily pod vedením profesionál-

ních trenérů s činnostmi, se kterými se v běžném školním životě 
nepotkají. Naučily se nejen různým cirkusovým disciplínám, ale i 

týmové spolupráci a zodpovědnosti. V rámci tohoto projektu 

mohly zažít pocit úspěchu, radost ze samotného vystoupení a 

potlesku v opravdové manéži.  

  Učitelé ZŠ Bory a žákovská redakční rada 

          Foto k článku na str. 15 

MORAVSKÝ KRAS  

12. a 19.10.2019 
Tak to se  nám již dávno 

nestalo, aby o zájezd byl 

takový zájem. Celkem nás 

jelo 76. V říjnu už je kratší 
den, tedy jsou kratší provoz-

ní doby a nedá se toho stih-

nout tolik, ale to snad niko-

mu nevadilo. V jeskyních je 

teplota stálá a je podobná té 

podzimní venku a tak jsme 

byli i vhodně oblečení. I 

když snaha byla, aby oba 

zájezdy byly stejné, úplně to 

tak nebylo. Ve Křtinách nás 

poprvé provázel jeden z 

místních premonstrátů, otec Červenka. Podruhé pan kronikář obce Křtiny RNDr. Petr 

Švenda. Při obou zájezdech jsme ovšem ve Křtinách šli společně pozdravit "náš" kaštan (jírovec maďál) před ZŠ, který tu roste od 

roku 2010 na paměť 800. výročí zjevení panenky Marie v kaštanu. Dál už naše cesta pokračovala stejně: propast Macocha (horní i 

dolní můstek) lanovkou k Punkevní jeskyni, parádní a pestrá prohlídka jeskyně zakončená plavbou na lodičkách, cesta výletním vláč-

kem ke Skalnímu mlýnu a prohlídka Domu přírody Moravského krasu.               Blanka Křížová 

Kaštanovi u „našeho“ kaštanu 

PRVNÍ ADVENTNÍ POZVÁNÍ  
 

 Na tradiční adventní koncert se letos můžeme těšit 7.12.2019. Koncerty budou opět dva, v 17 a v 19.30 hod. Před-

prodej vstupenek  bude zahájen v úterý 18.11. 2019 na obvyklém místě u paní Olgy Padalíkové v kanceláři školní jídelny. 

 Vánoční jarmark bude probíhat od 16. hodin a pak mezi koncerty.  

První školní den letošních prvňáčků. Foto Pavel Kříž 

DĚTI ZE ZŠ BORY ZAZÁŘILY V MANÉŽI! 

mailto:zsbory@zsbory.cz
mailto:v.stara@zsbory.cz


Stránka 13 Číslo 5 

 PODZIMNÍ PRÁZDNINY  
 Ani letošní rok pro nás nebyl výjimkou a opět jsme se 

rozhodli strávit podzimní prázdniny společně. Počasí nám 

přálo, a tak nám nic nebránilo v tom, užit si krásné tři dny. 

Tentokrát jsme se vydali do kraje Pardubického. Nedaleko 

Chrudimi se totiž nachází pěkné městečko Heřmanův Měs-

tec. Zde jsme byli ubytování v domě děti a mládeže. První 

den byl spíše rozkoukávací. Prošli jsme si městečko, zahráli si 

fotbal a nakonec nás čekalo kino. V kině jsme byli na pohádce 

Sněžný kluk, která se nám všem moc líbila. Večer jsme si 

pracně vyrobili každý svého létajícího draka, kterého zbývalo 

už jen vyzkoušet. Druhý den už byl náročnější. Brzy ráno 

jsme se totiž vydali do Slatiňan. Zde jsme se prošli zahradou 

zámku, jehož součástí je i známý hřebčín, který někteří mohli 

vidět v různých filmech a seriálech, jako byl například seriál 

Dobrá voda. Po stezce v lese zvaném Podhůra jsme se přes 

Švýcárnu a Kočičí hrádek dostali až k rozhledně Bára, kde 

jsme vyzkoušeli naše vyrobené draky - a létali nám skvěle! 

Navečer  nás čekal ještě aqupark v Pardubicích, kde největší 

úspěch sklidil tobogan a obří klouzačka. Měli jsme radost, 

když jsme po takhle náročném dni zjistili, že jsme ušli asi 15 

km! Na poslední den už nám moc sil nezbylo, takže jsme se 

rozhodli ho strávit hraním týmových sportů. Po obědě jsme 

se vydali na vlakové nádraží a posledním zážitkem už mohla 

být jedině jízda domů. Počasí bylo opravdu krásné, takže vě-

řím, že i přes náročné 3 dny, jsme se domů vrátili všichni 

nabití sluníčkem.  

 Alča Hlaváčová - MOP Bobeš  Foto na str. 15 

DRAKIÁDA 2019    V sobotu 14.9.2019 bylo nádherné podzimní odpoledne. Kolem 40 dětí se svými rodiči, 

prarodiči, ti starší i samy, přišly na kopec do Dolních Borů, aby se pokusily dostat svého draka na oblohu. Úkol to byl 

celkem těžký, protože vítr 

s námi moc nespolupraco-

val. Po chvíli se přece jen 

podařilo dostat na 30 dra-

ků do vzduchu. Každé z 

dětí, které mělo draka, ať 

už letícího nebo ležícího , 

bylo odměněno cenou. 

Díky tomu, že bylo krásně 

teplo, se i opékání bram-

bor protáhlo do večerních 

hodin.  

 

  Renata Kovářová 

POHÁDKOVÁ CESTA 2019 
 

 Již po sedmé se mohly děti a jejich rodiče v Borech vydat na pohád-

kovou cestu. Tentokrát cesta vedla směrem na Horní Bory.  Do údolíč-

ka, na Pohádkový kopeček a k Myslivecké chatě. Počasí bylo napínavé, ale 

nakonec na pláštěnky a gumáčky ani nedošlo:-)) Veliký dík patří všem 

pomocníkům, kteří 

pod obětavým a peč-

livým vedením Jany 

Kujalové vše parádně 

připravili a zvládli. 

Další poděkování 

patří sponzorům: Obci Bory, paní Tomanové z firmy 

POEX a Jiřímu Vilišovi. Zejména v tomto nejistém po-

časí jsme byli moc rádi, že celá cesta mohla končit na 

Myslivecké chatě. Za její bezplatné zapůjčení moc děku-

jeme.    Blanka Křížová        Foto Pavel Kříž 

  

 Poslední říjnovou sobotu se uskutečnilo setkání důchodců 

obcí Bory, Cyrilov, Radenice a Sklené nad Oslavou.  Sousedské 

posezení začalo v 15. hodin v KD v Borech. Po úvodních pro-

slovech zástupců jednotlivých obcí vystoupil pěvecký sbor 

Babačka, jehož program sklidil veliký úspěch. Během celého 

odpoledne a večera se o zábavu starala skupina Framil, která 

v závěru večera hrála i „ hity“ na přání. Všichni zúčastnění si 

odnesli domů společnou fotografii a snad i vzpomínku na pří-

jemně strávené odpoledne a večer. 

 Na závěr nám dovolte poděkovat  členům SPOZ obce Ra-

denice a Sklené nad Oslavou za pomoc při organizaci, hasičům 

obce Bory, kteří nabídli svoji pomoc a dalším lidem, kteří pra-

covali v kuchyni nebo zařídili výzdobu. V neposlední řadě naše 

díky směřuje také dětem ze ŠD, které vyrobily  s paní učitel-

kou  dárečky.  Bez  všech jmenovaných by toto odpoledne 

nebylo zdaleka tak vydařené.  A samozřejmě děkujeme našim 

důchodcům, že si udělali čas na toto setkání.    

  Markéta Kaštanová a Renata Kovářová    (Foto na str. 2) 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 2019 
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Ohlédnutí za letošní hasičskou sezónou. Letošní sezóna byla velmi zajímavá. Na letošní hasičskou sezónu jsme se připravovali již od 

října. Abychom přes zimu nezlenivěli poctivě jsme chodili do 

tělocvičny, kde jsme hráli různé hry a trénovali fyzičku a rych-

lost. V prosinci jsme si udělali vánoční přespáváni ve škole. A v 

březnu se naše tři hasičky rozhodly účastnit soutěže TFA kde se 

jim podařilo vybojovat 5., 8. a 15. místo. Od dubna jsme začali 

trénovat venku, abychom se připravili na rychle se blížící závo-

dy. První polovina sezóny byla velice náročná, jak pro doroste-

necký tým tak i pro děti z RCM. Přes prázdniny jsme čerpali síly 

na další polovinu závodu a také stmelovali kolektiv. Uspořádali 

jsme si čtyřdenní soustředění na Netínské chatě, které našemu 

kolektivu velice prospělo a všichni si to moc užili. Stmelování 

pokračovalo přespáváním v klubovně ve staré školce, kterou 

jsme si během prázdnin zrekonstruovali. Druhá polovina sezóny 

byla o něco úspěšnější a to hlavně pro dorostenecký tým které-

mu se podařilo v Radostíně nad Oslavou vybojovat 1. místo, v 

Jabloňově 2. místo a v Maršovicích a Hamrech nad Sázavou brali 

3. místo. Mladší se v Lomničce umístili na 10. místě a ve Velkém 

Meziříčí brali 12. místo. Celkově dorostenecký tým skončil na 4. 

místě a mladší se umístili na 19. místě. Sezónu jsme již tradičně 
zakončili u nás v Borech a to nočními útoky. Přijelo k nám mno-

ho týmů a doufáme že se jim tu líbilo, alespoň tak jako nám. V 

září jsme přibrali pár nováčků a společně s nimi jsme v sobotu 

19. října jeli slaňovat železniční most ve Velkém Meziříčí. Všichni 

jsme se domů vrátili živí a zdraví a moc jsme si to užili. Doufá-

me že v dalším roce budou výsledky o trochu lepší a že si sezó-

nu užijeme alespoň tak jako jsme si užili tuto. Pokud mate zájem 

se mezi nás přidat, budeme určitě rádi. A to platí hlavně pro 

slečny ve věku 13 - 20 let, které by byly ochotny soutěžit s 

družstvem dorostenek. Máme skvělý kolektiv a na trénincích se 

určitě nudit nebudete.    Eliška Křížová a Terka Březková  

Že je fotbal jen pro chlapy ? 
To už dávno neplatí! I u nás v Borech máme fotbalistky, a daří se 

jim skvěle! Největší zastoupení mají aktuálně v mladší přípravce. 

Chceme vám ale představit dvě starší, úspěšné borské fotbalist-

ky. 

ERIKA JANDOVÁ, 
věk 11 let, aktuálně hraje za TJ Družstevník Bory, starší 

přípravka 

 

V kolika letech jsi začala s fotbalem? Kdo tě k fotbalu 

přivedl? 

Začala jsem v šesti letech. K fotbalu mně přivedl taťka. 

Jak vzpomínáš na své začátky? Měla jsi nějaký fotbalový 

vzor? 

Na začátku jsem měla mírné obavy, ale stačilo pár odehraných 

zápasů a měla jsem jasno, že jsem stejně dobrá jako kluci. Mým 

fotbalovým vzorem byl Pavel Nedvěd. 

Máš ve světě nějaký oblíbený tým? 

Ano, fandím klubu FC Barcelona 

Máš nějaký fotbalový vzor? 

Ano, jsou to Messi a Neymar. 

Co bys vzkázala ostatním dětem, zvláště dívkám, které 

váhají, jestli s fotbalem začít? 

Holky, nebojte se! Máte na to. A ostatní děti také, jděte do to-

ho. Lepší hrát fotbal a něco zažít, než sedět doma u mobilů :-) 

Nějaký fotbalový sen? 

Chci hrát co nejdéle, třeba to i někam dotáhnout. 

 

ZDISLAVA AMBROŽOVÁ,    
věk 12 let, aktuálně hraje za FC Vysočina Jihlava    

 

V kolika letech jsi začala s fotbalem? Kdo tě k fotbalu přive-

dl? 

Začala jsem v šesti letech. Největší zásluhu na tom má pan tre-

nér Aleš Krčál, který dělal nábor v můj první školní den. To už 

jsem začala přemýšlet, a když se můj mladší bratr Zdenda rozho-

dl s fotbalem taky začít, měla jsem jasno. Oběma vděčím za to, 

že teď hraju fotbal. 

Jak vzpomínáš na své začátky? Měla jsi nějaký fotbalový 

vzor? 

Vzpomínám si na zábavné tréninky, na kterých jsme se učili zá-

klady fotbalu. Pan trenér nám tehdy taky zorganizoval víkendové 

soustředění, kdy jsme trénovali i přespávali ve škole. Na trénin-

ky i zápasy jsem se moc těšila, a to i později, když pana Krčála 

vystřídali další, hlavně pak pan trenér Jaroslav Kaštan. Tehdy mi 

táta vyprávěl o italském hráči Paolovi Maldinim, který býval nej-

lepším obráncem na světě, a ten se stal mým vzorem. 

Máš ve světě nějaký oblíbený tým? 

Ano, FC Vysočina Jihlava a TJ Družstevník Bory :-)) 

Máš nějaký fotbalový vzor? 

Teď asi ne. 
Co bys vzkázala ostatním dětem, zvláště dívkám, které 

váhají, jestli s fotbalem začít? 

Ať rozhodně neváhají a alespoň zkusí trénovat. Fotbal je skvělý 

sport, při kterém se spolupracuje v týmu a zapojuje se celé tělo. 

Fotbal už dávno není sport jen pro kluky, holek hraje čím dál víc. 

Nějaký fotbalový sen? 

Asi si zahrát v repre. 

P.S.: Rádi přivítáme další nové fotbalové naděje! Přijďte 

nebo přiveďte své děti na kterýkoliv trénink nebo třeba 

zápas. S trenéry se vždy domluvíte na tom, jak, kdy a 

kde začít.       TJ Družstevník Bory 

MLADÍ HASIČI 
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Úžasná vystoupení žáků naší školy. Text na str. 12 

Podzimní prázdniny Mladých 

ochránců přírody. Text str. 13 

Erika Jandová a Zdislava Ambrožová    Text str. 14 

Společné stavění cirkusového stanu 
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 Počin, kte-
rý by mohl 
inspirovat i 
další okresní 
týmy, se udál 
při zápase 
o k r e s n í h o 
přeboru mezi 
Bory a Křiža-
novem. Oba 

týmy vybraly mezi sebou peněžitý ob-
nos a někteří hráči půjdou dokonce po 
skončení podzimní části darovat krev. 
 "I přes pro Bory nevydařené utkání 
(0:2) přinesl zápasový den úspěch v po-
době finančního příspěvku, vybraného pro 
novoměstskou nemocnici, na kterém se 
podíleli fanoušci i hráči obou týmů. Tento 
počin by nemusel být ojedinělý, ale mohl 
by inspirovat ostatní týmy v podobném 
konání," sdělil domácí činovník Vladimír 
Hlaváč.    
       Fotbalunás.cz 

Krásný nápad a skutek našich fotbalistů 

 

VYHRAZENO PRO MUŽE 
 Nemocnice Nové Město na Moravě organizuje 

druhý ročník „Movember“ charitativního skupino-

vého holení. 28. listopadu se recepce chirurgie 

novoměstské nemocnice od 9:00 do 16:00 promě-

ní v improvizované holičství. Výtěžek akce opět 

poputuje nadačnímu fondu Muži proti rakovině. 

 Od 9:00 do 12:00 proběhne živé vysílání České-

ho rozhlasu Vysočina. 

 Připojením k charitativnímu projektu Movember 

chtějí lékaři novoměstské urologie upozornit na 

důležitost preventivního urologického vyšetření 

nádorů prostaty a varlat.   

    Přidat se může kdokoli! 
Příspěvky do  

zpravodaje,  

vzkazy, informace,  

pozvánky, připomínky, 

prosím odevzdejte  

v kanceláři  

Obecního úřadu,  

nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  

obec@bory.cz 

nebo 

bkrizova@seznam.cz 

Uzávěrka příštího 

čísla: 10.12.2019 


