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Dejme hlavy dohromady ..
….a pojďme spolu tvořit společnou
budoucnost.
Obec Bory, Zdravá obec Bory a MA 21 zvou všechny
občany na:

VEŘEJNÉ FÓRUM 2020

Středa 18.3.2020 v 17. hod. budova OÚ
Přijďte diskutovat o tématech, která vás zajímají.
Nebo o tématech, která vás trápí.
Společné hledání a stanovení aktuálních 10 P.
Moderovat bude opět Marta Vencovská
- expert Zdravého Kraje Vysočina

ÚNOR 2020

Je skvělé, že přišlo opět tolik masek. A opět s nápadem!
Počasí bylo parádní a nálada skvělá.
Foto Pavel Kříž a Lucie Dostálová

TJ DRUŽSTEVNÍK BORY
Zve všechny občany na

TRADIČNÍ
VEPŘOVÉ HODY
V SOBOTU 7.3.2020.
Sportovní kabiny u fotbalového hřiště.
Začínáme ráno, a dobroty k ochutnání
budou připraveny po poledni.
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Rodinné centrum (článek na str. 13 )

Karneval 2020 Díky všem! Zejména vedoucím MOP
Bobeš a všem pomocníkům a sponzorům. Foto: Alča Hlaváčová
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ÚVODNÍK

Milí spoluobčané,
jistě většina z Vás zaznamenala, že v sobotu prošel naší obcí
masopustní průvod. Je to jedna z tradic, kterou se před 5 roky
podařilo znovu obnovit. Z počátku jsme měli strach, že se nemusí podařit ji udržet a že se může stát, že po pár letech opět
zanikne. Nicméně zatím se tak neděje, a to je skvělé. Za sebe
mohu říci, že kvalita této tradice každým rokem roste a roste a
letos byla laťka nasazená opravdu vysoko. Průvod byl opět velmi početný, zúčastnilo se jej asi 50 masek, jejichž kreativita
nebrala konce. Masky byly tak originální a promyšlené, že se
tento ročník bude těžko překonávat. Všem účastníkům patří
velké DÍKY za to, že dokazují, že tradice mají smysl, přesto že
žijeme v poměrně velké vesnici. A Vám všem, kteří jste průvod

NOVINKY Z OBCE
KOLIK NÁS JE?
Narození 7 osob (4 holčičky, 3 chlapečci),
Přistěhovaní 15 osob,
Úmrtí 7 osob ( 5 mužů, 2 ženy),
Odstěhovaní 26 osob,
Stav k 1.1.2019 počet obyvatel 782,
Stav k 31.12.2019 počet obyvatel 771.

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, splatnost do
31.3.2020,
Odpady (popelnice) 500,- Kč/osoba/rok. U domů, ve kterých
není nikdo hlášen k trvalému pobytu 500,- Kč dům/rok, splatnost do 31.5.2020. Děti do 5ti let jsou od poplatku 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.

Svodidla
Letošní zima opět ukázala, že instalace svodidel podél kopce
Oklík by zabránila mnoha dopravním komplikacím. Obecní úřad
podal žádost na Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny o jejich
vybudování po obou stranách kopce. Naší žádosti bylo vyhověno
a Krajská správa přislíbila osazení svodidel nejpozději do
30.6.2020. K určení přesné polohy bude obec přizvána.

Dřevo na prodej
Kůrovcová kalamita v našem regionu je v plném proudu a nevyhnula se ani lesům ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu musí být
vykácen také les na Cyrilově. Těžbu a přiblížení provede odborná firma. Část dřeva bude prodána na zahraniční odbyt a palivové dříví bude nabídnuto občanům. Dřevo bude připraveno ve 2
metrové délce za 400,- Kč za m3. Naložení a dopravu si musí
zájemci zajistit sami. Pro více informací kontaktujte obecní úřad.

srdečně přijali, děkuji o to víc, že jste ustáli všechny lumpárny,
které Vám masky natropily. Doufám, že Vás akce pobavila a rádi
průvod přijmete i v příštích letech. Jako poděkování za vlídné a
bohaté pohoštění pro Vás připravujeme tradiční kácení máje.
Letos jsme se je rozhodli uspořádat tak, jak bývalo zvykem,
tedy pořádnou vesnickou tancovačkou za znění dechové i moderní hudby. Na sobotu 13. června přijala naše pozvání Bystřická kapela, která bude hrát po celé odpoledne a večer. Bude pro
Vás připraveno opět bohaté občerstvení a pro děti doprovodný
program. Na setkání s Vámi se těší tým obnovy tradic v naší
obci a další dobrovolníci. Ještě jednou všem děkuji za krásně
strávenou slunečnou masopustní sobotu.

Lucie Dostálová, vaše starostka.

Fond malých projektů
Žádosti o podporu do dotačního programu Fond malých projektů, který poskytuje obec Bory pořadatelům kulturních a sportovních akcí, je nutné dodat písemně do 29.2.2020 na obecní úřad.
Vše potřebné naleznete na webu obce v sekci: https://
www.bory.cz/obec-bory/ma-21-nszm/fond-malych-projektu

Pálení čarodějnic 2020- velká změna!
Letošní pálení čarodějnic proběhne společně se stavěním máje
30.4.2020 a ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči pod
budovou obecního úřadu. Pro změnu místa pálení jsme se rozhodli především na žádost starších občanů. Pro ně, a naopak i
pro mladé rodiny s kočárky se doposud čarodějnice pálily
v těžko dostupném místě. Další faktem je čím dál častěji opakující se silné větry, a tudíž bezpečnostní riziko požáru pro vzrostlý
les, který se nachází v bezprostřední blízkosti. Vyzýváme tedy
občany, aby nevozili dřevěný odpad na původní místo pálení.
Pokud nejsou schopni jej zlikvidovat sami, mohou využít prostor
kompostárny a sběrného dvora. Jedná se o soukromý pozemek!

Kalendář na rok 2021
Ano, vím, teprve se překlenul rok 2020 a už vyhlížíme rok následující. Byla bych ale moc ráda, kdyby se nám podařilo kalendář
na rok 2021 vytisknout a distribuovat s dostatečným časovým
předstihem. Proto prosím všechny dobrovolníky, kteří by byli
ochotni věnovat nám pro jeho přípravu fotografie, aby své foťáky letos zaměřili na VODU ve všem jejím skupenství. VODA je
přesně to téma, které bylo v rámci programu MA21 zvoleno pro
letošní rok. Kompletace fotografií proběhne během letních
prázdnin.

NECHODÍ VÁM HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO
ROZHLASU?
Již delší dobu opakujeme, že obec přestala rozesílat hlášení
obecního úřadu klasickou emailovou cestou a využívá pro to
Mobilní rozhlas. Přihlásit se k odběru můžete online na webu
www.mobilnirozhlas.cz nebo papírovou formou přihláškami,
které Vám byly distribuovány začátkem podzimu 2019. Formuláře jsou také k dostání na obecním úřadě. Pokud i přes to, že jste
přihlášení k odběru, Vám zprávy nechodí, zkontrolujte Vaši hromadnou, nevyžádanou poštu nebo spam.

PODĚKOVÁNÍ ZA PŘÍSPĚVKY DO SBÍREK
V listopadu jsme vyhlásili veřejnou sbírku, jejíž výtěžek byl věnován Oddělení dlouhodobě nemocných v nemocnici
Sv. Zdislavy v Mostištích. Sbírka se konala při rozsvěcení vánočních stromů. Pokud chce obec vyhlásit legální cestou
veřejnou sbírku, musí být vše předem nahlášeno na krajském úřadě, musí být stanoveno pevné datum, kdy bude pokladnička rozpečetěna a poté opět podaná zpráva o výsledku sbírky na krajský úřad. Datum otevření pokladničky byl
stanoven na 16. ledna 2020, kdy zasedala Rada obce. Výsledkem akce je vybraných 7.598,- Kč, které byly oddělení dlouhodobě nemocných předány bankovním převodem.
Tříkrálová sbírka 2020
Koledníci v Borech a Cyrilově tentokrát do kasiček vybrali celkem 32.563,- Kč. Díky
všem koledníkům a všem dárcům!
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Krátce z jednání RO (27.11. - 16.1. )
- RO zřizuje 1pracovní pozici od 1.2.2020 na dobu neurčitou se
zkušební dobou na 3 měsíce na pozici technický pracovník/
technická pracovnice na plný úvazek.Na základě podaných přihlášek do výběrového řízení na pozici technický pracovník/technická
pracovnice RO rozhodla o obsazení této pracovní pozici od
1.2.2020 na dobu neurčitou se zkušební dobou na 3 měsíce panem Jiřím Dvořákem, bytem Horní Bory 154,
- RO schvaluje rozpočet ZŠ na rok 2020.
- RO schvaluje střednědobý rozpočet ZŠ do roku 2023.
- RO schválila pravidla osvobození od platby za stočné pro osoby,
které mají:
- dlouhodobý pobyt v zahraničí (více jak 9 měsíců)
- trvalý pobyt na ohlašovně OÚ a nezdržují se v obci Bory
- doloží doklad o úhradě stočného na jméno žadatele od provozovatele vodovodu a kanalizace v místě současného pobytu
- RO schválila cenu pronájmu KD pro účel promítání kina ve výši
500,- Kč + DPH a setkávání lidí ve výši 500,- Kč + DPH.

Krátce z jednání ZO (17.12. – 23.1.)

PŘED A PO

- ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11 ve výši -120.251,97 Kč.
- ZO schválilo poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Bory ve
výši 9.766,- Kč na úhradu spotřeby elektřiny v kostele v DB.
- ZO schválilo poskytnutí daru SDH Bory ve výši 100.000,- Kč.
Převod částky z prodeje hasičského automobilu.
- ZO schválilo uzavření darovací smlouvy mezi ZŠ Bory a SRPDŠ
Bory. (Sedací vaky v hodnotě 25.140,- Kč.)
- ZO schválilo uzavření darovací smlouvy mezi MOST Vysočina,
o.p.s a ZŠ Bory. (Dar v podobě odborné literatury/didaktických
pomůcek v celkové hodnotě 4.584,- Kč.)
- ZO schválilo poskytnutí daru TJ Družstevník Bory ve výši 2.000,
- Kč. (Na zakoupení tomboly na sportovní ples.)
- ZO schválilo poskytnutí daru SRPDŠ Bory ve výši 2.000,- Kč.
(Na zakoupení tomboly na ples SRPDŠ.)

ZPEVNĚNÍ PLOCHY U PARKU V HORNÍCH
BORECH

- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na rekonstrukci KD
z operačního programu životního prostředí.
- ZO schválilo uzavření smlouvy s firmou Axiom engineering
s.r.o. (studii revitalizace rybníku na Cyrilově, žádost o dotaci,
vyhotovení projektové dokumentace atd., )
- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na veřejné hřiště u MŠ.
- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování technické
infrastruktury deseti stavebních pozemků v lokalitě Na Sádkách.
- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu márnice na
hřbitově v HB.
- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na Konektivitu ZŠ.
- ZO schválilo podání žádosti o dotaci na opravu akustického
obkladu stěn tělocvičny.
- ZO schválilo poskytnutí daru ve výši 500,- Kč pro Centrum pro
zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.
- ZO neschválilo poskytnutí daru ve výši 500,- Kč pro Linku důvěry Střed.
- ZO schválilo termín poutě v DB dne 30.8.2020.
- ZO schválilo rozpočet obce Bory na rok 2020 ve výši
25.612.300,- Kč.
- ZO schválilo střednědobý výhled obce Bory pro roky 20202023.
- ZO schválilo program MA21 na rok 2020 a podání žádosti o
dotaci MA21 2020
- ZO schválilo firmu Zámečnictví Petr Malík jako dodavatele kontejnerů pro akci Zlepšení nakládání s odpady v obci Bory.
- ZO schválilo směnou smlouvu mezi obcí Bory a Lesy ČR. A
úhradu doplatku ve výši 20.000,- Kč Lesům ČR.
- ZO schválilo poskytnutí finanční podpory pro TJ Březejc ve výši
1.000,- Kč.
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

Kamenivo + písek

20.302,20,-

uličky ležela na soukromém pozemku. Průběh opravy ztěžovalo nejen počasí a úzký
manipulační prostor, ale zásadně také mělké
uložení elektrického vedení. V některých
místech byly kabely uloženy necelých 30 cm
pod zemí. Bylo nutné práce provádět
s maximální opatrností. Během opravy byla
odstraněna stará dlažba, která byla nabídnuta občanům k odběru. Dále byla vytěžena
zemina, částečně odvodněn terén, uložen
kabel pro veřejné osvětlení, navezeno a
zhutněno kamenivo, zabetonovány obrubníky, položena dlažba a upraven prostor za
obrubníky. Bylo kompletně vyměněno veřejné osvětlení, kde původní dřevěný sloup nahradily dva nové pozinkované sloupy s LED zářivkami.
Vyúčtování:

Doprava

2.063, 05,-

Mzdové náklady

Zatravňovací tvárnice

22.658,00,-

Geometrický plán

Na podzim bylo dokončeno zpevnění plochy vedle parku
v Horních Borech. Plochu k parkování nejčastěji využívají hosté
penzionu a návštěvníci kostela. Celá akce stála 57.974,25,-. Penzion u Milostných věnoval obci Bory na tuto akci dar ve výši 50%
z celkových nákladů, tedy 28.987,- Kč, za což i touto cestou
VELICE DĚKUJEME.
Vyúčtování:
Mzdové náklady
Zemní práce

1.340,00,11.011,00,-

Zapůjčení strojů

CELKEM

600,00,-

57.974,25,-

* Obec čerpá na mzdy zaměstnanců obce dotace z Úřadu práce.
Ve mzdových nákladech v tabulce je uvedena tedy pouze část
mzdových nákladů, které hradila Obec Bory.

ULIČKA V HORNÍCH BORECH
Koncem roku jsme se pustili do opravy uličky v Horních Borech. Během realizace jsme se potýkali hned s několika komplikacemi. Prvním krokem bylo majetkové vypořádání, protože část

34.307,00,8.954,00,-

Zapůjčení strojů a nářadí

31.429,00,-

Kamenivo + ostatní materiál

33.374,23,-

Doprava

5.517,60,-

Zámková dlažba + obrubníky

55.445,49,-

Osvětlení

54.725,00,-

CELKEM

223.752,32,-
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OD BŘEZNA AUTOBUSEM A VLAKEM
S NOVOU JÍZDENKOU

Novinkou ve veřejné vlakové i autobusové dopravě na Vysočině
bude od 1. března 2020 jednotná přestupní jízdenka VDV (Veřejné dopravy Vysočiny). První
odlišností od původních jízdenek bude její nová
podoba, která v textové části pamatuje i na údaj
o časové platnosti jízdenky. Jedna integrovaná
papírová jízdenka umožní cestujícímu absolvovat
cestu mezi obcemi za stejnou cenu bez ohledu na
to, jaký dopravní prostředek si k tomu vybral a kolikrát potřeboval přestoupit. V případě pořízení jednotné jízdenky se začátkem jízdy v autobuse pro cestujícího nic nemění, automaticky ji
může použít pro přestup na jakýkoli další dopravní prostředek.
V případě první cesty vlakem s plánem přestoupit dále na autobus je nutné, aby cestující při nákupu jízdenky u ČD požadoval
jízdenku VDV. Výjimkou jsou přejezdy do jiného kraje nebo do
sousedního integrovaného dopravního systému (IDS JMK, IREDO, IDS JK, SID a PID), kdy si cestující jak ve vlaku, tak
v autobuse kupuje jízdenku nikoli v tarifu VDV, ale v tarifu dopravce. Cestující o jízdenku v tarifu dopravce při přejezdech
mezi kraji nemusí žádat, bude mu automaticky vydána.
Co je integrovaná papírová 24hodinová síťová jízdenka? Jde
o novinku, která cestujícímu umožní cestovat po našem regionu
všemi integrovanými autobusy a vlaky po dobu 24 hodin od
okamžiku zakoupení jízdenky. Tuto jízdenku může cestující využít už od 1. 3. 2020. Bude ve dvou verzích, a to základní jednotlivá a rodinná. Další plánované předplatné jízdné bude 7denní,
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30denní, 90denní nebo roční síťové, cestujícím bude k dispozici
v následujících fázích zavádění nového dopravního systému
v Kraji Vysočina, stejně jako platba kartou nebo využívání eshopu.
Od 1. března 2020 také dojde k úpravám ceny jízdného
v celém kraji. Nový systém vyžaduje zavést jednotný ceník.
V důsledku toho dojde ke sjednocení ceníků všech dopravců do
jednoho. Jde o první změnu ceníku od roku 2007. Dosavadní
slevy pro studenty a seniory zůstávají v rámci linek Veřejné dopravy Vysočiny ZACHOVÁNY a respektovány.
Důležitou informací pro spoluobčany využívající regionální
autobusovou a vlakovou dopravu je i fakt, že k 1. 3. 2020 dojde
u autobusové dopravy k dílčím stabilizačním úpravám navazujících jízdních řádů. Příjemná bude úprava výše jízdného v rámci
některých vybraných přestupů. Ke stejným stabilizačním změnám dojde i na dráze, a to k 16. 3. 2020.
Tento další krok ukazuje, že VDV je živý a stále rozvíjející se
systém, který se maximálně snažíme přizpůsobit přepravním
potřebám většiny cestujících. Děkuji Vám za trpělivost.
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
Více informací na www.verejnadopravavysociny.cz
Poznámka: Informace o novinkách ve veřejné autobusové i
vlakové dopravě se týkají pouze spojů objednávaných Krajem
Vysočina v rámci systému Veřejné dopravy Vysočiny. U spojů,
které jsou doobjednávány obcemi, není možné využívat integrační výhody.

18.3.2020 se bude konat a. Zastupitelstvo schválilo zpracování projektové dokumentace
Veřejné fórum. Z podnětů b. Budeme čekat na vhodný dotační titul
získaných od občanů během tohoto odpoledne vznikne opět po
4. Bezbariérový přístup do budovy Obecního úřadu.
DEN ověřovací
STROMŮ
V10NAŠÍ
ŠKOLEa. Je zpracovaná projektová dokumentace pro venkovní výtah do
následné
anketě
P – 10ZÁKLADNÍ
nejpalčivějších problémů
obce. Přijďte se podílet na řízení obce a přijďte nám říct, co
budovy OÚ
Vám zde chybí. Podněty se budeme zaobírat. Některé připomínb. Pro dotační podporu je nutné zpracovat Plán mobility – ten se
ky a nápady je možné zrealizovat takřka hned, jiná si vyžadují
pokusíme vytvořit svépomocně
složitý proces, všemi se ale zabýváme.
5. Sociální byty (startovací, pro seniory… )
a. Stejně jako bod 3
10P 2019 a jak se nám daří je plnit
6. Vybudovat pumtreckovou dráhu pro cyklisty.
1. Opatření ke zvýšení zadržování vody v krajině
a. Prozatím se o ní neuvažuje
a. Připravujeme přípravnou studii na úpravu části potoka Babač7. - 8. Vybavení pro pořádání kulturních akcí (lavičky, stoly,
ka
vozík na přepravu)
b. Čekáme na konečné vyjádření Krajské hygienické stanice
k ekologické zátěži na místě plánované poldru v Horních Bo- a. Právě probíhá výroba 15 kusů obecních venkovních setů, které budou sloužit pro pořádání kulturních a sportovních akcí a
rech, poté zažádáme o vydání stavebního povolení a následně
zároveň také k pronájmu
také o dotaci
7.- 8. Přestěhování pošty do budovy Obecního úřadu
2. Nová jídelna a kuchyň v areálu ZŠ
a. Prozatím se o přestěhování neuvažuje
a. Soustavně hledáme možnost dotace.
9. - 10. Digitální radar na hlavní silnici.
3. Vybudování obecních bytů místo bývalé MŠ
Zapracovává se do projektové
* Obec čerpá na mzdy zaměstnanců obce dotace
studie na chodníky podél obou
z Úřadu práce. Ve mzdových nákladech v tabulce je
krajských silnic procházejících
uvedena tedy pouze
obcí
část mzdových nákla9. - 10. Sousedská výpomoc
dů, které hradila
seniorům (např. pomoc při
Obec Bory.
vyplňování formulářů na úřady,
vyzvednutí léků, zavézt k lékaři,
Pan Josef Ochrana
drobné opravy…)
věnoval na dosypání
a. pomoc ze strany obecního
prostoru mezi souúřadu při vyplňování formulářů
sedními ploty a obbyla nabídnuta starším občarubníky kamenivo, za
nům na Setkání důchodců
což VELICE DĚKUJEb. obec zajišťuje za pomoci
ME.
dobrovolníků donášku obědů
Lucie Dostálová
ze školní jídelny seniorům se
špatnou pohyblivostí.
Lucie Dostálová

VEŘEJNÉ FÓRUM
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ROZPOČET OBCE BORY NA ROK 2020
Příjmy v tis. Kč

ČISTÁ VYSOČINA 2020

Opět jsme se přihlásili k této akci a máme naplánováno
uklidit silniční příkopy ve všech směrech z obce.
Každá pomocná ruka bude vítána!
A kdy vyrazíme? Tradičně v pátek. Tentokrát 17.4.! (Čas ještě
upřesníme) Všechny zve Zdravá Obec Bory a MOP Bobeš

Borský zpravodaj

Výdaje v tis. Kč

Číslo 1

ABECEDA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Voda - vody - vodami - vodě - vodu - vodo - vodou - vod - vodám - vodách ...

3. Pod cestou je pole oseté travinou na
které se voda může snadno vsáknout.
Pak už nehrozí ani odplavení ornice z
pole pod další mezí.

4. Takto zadržená voda nadlepšuje hladinu v rybníku.

2. Na travnaté cestě s dvěma kolejemi voda z
rozpuštěného sněhu či po dešti zpomalí
odtok. Částečně se zasakuje a ještě rozlévá
po cestě. K pozvolnému odtoku přispívají
mrazíky.

1. Polní cesta leží po vrstevnici a rozděluje
zemědělsky obhospodařované pozemky. Její
horní stranu tvoří mez vysoká až dva metry.
Zadržuje rozpouštějící se sníh na oranici a
vodu rozvádí po svahu .

Naše obec letos zaměřila téma projektu místní agendy 21 na problematiku vody. Ve zpravodaji se proto pokusíme na pokračování zabývat vodou na příkladech z Borů.
Význam polních cest a mezí pro zadržování vody v krajině Cesta s výsadbou ovocných stromů v Dolních Borech

DEN STROMŮ V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Jaké množství ze spadlých atmosférických srážek se v obci a jejím okolí podařilo pozdržet tak,
aby se mohly vsáknout?
V roce 2016 v Borech spadlo 550 mm srážek, v roce 2017 631 mm, v roce 2018 640 mm a v roce 2019 701 mm.

MÁME MÍT STAROST O KYSLÍK ?
Jan Hollan, časopis Veronica č. 4/2019 (1.část)
Jistě jste potkali výroky, že vegetace „vyrábí kyslík“, přičemž
zamlčený podtext byl, že to je důležité, neb jinak by o kyslík byla
nejspíš nouze. Pokusím se proto toto tvrzení uvést na pravou
míru.
Kyslík kolem nás
Začněme u té „nouze“. Kyslík není v našem ovzduší maličká
příměs, je ho hodně - 21 % z počtu molekul suchého vzduchu.
Pokud jde o hmotnost, je podíl kyslíku 23 %, tedy skoro
čtvrtina.
Ale není ten vzduch tak řídký, že i tak je dohromady kyslíku
nad povrchem Země nemnoho? Nad metrem čtverečním je deset
tun vzduchu. Kyslíku tedy 2,3 t/m2. A v místnosti s plochou 20
m2 a výšce 3 m? V krychlovém metru je při 20 °C 1,2 kg vzduchu,
kyslíku tedy necelých „třicet deka“. V takové místnosti je proto
přes 15 kg kyslíku. Tolik jej člověk nespotřebuje ani za 14 dní.
(Jiná věc je, že už za 4 dny by v takové prostoře, kdyby byla vzduchotěsná, měl tento člověk přes 5 % oxidu uhličitého, což by bylo
příliš, ač by kyslíku zůstalo ještě 16 %.)
A na celé Zemi - jak málo se to dnes mění
Kolik je kyslíku nad celou Zemí? Je to 3×1014 tun. Nesmírné
množství, které nelze nijak významně ovlivnit. Pravda, kyslíku

ubývá, když oxidujeme (spalujeme) fosilní paliva. Mění se hlavně
na oxid uhličitý, jehož čtvrtina se rozpustí v oceánech. Víme, že
tím způsobené zesílení skleníkového jevu a pokles pH oceánů již
velice škodí. Ale pokud jde o kyslík? Ubylo 1,5 promile jeho někdejšího množství. Dnes se, vzato „objemově“ čili na počet molekul vzduchu, udává jeho koncentrace např. 20,946 %, před staletími jej mohlo být 20,976 %. Za deset let, pokud by dnešní obrovská spotřeba fosilních paliv neklesla, by kyslíku bylo „jen“ 20,942
%. Pro život jsou takové změny koncentrace kyslíku naprosto
bezvýznamné. O kyslík se opravdu bát nemusíme.

Použití jedu na hraboše potřebuje
další povolení
Depeše ČSOP č. 1/2020
Ministerstvo zemědělství s platností od 13.2.2020 povolilo
plošnou aplikaci rodenticidu Stutox II. Sice zpřísnilo podmínky
používání tohoto jedu, přesto však je jasné, že dojde k velkým
úhynům necílových živočichů. Co je ale podstatné, a zemědělci
to mnohdy netuší, povolení ministerstva zemědělství pro použití
jedu nestačí. Stále je nutné, aby aplikace byla povolena i podle
zákona o ochraně přírody a krajiny, tedy aby na aplikaci udělil
výjimku orgán ochrany přírody (KÚ).
Stránku připravil
Pavel Kříž

Borský zpravodaj
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REKONSTRUKCE KD
Na podzim roku 2018 vypsalo Ministerstvo pro místní rozvoj
dotační titul, který sloužil pro opravy veřejných budov, v tomto
případě i kulturních domů. Jak to u dotací bývá, obce, které byly
připraveny a měly zpracované projektové dokumentace, o dotaci požádali. Tehdy zastupitelstvo stálo před otázkou, zda se na
podobnou výzvu připravit nebo počítat s variantou, že bude
obec stavět novou budovou kulturního domu na jiném místě. Po
několika schůzkách a návštěvách úspěšně opravených kulturních
domů v Měříně a Hamrech n. Sáz. jsme se rozhodli pro celkovou rekonstrukci. Argumenty byla fakta, že v současné chvíli je
možné získat finance pouze na opravy; nebudeme zastavovat
další území; zachráníme chátrající budovu; KD je na strategickém místě vedle farního kostela a parku a další.
Osloveni byly 3 architekti a projektanti Ing. Roman Gale Ing.
Bc. Aneta Hnízdilová a Ing. Múčka a Ing. Veselý s tím, že za vypracování studie jim byla zaplacena částka 35 tis. Kč. Na konci
srpna loňského roku se zastupitelstvo jednomyslně usneslo, že
vítězem je návrh z rukou Múčka Veselý architekti s.r.o.
Následovala spousta pracovních schůzek, během nichž jsme
řešili nespočet projekčních detailů a stavebních úprav. Výsledkem je kompletně dopracovaná projektová dokumentace pro
stavební řízení. Žádat o stavební povolení budeme během několika příštích dní a po vydání souhlasného stanoviska, ve které věříme, bude dopracována prováděcí
dokumentace pro výběrové řízení a
podrobné rozpočty.
Od první chvíle jsme věděli, že
budeme chtít, aby nový kulturní
dům sloužil mimo pořádání kulturních akcí jako jsou divadla, kino,
taneční zábavy a setkání občanů
také pro pořádání soukromých
oslav a svateb. K tomu je nutné,
aby v kulturním domě byla plně
vybavená kuchyň. Během prohlídky
stávajícího stavu jsme zjistili, že
bude nutné zcela vyměnit střechu a
strop, vyměnit okna a dveře a celou budovu zateplit. Dále jsme
požadovali, aby uvnitř budovy

vznikly 3 oddělené prostory, které jsou schopny fungovat samostatně. Projekt počítá tedy s tím, že si zájemci budou moci pronajmout samostatně galerii, kterou bude možné od přízemí a
sálu zcela oddělit; přízemí a „peklo“. Všechny tyto části budou
moci fungovat samostatně. Jedním z požadavků byla také naprostá bezbariérovost budovy, proto projekt počítá s výtahem,
který bude mít stanoviště ve všech patrech budovy. Dále jsme
požadovali navýšeni kapacity toalet, ta se architektům podařila
zdvojnásobit. A v neposlední řadě byl jedním z požadavků rozšíření prostor k sezení tak, aby např. během plesu mohl zůstat sál
pouze pro tancování. Dojde tedy k probourání stěny mezi sálem
a bývalou nářaďovnou, tím se zvětší prostor pro stoly pod galerií. A samotná galerie bude nástavbou zvětšena dvojnásobně.
V půdních prostorách bude umístěna technická místnost
s rekuperační jednotkou a zároveň zde vznikne prostor o asi
160 m2, který bude možné využít např. pro obecní muzeum
nebo podobný účel.
Začátkem tohoto roku jsme podali první žádost o dotaci.
Týkala se úspor energie a poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí. Pokud bude naše žádost úspěšná, měli
bychom získat finanční podporu ve výši 6,22mil Kč. Tuto dotaci
bychom využili na zateplení objektu, instalaci nového zdroje
vytápění a vybudování otopné soustavy. Zdrojem pro vytápění

Číslo 1
budou kotle na plyn. Součástí žádosti je také instalace rekuperační jednotky, což byla jedna z podmínek stanovená dotčenými
orgány.
Každý rok na podzim vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj
národní dotační programy. V roce 2018 bylo možno žádat o
podporu na opravy veřejných budov až do výše 10 miliónů ko-
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run. Pokud tedy bude letos obdobný program opět otevřen,
budeme žádat o maximální možnou podporu, ze které bychom
financovali opravu vnitřního dispozičního řešení.
Lucie Dostálová,
Vizualizace Múčka Veselý architekti s.r.o.
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Projekt EDISON na naší škole

V týdnu od 17. do
22. února hostila naše
škola čtyři stážistky
z různých zemí světa.
Z největší dálky, až
z Indonésie, přiletěla
Maria. Nejmladší ze
studentek byla Olha
z Ukrajiny, která si
svým přátelským přístupem získala nejvíce
sympatií u dětí. Další ze
studentek Nutsa přiletěla z Gruzie a poslední Rubina z Arménie.
Žáci 5. až 9. ročníku se setkali se všemi studentkami ve dvouhodinových blocích, kde se dověděli mnoho zajímavých informací
o jejich domovských zemích. Své prezentace měly doplněny
množstvím poutavých videí. Ani třeťáci a čtvrťáci o setkání se
stážistkami nepřišli. Všechny k nim zavítaly vždy na jednu vyučovací hodinu a i je krátce seznámily se svou zemí. Zajímavou aktivitou byla také lekce češtiny. Tu si pro
naši zahraniční návštěvu na úterní odpoledne pečlivě připravili žáci 7. třídy.
Ve čtvrtek žáci vytvořili smíšené
skupiny a společně se studentkami
zpracovávali prezentace dané země,
trénovali typický tanec nebo zpěv tradiční písně. V pátek pak vše vyvrcholilo
v tělocvičně, kde jednotlivé skupiny
postupně předvedly své prezentace
v anglickém jazyce. Celý týdenní pro-

Borský zpravodaj

jekt byl zakončen
aktivitou
Global
village, kde se žáci
mohli se stážistkami
vyfotit, nechat si je
podepsat nebo se
ještě zeptat na další
informace.
Aktivity studentek se ale neomezovaly jen na dění ve škole. S učitelkami místní školy podnikly
odpolední výlety do Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí. Zapojily se i do dění v obci. V pondělí navštívily místní kurzy anglického jazyka pro dospělé, v dalších dnech si zde zahrály volejbal
nebo se s žáky prošly po vesnici.
Celý týden se nesl v duchu přátelství, spolupráce a hlavně
konverzace v anglickém jazyce. Naši žáci se dozvěděli spoustu
nových a velmi zajímavých informací a zcela jistě i někteří z nich
překonali svou bariéru mluvit v cizím jazyce.
Za učitele ZŠ Bory napsala Věra Musilová a Marta Aubusová

jit robota, který
projede
hracím
polem,
uchopí
plechovku s vodou a
vrátí se zpět na start.
Nejvíce odvahy projevili
Tomáš Zeisel a Tomáš
Trnka, přihlásili jsme je
tedy jako náš soutěžní
tým. Při řešení úkolu
pomohli dále Ondřej
Stupka, David Kaštan a
v neposlední řadě také
David Hedbávný. Ten dokonce nabídnul zapůjčení dílů ze své
vlastní stavebnice. Našeho robota jsme nakonec přihlásili do
kategorie A – dálkově ovládaný robot. Dostal jméno Ervísek a
na jeho zadní část jsme nalepili znak naší obce.
Soutěž se konala ve čtvrtek 20. února 2020 ve firmě BOSCH
DIESEL s.r.o. v Jihlavě. Do naší kategorie se přihlásilo 17 soutěžních týmů. Komisi se líbilo technické řešení zvedání plechovky
našeho Ervíska a zaujala ji i kvalitní prezentace. Klukům se navíc
podařilo bez problémů projet v dobrém čase soutěžním polem.
A tak jsme nakonec soutěž v naší kategorii vyhráli!
Za soutěžní tým žáků 9. ročníku a Pavla Zmeškala napsala
Vladimíra Stará

O NAŠEM PRVNÍM ÚSPĚCHU VE SVĚTĚ ROBOTIKY
Tým chlapců z 9. třídy sestrojil robota Ervíska,
který zvítězil na krajské přehlídce v robotice v kategorii dálkově ovládaný robot.
V letošním školním roce
jsme ve škole rozšířili nabídku
volitelných předmětů pro 1.
pololetí o robotiku. Navštěvovali ji všichni chlapci 9. ročníku.
Díky projektu „Šablony II“ jsme
mohli zakoupit dvě programovatelné stavebnice Lego Mindstorms education EV3 a zapojit
do výuky odborníka Ing. Pavla
Zmeškala, bývalého žáka naší
školy.
V úvodní hodině si každá
skupina postavila svého robota
a poté jsme již začali řešit řadu zajímavých úloh - pohyb robota
po virtuálním městě, úlohu s mixérem, pracovali jsme se zvukem
a displejem, vytvářeli jsme tlačítkem ovládanou závoru i závoru
automatickou a jiné.
Když Kraj Vysočina vyhlásil 2. ročník přehlídky Lego robot,
začali jsme nesměle uvažovat o naší účasti. Úkolem bylo sestro-

Učitelé Základní školy Hany Benešové Bory Vás zvou na

BORSKÉ MINIŠKOLIČKY

Je Vaše dítě ve školce? A už se chystá do školy? A Vy přemýšlíte, kde se Vaše děti naučí číst, psát, počítat?
Přijďte se seznámit s borskou školou.
1. miniškolička bude v úterý 3. března 2020 v 15,30 hodin ve třídě
2. miniškolička bude v pondělí 23. března 2020 v 15,30 hodin v tělocvičně (s sebou sportovní obuv a oblečení)
Těší se učitelé ZŠ Bory
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Číslo 1
LIDOVÁ ZBOŽNOST
- poutě a slavnosti 2020 - Velké Meziříčí, Bory a Netín

Chudobínská borovice

19.04.

Oslavice

Boží milosrdenství

26.04.

Mostiště

Sv. Marek

10.05.

Velké Meziříčí

Biřmování

17.05.

Olší n. O.

Sv. Jan Nepomucký

17.05.

Svařenov

Sv. Jan Nepomucký

17.05.

Velké Meziříčí

První svaté přijímání

24.05.

Netín

První svaté přijímání

24.05.

Netín

První svaté přijímání

24.05.

Horní Bory

První svaté přijímání

31.05.

Lavičky

Sv. Zdislava

06.06.

Vídeň

650. let obce

06.06.

Oslavice

700. let obce

07.06.

Zadní zhořec

Nejsvětější trojice

07.06.

Sklené n. O.

Panna Maria

11.06.

Velké Meziříčí

Boží tělo

14.06.

Velké Meziříčí

Pouť - výročí posvěcení kostela

14.06.

Radenice

Sv. Antonín

14.06.

Netín

Boží tělo

14.06.

Bory

Boží tělo

28.06.

Dolní Radslavice Sv. Ladislav

28.06.

Petráveč

Sv. Petr a Pavel

04.07.

Mostiště

Sv. Prokop

05.07.

Kochánov

Sv. Cyril a Metoděj

05.07.

Cyrilov

Sv. Cyril a Metoděj

12.07.

Stránecká Zhoř

Sv. Benedikt

12.07.

Vídeň

Sv. Anna

19.07.

Lhotky

Sv. Anna

26.07.

Lavičky

Sv. Jáchym a Anna

26.07.

Kúsky

Sv. Anna

26.07.

Osové

Sv. Anna

Hlasování končí 29.2.2020.
Podpoříte strom s touto krásnou historií? Hlasování je na str. https://www.treeoftheyear.org/
Stromy/Chudobinska-borovice
(Při hlasování je třeba označit ještě druhý strom)
DRUH: BOROVICE LESNÍ (PINUS SYLVESTRIS)
STÁŘÍ: 350 LET
REGION: SKALNATÝ OSTROH NA LEVÉM
BŘEHU VÍRSKÉ PŘEHRADY V PROSTORU ZATOPENÉ OBCE CHUDOBÍN, K.Ú. DALEČÍN,
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, KRAJ VYSOČINA, ČESKÁ REPUBLIKA
Královna zatopeného údolí
Chudobínská borovice roste na skalnatém výběžku levého břehu Vírské přehrady. Své jméno nese
po zatopené obci Chudobín, která byla obětována
ve prospěch výstavby vodní nádrže. Podle pověsti
tradované mezi obyvateli zaniklé vesnice hraje u
borovice za noci čert na housle. To místní nejspíš
poslouchali silné větry vanoucí svrateckým údolím. Borovice je nejen významným orientačním
bodem, ale i působivým důkazem vysoké odolnosti vůči rozmarům klimatu i působení člověka.

02.08

Oslavice

Sv. Anna

25.10. (24.)

Netín + Bory

02.08

Rousměrov

Panny Marie Sněžné

Pomazání
nemocných

09.08.

Závist

Panna Maria

07.11.

Velké Meziříčí

Pomazání
nemocných

16.08

Netín

Panna Maria

30.08.

Dolní Bory

Sv. Jiljí

08.11.

Horní Bory

Sv. Martin

26.09.

Stránecká Zhoř

Svatý Václav

08.11.

Martinice

Sv. Martin

27.09.

Hrbov

Sv. Václav

06.12.

Velké Meziříčí

Sv. Mikuláš

27.09.

Lhotky

Kaple sv. Václav

27.12.

Vídeň

Svatá rodina

Do soutěže Evropský strom roku se jako jediný
zástupce ČR probojovala Chudobínská
borovice rostoucí na břehu přehrady Vír. Hlasování právě vrcholí a tato naše borovice je
prozatím na prvním místě. Bylo zajímavé sledovat, jak se hlasování vyvíjí. Poslední dny už jsou
ale výsledky skryty.
Zbývají poslední dny do konce hlasování.
Přidáte se? Každý hlas pomůže!

Z OBECNÍ KNIHOVNY
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Rok 2019 Knihovna připravila pro 512 účastníků 22 kulturních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 12 akci pro 215 děti z
mateřské a základní školy (knihovnické lekce pro žáky základní
školy, návštěvy dětí z mateřské školy. Noc s Andersenem a pasování na čtenáře). Knihovna zorganizovala 2 cestovatelské besedy a autobusové zájezdy do Lednice, Moravského krasu, Prahy a
poprvé také třídenní výlet na Broumovsko a do Wroclawy.
Knihovnu navštívilo během pravidelné otevírací doby 747 uživatelů; knihovna měla 127 čtenářů (z toho 57 dětí do 15 let), kteří
si vypůjčili 1218 knih a 84 časopisů. Pokračovala obnova knihovního fondu - přibylo 193 nových knih (také díky darům občanů) a
vyřazeno bylo 114 knih. V knihovně je nyní 3213 knih. Značná
pozornost byla věnována nákupu knih pro začínající čtenáře a
rozvíjení čtenářství u dětí. Pro rodiče nově narozených dětí
jsme ve spolupráci se SPOZ poprvé připravili akci „S knížkou do
života“. Knihovní fond byl doplněn výměnným souborem 397
knih a zajistili jsme 50 knih na objednávku čtenářů z knihovny M.
J. Sychry ve Žďáře nad S. Bylo vypůjčeno 37 stolních her domů,
celkem jich knihovna má k vypůjčení 70.
Pobočka v Cyrilově byla otevřena 1 hodinu 15 x za rok, čtenáři si z knih vypůjčených z knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad
S. vypůjčili 100 knih.
Rozpočet Obecní knihovny byl v roce 2019 - 55 637 Kč. O
připravovaných a uskutečněných akcích a činnosti knihovny nebo
zajímavých informacích pro čtenáře se zájemci mohli dozvědět
na webových stránkách "knihovna.bory.cz", které měly 803 vstupů. 454 vstupů pak bylo do elektronického katalogu knihovny –
on-line služeb.
V části knihovny určené pro dětské čtenáře byl vyměněn

Spolek přátel krásné literatury
a bramborových koláčků
je název krásné knížky, a byl také inspirací
pro naše první pohodová setkání nad knihami v knihovně. Přijďte si opět 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, 19.3. v 18 hod.
Tématem budou tentokrát cestopisy.

Literatura Young Adult
Americká knihovnická organizace definuje čtenáře literatury
Young Adult jako náctileté a mladé mezi 12-18 lety. Z výzkumů
pořádaných mezi čtenáři však vyplynulo, že knihy vycházející pod
tímto štítkem čtou mladí lidé až do věku 30 let.
Je zde totiž z čeho vybírat – „mladá literatura“ zahrnuje různé
žánry. Od sci-fi a fantasy přes drama, romantické povídky a romány, deníky, dopisy, memoáry až po vzdělávací romány. Populární
jsou v současnosti i tzv. dystopické romány, popisující utrpení nesvobodných lidí pod nadvládou krutého diktátora.
Pojítkem těchto různých žánrů zůstává hlavní hrdina. Čtenářům
je blízký nejen díky svému věku, ale především kvůli svým specifickým zážitkům a situacím, do nichž se dostává. V anglosaském prostředí se proto někdy těmto knihám říká „problémové novely“
nebo „coming of age “, čímž je myšlen přerod z dítěte v dospělého.
Zdroj a více informací: Magazín Dobré knihy
I v borské knihovně naleznete knihy, patřící do této kategorie.
Nově např. knihu Sucho, nebo Bez šance.

Borský zpravodaj

starý regál naučné literatury za nový. Naučná literatura byla nově
uspořádána. A byl vyřazen přestárlý PC v dětském oddělení.

NOC S ANDERSENEM 2020
se bude konat v pátek 27.3. V knihovně se těšíme na děti, které
už se k nocování přihlásily a průběžně plní úkoly a také už přečetly řadu knížek.

Připomínáme změnu provozní doby:
Pondělí 12-14 hod. Pátek 16 -19 hod.
O jarních prázdninách (9.3.2020) nebude
knihovna v pondělí otevřena.

Změny v knihovně

S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Zveme opět všechny
maminky a miminka na další
setkání do knihovny.
Tentokrát se setkáme
23.3.2020 v 9 hod.
v Obecní knihovně
Téma bude Medvídci.
Když si přinesete svého
oblíbeného, bude to super.
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O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH DO PRAHY.
Po loňském prvním a úspěšném pokusu,
jsme připravili druhý výlet do Prahy. Ve středu 11.3.2020.
Vyjíždět budeme v 7 hod. od budovy OÚ. Návrat +- do 20. hod.
(A zde je změna. Nepojedeme tentokrát vlakem:-)
Program: Vyšehrad, Petřín a Muzeum fantastických iluzí Pavla Kožíška, procházka po Václavském náměstí, cesta
metrem a lanovkou atd…
Cena: dospělý 550 ,- a děti a senioři 450,-,
děti do 6 ti let 300,- (a jako vždy, pro cizí +100 Kč)
Prosím, pokud s námi pojedete, ozvěte se co nejdřív, ať včas zamluvíme vstupy a
vše ostatní.
Blanka Křížová (608 312 224), bkrizova@seznam.cz

Změny v knihovně

RODINNÉ CENTRUM
V rodinném centru to žije! Hned v lednu se nás sešla velká spousta u kouzelné
Tříkrálové bábovky a Mraveniště tak bylo opravdu mraveništěm v pravém slova
smyslu. Jelikož naše setkávání začalo právě v knihovně, tak čas od času spojujeme
naše setkávání s knížkami. Tak tomu bylo i na dalším lednovém setktání, kdy jsme
díky paní Křížové prozkoumali novinky mezi dětskými knížkami a rovnou si je půjčili domů. Veselo bylo i v únorovém pokračování,
kdy jsme si to střihli se zpěvem a kytarou. Myslím, že nuda nehrozí ani dalším setkáním. Pokračujeme 24.2. od 17.00 trochu netradičně, a to
odpolední besedou s Pavlou Švecovou - spolupracovnicí pražské organizace BEZOBALU a
provozovatelkou obchodu Pytlíci.cz. Popovídáme si o tom, že jednorázové obaly nejsou vždy
pro náš život nezbytné, a jak jejich používání
můžeme omezit především ve vlastních domácnostech. Besedu zakončíme kreativní chvilkou,
ze které si odnesete pomocníka do začátků.
Rodinné centrum
Děti jsou samozřejmě vítané, jistě ocení hrací prostor s balónky.
je tu také pro
Na dalších setkáních se můžete těšit na výtvarné dopoledne, kdy si Mraveniště
širokou veřejnost a pro tu
zase
trochu zvelebíme, nebo po delší době na návštěvu knihovny, která je nově
připravujeme na zimní
uspořádána. Po únorové "bezobalové besedě" bude dopolední Mraveniště 9. března
měsíce TVOŘIVÉ VEČERY. opět od 9. hodin.
Další bude13.3. v 17 hod.
Nikdy nechybí káva, čaj a něco dobrého :-) Přijďte mezi nás!
JARNÍ VĚNEC
Klára Havlátová (psáno 20.2.) (Další foto na str. 2)
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Tímto problémem se zabývá MUDr. Ondřej
Vojtěchovský v článku Dekády života sportovce, uveřejněném v časopise Velo č.2/2020, ze
kterého jsme vybrali úvahu ze str. 70.
Mobily a počítače
Když jsem si připravoval fakta pro tento článek, sáhl jsem po knize Pohybový systém a zátěž
od kolektivu autorů nakl. Grada z roku 1997,
tedy z doby několik let před masovým začátkem
fenoménu, který naprosto a zásadně změnil pohybové aktivity školních dětí a mladistvých –
internetu, domácí výpočetní techniky a mobilních
telefonů. V knize se proto píše, že v dětství jsou
pohybové aktivity nedílnou součástí mentálních
procesů zejména malých dětí. Dalo by se říci, že
děti myslí a prožívají pohybem, že mentální procesy jsou od tělesných projevů a prožívání neoddělitelné. Já bych si tento fakt dovolil ještě více
zobecnit a rozšířit na člověka jako takového. To
jen s postupem civilizace došlo časem k tomu, že
bylo mnoha způsoby tělesné a duševní prožívání

PŘEDSILVESTROVSKÝ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISU
V pondělí 30.12.2019 se v tělocvičně ZŠ Hany
Benešové uskutečnil tradiční Předsilvestrovský
turnaj ve stolním tenisu pořádaný oddílem stolního tenisu TJ BORY a základní školou Hany Benešové Bory. Letos se ho zúčastnilo celkem 41 hráčů, kteří si změřili své síly ve 2 kategoriích. Soutěžící odehráli vzájemně 216 utkání! Bohužel se
letošního klání nezúčastnili žádní žáci ba ani ženy.
V 10 hodin začal turnaj neregistrovaných hráčů: Výsledky:
1. Jan Hurt – Kratochvílka
2. Jaroslav Nehřivý - Kratochvílka
3. Štěpán Poul – Radostín nad Osl.
4. Milan Havlíček – Radostín nad Osl.
5. Martin Burian – Mostiště
6. Miroslav Pól – Kněževes
7. Kateřina Dufková – Bory
8. Pavel Dolník - Kratochvílka
9. V. Burian – Mostiště
10. Jan Požár – Mostiště,
11. až 12. P. Poul – Radostín nad Osl., Fr. Trnka –
Krásněves ,
13. až 14. K. Kotačková, M. Dvořák – Bory,
15. až 16. Josef Požár – Mostiště, J. Špaček – Radostín nad Osl.,
17.-18. Vl. Katolický – Velká Bíteš, L. Kotačka –
Bory,
19.-20. V. Březka - Bory, L. Buřval - Radostín nad
Osl.,

Borský zpravodaj
společenskými faktory odděleno a dnes většina
dospělých lidí prožívá svůj život většinou „od
krku nahoru“ a své sny, přání a prožitky realizuje
převážně ve své mentální sféře. Tělo využívá
pouze jako nosič a energetický zdroj pro mozek.
Platí to bohužel i pro mnoho rekreačních vytrvalostních sportovců (a kralují mezi nimi běžci).
Většinou je poznáte podle nepřítomného výrazu
ve tváři a sluchátek na uších.
Příchod zejména kapesních počítačů, ze setrvačnosti stále ještě nazývaných mobilními telefony, posunul hranici odpojení od těla až do dětského věku. Děti s jejich plastickými mozky bez
velkých tělesných zkušeností velmi snadno přenesou svoje tělesné prožívání na obrazovku a
s hrdinou hry se identifikují zřejmě daleko víc
než my dospělí, kteří prožíváme hry daleko více
jako diváci filmu či televize. Bohužel to může
znamenat i to, že se jejich pohybová centra propojí daleko více s ovládajícími prsty než
s patřičnými končetinami a pohyby pozorované
na obrazovce zůstanou „uvězněné“ v hlavě. Myslím, že se to dá docela dobře pochopit, vždyť
panáček na obrazovce se bude pohybovat daleko
lépe než by to kdy zvládl hráč, navíc mnohdy za
hranice panujících fyzických zákonitostí.
Důsledky dnes již začínají pociťovat všichni
trenéři pracující s mládeží – dětí ochotných
sportovat rapidně ubývá a těch málo zbývajících
je čím dál méně zdatných a šikovných. Zásadní
otázkou zůstává nakolik a jak je možno tomuto
procesu vzdorovat.
21.-22. D. Frejlich a V. Hlaváč – Bory,
23.-24. O. Hlaváč a A. Kotačka – Bory
Poslední kategorií, třešinkou na pomyslném tenisovém dortu, je kategorie registrovaných
mužů, do které se letos přihlásilo 17 hráčů. Zápasy v této kategorii jsou velmi vyrovnané, střídají
se útočná podání, smeče a dlouhé výměny.
Výsledky:
1. Jan Nedoma - Vídeň
2. Josef Starý ml. - Bory
3. Jaroslav Kovář – Moravec
4. František Dufek – Bory
5. Petr Svoboda – Velké Meziříčí
6. Josef Pešek - Sazomín
7.- 8. Miroslav Ochrana – Bory a Martin Prokop –
Brno
9.-10. Vladimír Krejčí – Bory a Pavel Dufek –
Římov
11.-12. Radek Skryja – Bohdalec a Josef Rössler Lhotky
13.-14. Oldřich Uhlíř a Jan Libra – Moravec
15.-16. Antonín Novotný – Bory a Milan Špaček –
Velké Meziříčí,
17. Petr Bartoš – Sazomín
Těšíme se na další ročník a děkujeme všem, kteří
pomohli při organizaci a zajištění turnaje a v neposlední řadě všem sponzorům za hodnotné ceny:
ALPA Velké Meziříčí, KOVO Dufek a Obec Bory!
Oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory
a Z. Jurková, foto: F. Dufek (na str. 16)
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HOLÝ VRCH 2020
Letos se na Holém vrchu
sešlo asi 663 účastníků ze
všech stran, z Borů nás šlo
tentokrát 131. Tedy 131
započítaných!
Jen pro srovnání:
V roce 2018 nás šlo
z Borů 130 a celkově
na Holém Vrchu
bylo účastníků 738.

TURNAJ VE FLORBALU
27.12. proběhl jako již tradičně vánoční turnaj ve florbalu. Účastnit se ho mohli pouze žáci naší školy a to od třetí do
deváté třídy - včetně. Přihlásilo se a dorazilo celkem 5 družstev, z nichž jedno bylo dívčí. Hrálo se systémem každý s
každým. Hrací doba byla stanovena na jednou 10´ hrubého času. Protože vše probíhalo bez komplikací, celá 5 členná
tabulka se odehrála dvakrát a podle počtu získaných bodů obsadila družstva odpovídající umístění.
Velké poděkování patří Tomáši
Z. (9. tř.), který se
kvůli doléčení zranění nemohl vlastního zápolení zúčastnit, ale přijel a
pomohl při soudcování většiny zápasů. Každý hráč
obdržel některou z
cen a bylo myšleno
i na nejlepšího
střelce, jímž se stal
Petr J. (8. tř.).
Zdroj
https://
www.zsbory.cz/

Jana Benešová
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Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenisu - článek na str. 14

BRUSLENÍ
VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ
V úterý 11. února jsme si po
dvouleté pauze zabruslili na zimním
stadionu ve Velkém Meziříčí. Vystřídaly se zde postupně všechny třídy.
Ve škole zůstali jen naši nejmenší –
prvňáčci. Byli mezi námi bruslaři
zdatní i ti, kteří tento druh pohybu
ještě tolik nenatrénovali. Za úsilí a
snahu, kterou bruslení věnovali, si
všichni zaslouží velkou pochvalu!

Bruslařské i hokejové disciplíny si pro nás přichystali
naši spolužáci – hokejisté Peťa Jašek a David Hammer –
za což jim děkujeme. Velké poděkování patří také rodičům, kteří pomohli dětem se zavazováním bruslí. Zvláště
děkujeme panům Dvořákovi a Rozmarinovi, kteří nám
pomohli i na ledě.
Zdroj https://www.zsbory.cz/ Dagmar Křížová

