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Vážení a milí občané, sousedé…  

Na pouťovou sobotu  

je připraveno  

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ, 
opět s živou hudbou! Tentokrát to 

bude ve stylu country.  

A možná, přijde i harmonikář….  

Vše se bude odehrávat ve  

sportovním areálu u fotbalového 

hřiště.  Začátek v 16 hodin.  

Občerstvení zajištěno. 

Přijďte si zažít opět krásnou 

atmosféru, jako byla  

třeba v pátek při kácení máje. 
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Borský zpravodaj  

 Společně s Antonínem Fajtem, Ivo 

Viktorinem a Vladimírem Václavkem. 

 Živá nahrávka Pro radost byla 

pořízena 30. 7.2020 v rámci zmenšené 

verze festivalu, která nesla název Při-

pomínky Folkových prázdnin v Ná-

měšti nad Oslavou. Za běžných okol-

ností by festival proběhl tak, jak už ho 

desetiletí známe, jenomže pouze čtyř-

denní Folkovky 2020 se normálnos-

tem vymknuly. Prostě covid. S lidmi v 

hledišti v pestrobarevných rouškách, 

neboť tehdy ještě existovala samový-

roba, a v odéru dezinfekce, nicméně 

uprostřed Kouzelné krajiny Rostislava 

Pospíšila, a v pospolité touze po hud-

bě. A leckdo si navíc teprve na místě 

uvědomil, jak moc je život bez živé 

hudby neúplný.  

   Zdroj: fullmoonzine.cz  
  Pokračování textu na str. 8 

 

Úžasné! Babačko, gratulujeme! Ivo, děkujeme!  

IVA BITTOVÁ A BABAČKA MAJÍ CD A LP DESKU!  Stránka 2 

Křest alba pro-

běhl v Náměšti 

nad Oslavou na 

festivalu Folkové 

prázdniny. 

 

Foto:   

Yvett Stránská 

Náměšť nad Osl.  

URBANISTICKÁ  

KONCEPCE  

Ing. arch. Milan Drbálek, 
 Ing. Jana Žahourková 

ÚZEMNÍ  

STUDIE BORY  

(lokalita za OÚ) 

Posunutí komunikace od 

budovy ZŠ 

Prostor pro občanskou 

vybavenost 

11 stavebních  

pozemků o výměrách 

cca 850 - 950 m2.  

K článku na str. 3 
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NOVINKY Z OBCE 

 
ODEČET VODOMĚRŮ. V týdnu od13.9. 2021. Korona-

virová opatření jsou již mírnější a bude tedy probíhat i běžná 

kontrola vodoměrů.  

  

OPRAVA VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ 

V OKOLÍ NAŠÍ OBCE 
 Společnost VM Rekostav, s.r.o. byla vybrána společností 

EG.D, a.s. k vypracování realizační projektové dokumentace na 

stavbu s názvem „VN28 o. Bory rekonstrukce“. Předmětem 

stavby je obnova nadzemního vedení 22 kV distribuční společ-

nosti EG.D, a.s.. Stávající vedení pochází z 50. let minulého sto-

letí. Některé podpěrné body byly v 80 letech vyměněny za beto-

nové. Část vedení prochází lesním průsekem, které je hůře pří-

stupně a nelze jej udržovat. Betonové patky jsou popraskané, 

vodiče na mnoha místech spojované. Na vedení jsou časté poru-

chy zvláště v zimním období. Celkově je vedení v dožitém stavu. 

 Projektová dokumentace počítá s rekonstrukcí vedení, které 

začíná pod Cyrilovem a vede přes Bory až k bývalému lomu u 

Krásněvsi. 

 Předpokládaný termín zahájení prací prozatím není znám. 

Akce je v projekční fázi. 

 

DOTACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU 

OPRAVA A DOPLNĚNÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ ZŠ 

BORY 
 V lednu jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro 

místní rozvoj s názvem „Oprava a doplnění dětského hřiště ZŠ 

Bory“. Cílem projektu je obnova herních prvků pro děti v areálu 

základní školy, kde dříve hřiště bývalo, ale jeho současný stav je 

velmi špatný a nevyhovuje současným bezpečnostním předpi-

sům. Žádost byla vyhodnocena kladně a v minulém týdnu byl 

také vybrán dodavatel akce. Bude jím firma HRAS - zařízení 

hřišť, s.r.o., která podala cenově nejvýhodnější nabídku - 

395.031,- Kč bez DPH. Celkové náklady na nové hřiště budou 

tedy asi 480.000,- Kč vč. DPH a výše dotace činí 80%. Oprava 

by měla být hotova do konce letošního října. 
 

OPRAVA POVRCHU A OPLOCENÍ  

VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ A PODLAHY  

TĚLOCVIČNY ZŠ BORY 
 Další přiznanou dotací z Ministerstva pro místní rozvoj je 

„Oprava povrchu a oplocení víceúčelového hřiště a podlahy 

tělocvičny ZŠ Bory“.  Předmětem žádosti o dotaci je kompletní 

vyčištění povrchu víceúčelového hřiště, výměna oplocení víceú-

čelového hřiště, oprava povrchu tělocvičny a instalace koberco-

vého mantinelu do tělocvičny ZŠ. Povrch víceúčelového hřiště 

zarůstá mechem a po 11 letech provozu potřebuje vyčistit a 

obměnit písek. Oplocení hřiště je poškozeno hrou a povětr-

nostními podmínkami. Povrch tělocvičny ZŠ je poškozen běž-

ným provozem a odpovídá 17 letům užívání. Cílem projektu je 

prostřednictvím revitalizace víceúčelového hřiště a povrchu 

tělocvičny ZŠ podpořit a zlepšit sportovní vyžití zejména dětí ze 

ZŠ a MŠ, ale také dalších občanů a spolků v obci i mimo ni. V 

rámci akce bude realizováno: 1.) výměna a navýšení oplocení 

víceúčelového hřiště o 2 m 2.) čištění povrchu víceúčelového 

hřiště 3.) oprava podlahy tělocvičny 4.) montáž kobercového 

mantinelu do tělocvičny. 

 Výběrové řízení vyhrála firma SPORTOVNÍ PODLAHY 

ZLÍN, s.r.o., která opravu provede za cenu 752.311,- Kč bez 

DPH, tedy asi 910.000,- Kč vč. DPH, výše dotační podpory je 

také 80%. I u této opravy se předpokládá dokončení během 

letošního podzimu. 

 

OPRAVY CEST V OKOLÍ BORŮ 
 Zastupitelstvo obce na svém srpnovém jednání rozhodlo o 

komplexních opravách cest v okolí Borů. Konkrétně se jedná o 

zbylý úsek cesty z Radenic na Cyrilov (větší část silničky již 

opravila obec Radenice), dále o cestu k obecnímu vodojemu a 

cestu z Borů kolem Těšíkova mlýna až nad les směrem na Skle-

né nad Oslavou. 

 Naskytla se možnost získat asfaltový recyklát z frézování 

silnice I. třídy mezi Ostrovem nad Oslavou a Suky, který pro 

tyto opravy využijeme.  

 Opravy budou celé hrazeny z obecního rozpočtu. Zemní 

práce bude provádět pan Mahel z Radenic. 

 Již v červenci byla opravena cesta od rybníčků za čistírnou 

odpadních vod v Dolních Borech směrem na Manovo.  

 

POJÍZDNÁ VINOTÉKA V BORECH 
Pravidelně každý lichý pátek přijíždí k obecnímu úřadu v čase od 
14:10 do 14:25 hod. pojízdná vinotéka Vinařství Holánek a nabí-

zí ke koupi kvalitní moravská vína sudová i lahvová.   
 

PŘIPRAVUJEME ZASTAVOVACÍ STUDII POD 

OBECNÍM ÚŘADEM 
Pro výstavbu nových rodinných domů připravujeme zastavovací 
studii, která určí přesné rozmístění stavebních pozemků, příjez-

dových komunikací i rozložení inženýrských sítí v prostoru pod 

obecním úřadem. Dokument zpracovává Ing. arch. Milan Drbá-

lek ze společnosti D+Architekti s.r.o. z Třebíče. Studie počítá 

s ponecháním prostoru vedle obecního úřadu pro případnou 

občanskou vybavenost a posunutí komunikace, která vede nyní 

bezprostředně před východem z budovy základní školy tak, aby 

byla zajištěna větší bezpečnost žáků. Zároveň by v prostoru pod 

obecním úřadem vzniklo 11 stavebních pozemků o výměrách 

cca 850 - 950 m2.  

 

  Vážení spoluobčané, přehoupli jsme se do druhé 

poloviny letošního roku. 

 Dva měsíce po ničivém tornádu na jižní Moravě a 

osobním zážitku v postižené oblasti jsem trochu přemýš-

lel, co máme. Máme kde bydlet, máme kde spát, vařit si, 

umýt se – teče nám teplá voda. Máme kam pozvat naše 

kamarády a přátele. Važme si toho – není to samozřej-

most. 

 Proto vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem 

zapojili do pomoci lidem v této oblasti, opravdu moc 

děkujeme a moc si toho vážíme. I nadále je vítaná pomoc 

dobrovolníků, proto pokud máte čas, chuť a energii, ne-

bojte se přihlásit a pomoci tak lidem, kteří prožívají 

opravdu těžké a složité období. Děkuji. 

 Pořád se i nyní motáme v začarovaném kruhu Covidu. 

Doufám, že i přes veškerá opatření jste si užili krásné 

prázdniny a dovolené. A také věřím, že školy se otevřou 

a děti se už těší po velké pauze do školy mezi kamarády. 

 Vážení spoluobčané, vám všem, kteří se aktivně podílí-

te na rozvoji naší obce velmi děkuji a vážím si toho. Přeji 

vám všem hodně zdraví a rodinné pohody. Mějte se 

dobře. 

        Pavel Vávra, místostarosta  

 

PS: Upřímně a rád děkuji všem, kteří se zapojili a pomohli 

nám při akci - Kácení májky.  

ÚVODNÍK 
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Z usnesení jednání ZO Bory 1.7.2021 
ZO schválilo poskytnutí daru ve výši 50.000, - Kč obcím, kte-

ré byly zasaženy  tornádem. 

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2021 ve výši -

246.357,76 Kč.  

ZO schválilo podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR ve věci 

chybného podání studie proveditelnosti na akci Zřízení od-

borných učeben ZŠ Bory. 

ZO schválilo členy do školské rady při ZŠ Bory  

ZO schválilo Smlouvu o úvěru č. 0633364189 od České spo-

řitelny. (Překlenovací úvěr na investice) 

ZO schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě na celoroční činnost 

2021 pro SH ČMS-SDH Bory. 

ZO schválilo opravu cesty na Manovo. 

ZO schválilo koupi části p. č. 311/2, o výměře cca 600 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB. 

ZO neschválilo prodej části p. č. 1209/1, o výměře cca 17 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB. 

ZO neschválilo vyvěšení záměru o prodeji p. č. 262/5, o vý-

měře 624 m2, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 262/6 o 

výměře 754 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba v k. ú HB. 

 

Z jednání RO 16.8.2021 
RO schválila prodloužení pronájmu části p. č. 86/1, o výměře 

cca 150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB do 30.6.2022. 

RO schválila uzavření Darovací smlouvy mezi ZŠ Bory a Po-

máháme školám k úspěchu o.p.s. 

RO schválila udělení odměny řediteli ZŠ a MŠ Bory  

RO schválila projektovou dokumentaci na stavbu s názvem 

„VN28 o. Bory rekonstrukce . 

RO schválila projektovou dokumentaci pro stavbu 

„Biocentrum Bory“. 

 
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. 

Kompletní zápisy a usnesení z jednání naleznete na www.bory.cz 

(samospráva/usnesení). 

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE 

Normální léto 
 Deset námětů pro rozvoj Vysočiny, budoucnost očkování a 

kotlíkové dotace. 

 Letos na jaře proběhlo 6. Veřejné fórum Zdravého Kraje 

Vysočina, které se poprvé uskutečnilo online. Více než 160 

účastníků z řad odborníků, zástupců neziskových organizací, 

měst, vzdělávacích i kulturních organizací, úřadů i spolků se for-

mou dvoudenní online diskuze u jedenácti tematických kulatých 

stolů pokusilo formulovat náměty na další rozvoj našeho kraje. 

Následným hlasováním bylo vybráno 11 témat, jejichž důležitost 

a skutečnou naléhavost musela ještě ověřit anketa mezi širokou 

veřejností. Do té se během měsíce května zapojilo 1 040 oslove-

ných respondentů napříč celým krajem. Anketa byla přístupná na 

stránkách Kraje Vysočina a informace o možnosti se do ní zapo-

jit zaplavily nejen sociální média ale i regionální tisk. Veřejné 

fórum Kraje Vysočina je pro mě a další členy rady kraje i krajské-

ho zastupitelstva důležitým nástrojem, jak získat zpětnou vazbu 

od občanů.  

 Jak tedy nakonec hlasování veřejnosti dopadlo a která témata 

budou v hledáčku krajské samosprávy v následujících dvou le-

tech: 

1. Podpora zapojení veřejnosti a obcí do praktické ochrany pří-

rody a související vzdělávání (podpora drobných projektů – zadr-

žení vody v krajině, podpora biodiverzity, meze, remízky, mokřa-

dy, obnova polních cest). 

2. Podpora infrastruktury pro aktivní mobilitu, cestovní ruch a 

rekreaci (cyklostezky, cyklotrasy, integrační opatření pro cyklis-

ty). 

3. Výkup pozemků krajem ve zvláště chráněných územích a dal-

ších přírodně cenných pozemků za účelem zajištění ochranářské-

ho managementu a zadržení vody v krajině (budování zelené 

infrastruktury). 

4. Absence akutních krizových lůžek pro náhlé nepříznivé situa-
ce. 

5. Pokračování v podpoře vlastníků lesa jak při obnově a násled-

né péči o les, tak při kompenzaci újmy, která plyne ze špatného 

zpeněžení dřeva, dále vhodné nastavení finanční podpory pro 

vlastníky lesů pro správné a udržitelné hospodaření v lesích 

s ohledem na budoucnost a na klimatickou změnu a řádné plnění 

mimoprodukčních funkcí lesa. 

6. Zvýšení atraktivity prostředí v regionu jako místa pro kvalitní 

život a práci s cílem akvizice nových kvalifikovaných lidských 

zdrojů. 

7. Zkvalitňování vysokorych-

lostního připojení k internetu 

(budování optického vedení 

min. 100 MB/s, bílá a šedá 

místa, legislativní problémy s 

pokládáním optiky do výkopů 

společně s dalším vedením, 

právní pomoc ze strany kraje). 

8. Podpora projektů, které budou zaměřené na metodickou 

podporu učitelů, na síťování škol a sdílení dobré praxe (např. 

návštěvy „ukázkových škol“), na zkvalitňování výuky (alternativy 

k současnému vyučovacímu procesu, mentoring, formativní hod-

nocení...), včetně zvýšení podpory učitelů ze strany zřizovatelů. 

9. Propojování a rozšiřování spolupráce firem a ostatních subjek-

tů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a zlepšení informovanosti 

o možnostech podpory v této oblasti. 

10. Podpora prevence obezity v populaci jako rizikového faktoru 

řady onemocnění. 

 V rámci veřejné ankety bylo nabídnuto k posouzení i téma 

osvěty očkování v populaci a proočkovanosti obyvatel nejen 
proti COVID-19, ale také proti dalším onemocněním. Z výsledků 

vyplývá, že informací má veřejnost pravděpodobně dostatek. 

Vedení kraje bude i přesto v komunikaci tématu očkování pokra-

čovat a bude i nadále hledat další cesty, jak očkování k veřejnosti 

přiblížit. Během srpna (tedy v době před vydáním tohoto perio-

dika) by mělo mít vedení Kraje Vysočina k dispozici dostatek 

údajů k zásadnímu rozhodnutí týkajícímu se spuštění mobilního 

očkování ve vybraných částech regionu. Za tímto účelem byla 

navázána spolupráce s neziskovou organizací Podané ruce, která 

má s očkováním formou výjezdů do konkrétních obcí zkušenosti 

už v jiných krajích. Informace o případném spuštění mobilního 

očkování (bez nutnosti registrace) zveřejní Kraj Vysočina do 

konce srpna. Konkrétní zastávky a harmonogram návštěvy očko-

vacího týmu ve vybraných obcích bude znám s dostatečným 

předstihem, informace o termínech a časech budou domluveny 

se starosty a starostkami. Osobně mobilním očkovacím týmům 

velice fandím a věřím, že se nám touto cestou podaří přiblížit 

očkování další skupině našich spoluobčanů. 

 

A ještě telegraficky několik informací ke KOTLÍKOVÝM DOTA-

CÍM. Už v září plánuje Kraj Vysočina vyhlásit dodatečnou výzvu 

kotlíkových dotací, v rámci níž rozdělí ještě 24 miliónů korun, 

které by měly vystačit na výměnu minimálně 220 starých nevyho-



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 

 
Stránka 5 Číslo 4 

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN 
 Již v listopadu loňského roku rozhodlo zastupitelstvo o poří-

zení nového územního plánu obce Bory. V červenci byl zveřej-

něn na úřední desce jeho návrh a každý měl možnost podávat do 

25. 8. 2021 svoje podněty na úřadě územního plánování ve Vel-

kém Meziříčí. Ty zapracuje Ing.arch. Jiří Hašek z projekční kance-
láře Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o. do plánu a toto 

zadání bude následně schvalovat zastupitelstvo obce. Poté se 

rozběhne celé řízení, během kterého bude možné vkládat ještě 

další připomínky. 

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ VEDOUCÍM PŘÍVES-

NICKÝCH TABORŮ V BORECH 
 Jménem obce Bory a všech spokojených rodičů bych na tom-

to místě ráda poděkovala vedoucím letošních přívesnických tá-

borů. Byly jimi Kika a Mirča Kotačkovy a Alča Hlaváčová. Holky 

pro děti připravily 3 turnusy týdenních táborů a podle ohlasů 

dětí i rodičů všechny stály za to!!!  

 Holky jste neuvěřitelné, patří Vám VELKÝ OBDIV a JEŠTĚ 
VĚTŠÍ DÍKY!!! JSME RÁDI, ŽE VÁS MÁME!!!  

 

 BUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ  
 Na konci července jsme se dozvěděli výsledky vyhodnocení 

letošních žádostí o dotace na vybudování nových chodníků od 

Státního fondu dopravní infrastruktury. 

 Chodník podél hlavní silnice v Dolních Borech byl fondem 

podpořen a stavební práce již vypukly. Nový chodník bude 

v celém úseku od Šulových po Jahodovy s přechodem pro chod-

ce k autobusové zastávce u budovy bývalé mateřské školky. 

V rámci stavby dojde také k přeložení stávajícího chodníku, pro-

tože na mnoha místech nevyhovoval podmínkám bezbariérovos-

ti. Zastupitelstvo již dříve rozhodlo o tom, že žulové kostky 

z tohoto místa budou použity k zadláždění parkovacího a vstup-
ního prostoru ke kostelu Sv. Jiljí v Dolních Bo-

rech, kde byl doposud pouze štěrkový povrch. I 

tuto akci bychom rádi stihli ještě v letošním 

roce. 

 Žádost o dotační podporu na vybudování 

chodníku v Horních Borech byla bohužel zamít-

nuta. V minulých dnech jsme již obdrželi hodno-

cení, ve kterém je podrobně popsáno, proč 

nedostal projekt zelenou. Fond ve zprávě uvádí, 

že dotace byla zamítnuta z důvodu, že nám ne-

byla vydána výjimka na příliš velký podélný sklon 

terénu od hřbitova směrem na konec obce a že 

jsme tuto výjimku s úřadem nekonzultova-

li. Pravda je ale ta, že jsme konzultace absolvova-

li a tato výjimka nám na nich byla udělena. Z 

konzultací máme také písemný záznam, kde je 

vše potvrzeno. Výrok rozhodnutí si tedy zcela 

protiřečí. Odeslali jsme proto na Státní fond 

dopravní infrastruktury žádost o vysvětlení. 

Těžko soudit, jestli se jedná pouze o administrativní nedorozu-

mění nebo zda fond zaujal od uplynutí konzultací jiný postoj. 

Budeme tedy čekat na vyjádření. Pokud by i tak naši námitku 

poskytovatel dotace znovu zamítl, rozhodlo zastupitelstvo obce, 

že úsek s prudkým sklonem by se realizoval v letošním roce a o 

dotaci na zbylou část od kostela Sv. Martina po hřbitov bychom 

žádali znovu letos na podzim.  

 Výstavbu provádí firma POHL cz, a.s.. Stavbu bude mít na 

starost Lukáš Hladík z Borů, který pro tuto firmu pracu-

je. Postupně, jak bude třeba, budeme oslovovat majitele jednotli-

vých nemovitostí podél trasy a budeme se domlouvat na průbě-

hu stavby kolem jejich domů.  
 Dokončená stavba by měla být předána nejpozději do 

30.11.2021.        Ing. Lucie Dostálová 

vujících kotlů. Další zájemci si tak budou moci vyměnit starý 

kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu s 

ručním či automatickým přikládáním nebo za plynový konden-

zační kotel. Peníze na další výměny kotlů získal Kraj Vysočina od 

Ministerstva životního prostředí nad rámec původně přiděle-

ných peněz. Oproti předchozím kolům kotlíkových dotací půjde 

opravdu o rozdělení relativně nízké částky. Podmínky pro po-

skytování dotací, které budou známé v září, by se neměly 

v zásadních rysech lišit od současných podmínek v rámci 3. kola 

kotlíkových dotací. O čem však ještě nyní v polovině srpna není 

rozhodnuto, je způsob podání žádosti. S ohledem na nízkou 

alokaci je pravděpodobné, že příjem žádostí bude probíhat pou-

ze elektronicky. Na přípravu žádosti budou mít žadatelé dosta-

tek času, protože příjem žádostí bude pravděpodobně zahájen 

až v průběhu letošního října. Pro více informací prosím sledujte 

krajské tiskoviny nebo internetové stránky www.kr-vysocina.cz. 

 Pokračování kotlíkových dotací se plánuje i v následujících 

letech, výrazně se však změní podmínky. Kraje by podle pokynů 

Ministerstva životního prostředí měly v budoucnu rozdělovat 

peníze na výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva pouze 

nízkopříjmovým domácnostem. Ostatní žadatelé budou moci 

získat dotaci prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, 

který administruje Státní fond životního prostředí. 

     Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina  

Jednotlivé stavby Pořizovací cena 

kanalizace dešťová 3 373 596,92 Kč 

kanalizace dešťová-přípojky 358 394,10 Kč 

kanalizace splašková 1 408 904,37 Kč 

kanalizace splašková-přípojky 450 376,79 Kč 

plynovod 768 134,21 Kč 

VO 529 039,11 Kč 

vodovod 1 033 941,73 Kč 

vodovodní přeložka 42 921,51 Kč 

vodovodní přípojky 333 307,86 Kč 

Celkem 8 298 616,60 Kč 

Celkové náklady dle jednotlivých stavebních objektů 

Celkové náklady dle jednotlivých dodavatelských firem 

Dodavatel Cena bez DPH   

VHS Liberec 6 807 653,00 Kč stavební práce 

Pueblo Praha 8 700,00 Kč archeologický dohled 

PL Bülding Žďár n.S. 190 000,00 Kč technický dozor investora 

Veselý Česlav 39 500,00 Kč koordinátor bezpečnosti práce 

Tužínská Ivana 57 000,00 Kč administrace výběrového řízení 

Gregar Vítězslav 460 000,00 Kč projektová dokumentace 

Ostatní 46 326,60 Kč 

inženýrsko-geologický průzkum, 

správní poplatky a další 

DPH 689 437,00 Kč 

výše DPH, kterou jsme si nemohli 

daňově uplatnit  

 Celkem  8 298 616,60 Kč   
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http://www.kr-vysocina.cz
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PŘÍVESNICKÉ TÁBORY 2021 
 Pro letošní rok jsme se domluvily, že uděláme v naší obci 

opět 3 turnusy.  

 Během každého turnusu byla pro děti připravena spousta 

her, zábavy, tvořivých dílniček a výletů. Každou středu jsme s 

dětmi po opékání špekáčků a po pořádné párty přenocovali v 

klubovně. Letos se k nám hlásilo i hodně dětí z okolních vesnic- 

Rousměrov, Radenice, Vídeň, Krásněves, Lavičky a Velké Meziří-

čí. Děti tak měly možnost poznat nové kamarády.  

 První turnus se uskutečnil od 12.7. do 16.7. a byl určen pro 

děti starší 8 let. Na tomto turnusu bylo 15 dětí, a tak jsme se 

všichni mohli plně věnovat tématu Harry Potter. Na programu 

bylo všelijaké kouzlení, které mělo u dětí veliký úspěch.  

 Od 19.7. do 23.7. se odehrál další turnus. Ten už byl věnova-

ný dětem od 3 do 10 let (stejně jako třetí turnus) a nesl se v 

duchu školy pro příšerky. Zde bylo 24 dětí. Společně jsme si 

vyrobili velice slušivý kostým, který nám mohl kdekdo závidět.  

 Ve dnech od 9.8. do 13.8. se odehrál poslední a zároveň 

nejpočetnější turnus letošních prázdnin. Dětí se sešlo 32 a tak 

bylo o zábavu prakticky postaráno. S dětmi jsme prozkoumávaly 

oblast vesmíru. Naším cílem bylo objevit dosud nepoznanou 

planetu. Během týdne tak probíhal výcvik kosmonautů, aby bylo 

objevování snazší.  

 Doufáme, že po tom náročném roce, během kterého děti 

musely trávit většinu času před monitorem počítače, při distanč-

ní výuce, přišly naše přívesnické tábory vhod. Na dětech bylo 

poznat, že jim kontakt s vrstevníky chyběl. O to víc jsme si to 

ale všichni užili.  

 Odměnou pro nás vedoucí jsou neskutečně milé a kladné 

ohlasy od dětí i rodičů. Za to všem moc a moc děkujeme. 

            Alča, Kika, Mirča  

TÁBOR MOP BOBEŠ 2021 
 „Každoročně nejkrásnější týden prázdnin“...takhle nějak bych 

popsala tábory MOP Bobeš a pevně věřím, že nejsem jediná.  

 Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak nás od 25.8. čekal další 

nezapomenutelný tábor.  

 Tématem pro tento rok byl tzv. PŘESČAS. 

 S dětmi jsme prožili zábavné putování historií od pravěku až 

po současnost, okořeněné navíc honbou za pokladem. Hry a 

soutěže byly motivovány několika historickými obdobími, při 

kterých děti získávaly poznatky o minulosti českého národa. 

 Vše začalo u lovců mamutů. Děti už nyní vědí, jak náročná 

tehdy byla výroba zbraní, které by byly vhodné k lovu potravy.    

 Při další hře se děti naučily nejstarší slovanské písmo -

 hlaholici, kterou poté potřebovaly i během jiných her. 

 Děti si také vyzkoušely, jaké to bylo za středověkých podmí-

nek a vlastníma rukama vyrobit například košík, svíčku či nára-

mek.  

 Velký úspěch mělo rytířské klání, kdy bylo úkolem dětí zdo-

lat svého protivníka, díky své skvěle rozvinuté rovnováze a ko-

ordinaci těla.  O tom, jak náročné muselo být pro KARLA IV. 

postavit Karlův most už víme také své. 

 Prvním velkým bojem pro nás byla bitva mezi křižáky a husi-

ty. Také pro nás už není tak těžké si představit, jak to asi vypa-
dalo na dvoře Rudolfa II. 

 Přesnost v hodu na cíl jsme si ověřili při dobývání pevnosti.  

 Vláda Marie Terezie a zavedení povinné školní docházky pro 

nás nebylo nic neobvyklého, a tak stačilo vydělat si peníze na 

studium a plně se vzdělávat.  

 Poslední den děti na vlastní kůži pocítily atmosféru období 

budování socialismu, provázeného absurdními rituály a hlavně 

důslednou ideologickou výchovou. Během nezapomenutel-

ných 6 dnů jsme tak dokázali aspoň lehce nahlédnout do růz-

ných důležitých mezníků naší historie.  

 I přes silné bouřky, které v tomto týdnu zasáhly některé 

oblasti Vysočiny, jsme měli krásné počasí, a tak pro nás byl po-

klad už jen třešničkou na dortu.    

   Alča  Hlaváčová 

 Během letošního léta byla zkolaudována, a i po administrativ-

ní stránce ukončena akce Technická infrastruktura v lokalitě Na 

Sádkách. V rámci projektu byly vybudovány inženýrské sítě 

(vodovod, kanalizace, plynovod a veřejné osvětlení) pro 17 sta-

vebních pozemků v prostoru za prodejnou COOP.  

7 z těchto parcel bylo obecních a zbylých 10 soukromých. O 

směně a následném zasíťování soukromých pozemků rozhodlo 

ještě bývalé zastupitelstvo v roce 2018, kdy obec pozemky mě-

nila a připravovala zastavovací studii.  

 Ještě loni v jarních měsících jsme stále nebyli rozhodnuti, 

jestli se do akce pustíme. Bylo to v době, kdy došlo k prvnímu 

celostátnímu lockdownu a obecní rozpočty byly vládními opat-

řeními citelně zasaženy. Budování inženýrských sítí je finančně 

velmi náročné a lze na ně čerpat jen minimální dotační podporu. 

Zastupitelstvo se proto rozhodlo, že investici rozloží do dvou 

let, a i tak jsme počítali s variantou, že možná bude třeba 

v průběhu realizace požádat banku o finanční podporu. Nako-

nec jsme ale zvládli vše zafinancovat z vlastních zdrojů.  

 Celkové náklady na tuto akci činily 8.298.616,60 Kč, přičemž 

jsme získali dotaci 720.000,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Vlastní zdroje tak činily více než 7,5  mil. Kč.  

 Výběrové řízení vyhrála firma VHS stavby a.s. s nejnižší na-

bídkovou cenou 6.880.000,- bez DPH, konečná cena stavebních 

prací byla však ještě nižší než vysoutěžená, a to 6.807.653,- bez 

DPH. Během stavby vznikaly jako vždy méněpráce i vícepráce. 

Mezi významné vícepráce patřilo například rozšíření vodovodní-

ho řadu o nadzemní hydrant u Hlaváčových a propojení se stá-

vajícím vodovodním vedením na Hraničkách. Získali jsme tím 

možnost uzavřít v případě havárie pouze tuto lokalitu. Výraznou 

položkou méněprací bylo naopak poskytnutí pozemků pro 

uskladnění zeminy manželi Zdeňkou a Petrem Vilišovými, kteří 

tímto obci ušetřili více než 200 tis. korun, za což velice děkuje-

me.  

 Obec Bory je plátcem DPH, ale vratku DPH lze uplatňovat 

pouze u ekonomických činností. Jednoduše řečeno, např. u 

investic do vodovodu a kanalizace si uplatnit odečet DPH může-

me, u budování veřejného osvětlení nebo chodníků a komunika-

ci však ne. Proto je i rozúčtování DPH na této stavbě kompliko-

vané a cena některých objektů vstupuje do majetku obce včetně 

DPH, jiných objektů bez DPH.  

 Na celkovou cenu se můžete podívat ze dvou pohledů – 

rozdělení podle zúčastněných firem a rozdělení podle dílčích 

staveb.  

 Do celkové ceny musí být zahrnuty také náklady na projek-

tovou dokumentaci, na administraci výběrového řízení, technic-

ký dozor investora nebo na výkon činnosti koordinátora bez-

pečnosti práce. Často se také ptáte, jestli technický dozor a 

bezpečnost práce není pro Bory „luxus“. Pravda je ale ta, že je 

to POVINNOST! U každé větší stavby musí mít obec tuto čin-

nost zajištěnou odborně způsobilou osobou, některé dotační 

tituly tuto povinnost ukládají obcím i u menších projektů, a bylo 
tomu tak vždy! 

 Součástí stavebních prací nebylo budování komunikace. Za-

stupitelstvo obce rozhodlo, že nechá vystavět pouze provizorní 

komunikaci s kvalitním konstrukčním podkladem tak, aby 

v budoucnu, až se naskytne dotační možnost nechalo komunika-

ci dobudovat. Provizorní komunikaci vyhotovil pan Martin Mo-

lák, dopravu zajistil pan Josef Ochrana a kamenivo včetně asfal-

tového recyklátu jsme pořídili od firmy Colas CZ. Konečná 

cena je 868.252,- Kč. Do celé lokality jsme tak investovali téměř 

8,5 mil. Kč z vlastních zdrojů bez nutnosti využití cizích finanč-

ních prostředků.        Ing. Lucie Dostálová 

NA SÁDKÁCH 

Foto k článku na str. 14 
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Pamětní spis (vložený do báně na věži kostela).  

Rok 1971. 

Budiž zde na věčnou paměť poznamenáno: 

V únoru roku 1971 se začalo s generální opravou filiálního kostela 

v Dolních Borech. Kostel byl ve velmi zuboženém stavu, takže 

bylo nutno opravit ho a 

znovu nahodit zevně i ze-

vnitř, zhotovit novou věž 

s bání i křížkem, pořídit 

bleskosvod, vyměnit stará 

zpráchnivělá okna, opravit 

přímý vchod do sakristie, 

celý kostel pokrýt novou 

krytinou bobrovkou a 

znovu nahodit kostel zven-

ku. Práce velmi nákladná, 

dle rozpočtu si vyžadující 

obnos 193 943 Kčs. 

Jelikož by se tento obnos 

nesehnal, pracovali občané 
dobrovolně a bezplatně 

brigádami na těchto pra-

cích. Pracovali jako pilné 

včeličky. Bourali, otloukali, 

zhotovovali dřevěný strop, 

nahazovali maltu na zdivo, 

takže bylo radostné pozo-

rovat, jak kostel sv. Jiljí dostává nový sváteční vzhled. Pracovali 

muži, ženy, starci, jinoši a všichni, jimž záleželo na tom, aby jejich 

kostel byl důstojným příbytkem Boha. 

Sobci a lenoši ruku k dílu nepoložili, ani penězi nepřispěli. Pán 

Bůh jejich jména zná.  

Velikou zásluhu při opravách kostelů jak v Horních tak i 

v Dolních Borech má Josef Zástěra z Horních Borů č.p. 40, že on 

jako mistr, pomáhal shánět všecek materiál. 

Opravy vedl a řídil pan Josef Kotík, Dolní Bory č.p. 46. Jména 

zedníků a tesařů. kteří nejvíce a nejdéle pracovali jsou tato: Pada-

lík František, Láznička František č.p. 89, Kučera Rudolf, Láznička 

Jan č.p. 89, Kučera Miloš, Kučera Jiljí č.p. 64, předseda obce, Ma-

rek František, Zástěra Jan, Ambrož Václav, Charvát Jiří, Pohl Jan 

č.p. 26, Špaček Josef a Kujal Stanislav. 

Klempířské práce prováděl podnik Komunální služby Křižanov, 

Vácha Jaroslav (mistr) Křižanov 65, Vilém Doležal, Křižanov 296, 

Horký Stanislav, Jívoví 22. 

Pokryvačské práce prováděl Stavební komunální podnik Velké 

Meziříčí.        

Farářem zde byl a za něho se všechny práce konaly František 

Šprta, farář Horní Bory, narozen 21.5.1912 v Lovčicích, okres 

Hodonín, Jižní Morava. Kostelník František Láznička, hrobař Fran-

tišek Padalík, předseda obce byl Kučera Jiljí č.p. 64, předsedou 

Jednotného zemědělského družstva Oldřich Zikmund. Duchovní 

vrchnost Papež Pavel VI. Prezidentem republiky byl generál Lud-

vík Svoboda. 

 Do báně ukládají se drobné mince 5, 3 a 1 Kčs a 50, 25 a 10 

haléřů. 

 Tuto pamětní listinu narychlo sepsal František Šprta, farář 

Horní Bory.  

 Z originálu přepsal Pavel Kříž (Za připomenutí a poskytnutí 

podkladů pro článek děkujeme paní Růženě Markové.) 
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Potkáváte ji na procházce za vesnicí, 

v prodejně, u rybníka…? 
Kdo je Iva Bittová… 
 Z  w i k i p e d i e :  I v a  B i t t o v á  j e  č e s -

ká zpěvačka, houslistka a herečka. Patří k nejvýraznějším osob-

nostem české alternativní hudební scény. Je sestrou zpěvačky Idy 

Kelarové a dramaturgyně Reginy Bittové. Je matkou dvou synů - 

Matouše Bitto a Antonína Fajta. 

Pochází z národnostně smíšené rodiny – otec Koloman Bitto byl 

známý slovenský (s romsko- židovskými kořeny) muzikant, půvo-

dem z jižního Slovenska; matka Lidmila, učitelka v mateřské škole, 

pochází ze Slovácka. 

 Vystudovala hudebně dramatický obor na konzervatoři 

v Brně, zpěv a houslovou hru. Vedle toho spolupracovala jako 

zpěvačka s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástro-

jů. Od roku 1978 byla členkou Divadla na provázku (dnes Husa 

na provázku), kde na sebe upozornila rolí Eržiky ve hře Balada 

pro banditu. Od roku 1984 vystupovala jako zpěvačka a houslistka 

s vlastními písněmi na lidové texty, také se známou brněnskou 

formací Dunaj a 

pozdě j i  s e 

Š k a m p o v ý m 

kvartetem. Ve 

spolupráci s 

b u b e n í -

kem Pavlem 

Fajtem dosáhla 

mnoha úspěchů 

na evropských 

scénách pro-

gresivní hudby. 

Rozsah jejích 
aktivit je pozo-

ruhodný – v 

hudbě od vlast-

ních interpretací lidových písní přes experimentální jazz, rock až 

po houslové aplikace skladeb vážné hudby a operní zpěv. Prosla-

vila ji též spolupráce s jazz-folk-rockovým uskupením Bratři Ebe-

nové. V roce 2004 účinkovala v newyorské Carnegie Hall v roli 

Elvíry v Mozartově opeře Don Giovanni. Na tuto spolupráci pak 

navázala několika koncerty s tamní formací Bang On A Can All 

Stars, které vyvrcholily vydáním alba Elida. Účastní se též nejrůz-

nějších projektů performativního zaměření, programů pro děti, 

atd. 

 V roce 2007 hrála hlavní roli ve filmu Tajnosti. V letech 2012 - 

2015 studovala na FF MU v Brně na Ústavu hudební vědy, obháji-

la svou bakalářskou práci a 15. července 2015 byla promována 

jako bakalář.  V letech 2015 - 2018 pokračovala tamtéž v navazu-

jícím magisterském studiu hudební vědy a v únoru 2018 úspěšně 

obhájila svou diplomovou práci s názvem Luca Antonio Predieri: 

Missa in C. Sacratissimi Corporis Christi a získala titul magistr. V 

roce 2020 dostala americké občanství. 

 Iva Bittová vydala na 40 hudebních alb, hrála v asi 15 filmech a 

je držitelkou řady ocenění v oblasti hudby i filmu. 

     Mnohé další naleznete na: www.bittova.com 
 

Krátký rozhovor Blanky s Ivou.  

Přes oceán… 
- Ivo, kdy jsi byla poprvé v Borech?  
Poprvé na návštěvě u Viktorinů a zároveň pracovně jsem byla 

v Borech myslím v roce 1994. Natáčeli jsme CD na Zelené Hoře. 

Dlouhodobě jsem pak v Borech od roku 2015. 

 

- V Lelekovicích, kde jsi žila, jsi roky vedla sbor Lelky, tedy to byla jistě 

už sehraná parta. Tady s Babačkou to bylo zase celé od nuly… 

Lelky mne tzv. přerostly, udělali jsme kus práce, natočili několik 

nahrávek a odehráli spoustu koncertů i mimo ČR po Evropě.  Z 

děvčátek již vyspěly dospělé ženy a přesto, že jsem je vyškolila i 

samostatnosti v nácviku sboru, bohužel už se rozešly každá jiným 

směrem. 

A teď tedy s Babačkou vlastně pracujeme podobně, ale s tím 

rozdílem, že mám úžasnou asistenci s Martinou, která v mé nepří-

tomnosti stále drží sbor aktivní a pohromadě.  Velké díky jí!!! 

 

- A teď už máte společné album s názvem Pro radost. Jaký byl křest 

v Náměšti? 

Z mého pohlednu jedinečná událost se vším všudy, velká radost. 

 

- Se sborem už od počátku také zpíváte původní písně z našeho okolí, 

které už nikdo ani neznal. 

To je naše poslání i výzva, nalézat a oživit zapomenuté. V hudbě 

je obrovská svoboda a s nápěvy se dá stále vytvářet nové zvuky, 

harmonie, rytmy, ale ten základ tam stále zůstává navždy. 

 

- Pro sbor Babačka jsi ale složila i píseň novou. A nebylo to jistě snad-

né. 
Skladba je dosti krkolomná a vrtočivá jako sám potůček Babačka. 

Vlní se a zpívá… Už odezněla světová premiéra a věřím, že ji 

ještě dotáhneme k dokonalosti a také natočíme. 

 

- Ivo, v poslední době a vlastně i v době před Covidem máš vystoupení 

velmi často, někdy řadu dnů za sebou a hlavně pokaždé jiné a pokaž-

dé s někým jiným. S jinými muzikanty, se sborem… Jak to jde zvlád-

nout? Jak se na to připravit? 

To je otázka na dlouhé povídání. Ve zkratce, je třeba tomu zcela 

přizpůsobit každodenní režim, navíc si vše na cestách řídím sama 

a jsem si svým manažerem již vlastně od začátku kariéry. 

Takže je to rutina ,... ale vzhledem k věku již musím malinko 

“brzdit”. 

 

- Ivo, jaké to je, mít jednu domácnost zde a jednu v USA v oblasti New 

York? 

Spousta práce a úkolů! Žádna legrace. Cestování. 

 

- Prosím, pověz nám něco o Tvé škole Žingora. 

Znamená to vlastně jakýsi můj osobní přístup výuky, není to žád-

né propojení akademického lektorování. Snažím se podpořit indi-

viduality a vystavět z nich nebojácné kreativní a svobodné zpěvá-

ky i hudebníky. Je to škola pro radost, propojena s přírodou.  

Ráda bych školu postupně propojila s USA a Evropou, je to dlou-

hý proces. Já ovšem 

nespěchám a věnuji 

se studentům po 

celém světě. 

- Ivo, kdy se můžeme 

těšit na Tvé vystoupe-

n í  s  Babačkou 

v Borech? 

Určitě brzy. Na 

podzim začínáme 

nacvičovat adventní 

program a těšíme se 

na víkendové sou-

středěni a koncerty v prosinci! 

   Mějte se krásně!  Iva 

   A já moc děkuji za rozhovor! Blanka 
 

Pohled členky sboru, asistentky 

 V Náměsti to pro nás byl nezapomenutelný zážitek. S českými 

a slovenskými zpěvy.  Zažili jsme Ivu se smyčcovým Mucha kvar-

tetem a musím říci, že nám vyrazila dech. Byla naprosto přiroze-

ná, působila velmi jemně a přitom důstojně. Moc jí to mimo jiné 

slušelo. Dohromady s nástroji byli naprosto sehraní. Kvartet byl 

Foto Michal Růžička 

Foto Jan Křehlík 
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špičkový a dohromady vykouzlili nevšední zážitek. Členky sboru 

si po tomto zážitku objednaly hned jejich CD! Provázeli nás veli-

ce příjemní pořadatelé, kteří mysleli i na nás. Nachystali výborné 

pohoštění a při křtu našeho společného CD věnovali každému z 
nás fotografii i s CD. Zpívali jsme tu společně s Ivou 4 písně. 

Muzikanti, co děláte, píseň Komáří, Koníčky milého a Ej lásko, 

lásko. Atmosféru podpořilo a pozvedlo také prostředí krásného 

nádvoří zámku.  

 Tak to jsou mé malé postřehy k Náměšti.  
 

 Iva je pro nás neskutečný inspirativní zdroj a vždy nás něčím 

umí překvapit. Ráda improvizuje a to se také odráží na našich 

vystoupeních. Jako třeba teď v Luhačovicích. Na jevišti dokáže 

navodit bezpečné prostředí a příjemnou klidnou atmosféru, kte-

rá je navíc uvolněná. Nezlobí se, když nějaký ten tón občas uje-

de. Jde jí o to, abychom byli autentičtí a nehráli si na něco, co 

nejsme. Proto jsme přirození a při zpěvu tolik spokojení a může-
me rozdávat radost, protože to nás při zpěvu s ní opravdu napl-

ňuje. Vážím si její pokory a skromnosti.    Martina Weinhöferová 

 

Sbor Babačka s Ivou Bittovou pomáhali v Lu-

hačovicích 
 Smíšený pěvecký sbor založila umělkyně Iva Bittová a vede 
jej společně s Martinou Weinhöferovou. Sbor působí při ZŠ 

Bory od roku 2018 a sklízí úspěchy také na festivalech v regio-

nu. Zpívání v přírodě je nedílnou součástí programu repertoáru, 

proto název Babačka – obecní potok. Velké poděkování za úžas-

nou návštěvu houslistky a zpěvačky Ivy Bittové se sborem Ba-

bačka, kteří neváhali a přijeli podpořit naše město a rozezpívat 

stromy, po ničivé bouři 24.6. Děkujeme organizátorce sboru 

Martině Weinhöferové za sbor Babačka i obci Bory, která při-

spěla na dopravu. Paní Ivě za čas, který si našla a věnovala všem 

hostům i domácím, ve kterém vykouzlila čarovnou atmosféru.  

   Zdroj: Městský dům kultury Elektra, Luhačovice.  

          Foto: Jan Dostál 

 

 Na https://www.bory.cz/kultura-sport-volny-cas/

soubor-babacka, naleznete celý záznam letošního kon-

certu v Telči včetně písně Babačka. 
 

RECENZE: 
 Iva Bittová kouzlí s hlasem na živém albu Pro 

radost 

 Iva Bittová je živel, horská bystřina, nepolapitelná divo-

ženka. Je úplně jedno, jakého se dotkne žánru, zda jazzu, 

rocku, klasiky nebo lidovky, vždy jí z toho vyjde originální a 

jedinečný tvar, což je i případ živého alba Pro radost.  

 Pro radost je záznamem loňského vystoupení Ivy Bitto-

vé, jejího syna Antonína Fajta, Ivo Viktorina, Vladimíra 

Václava a pěveckého souboru Babačka na Připomínkách 

Folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou. Titul je zvole-
ný opravdu výstižně, radost je hnacím motorem desky – 

jiskří od prvních tónů, přelévá se na publikum, a jak po-

dotkla Bittová: „I přes ústa zakrytá maskou jsem viděla 

zářivé jiskry v očích a slyšela jejich hlasy. Věřím, že záznam 

přinese radost i posluchačům doma a pomůže zažhnout 

pozitivní jiskru v jejich srdcích.“ 

 

 Zdroj: https://www.idnes.cz/kultura/hudba/iva-bittova-

vladimir-vacavek-ag-flek-recenze 

Ivo Viktorin a Babačka  Foto Michal Růžička 

Babačka v Telči    Foto Jan Křehlík 

https://www.bory.cz/kultura-sport-volny-cas/soubor-babacka
https://www.bory.cz/kultura-sport-volny-cas/soubor-babacka
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 Po několikaměsíční pauze, kdy byl amatérský sport 

omezen vládními nařízeními, se naši fotbalisté konečně 

mohli vrátit ke svému koníčku. Ještě před startem sezó-

ny vyrazili v červenci na dva tradiční turnaje v malé ko-

pané. 

 Prvním byl již 46. ročník Sklenského poháru. Za 

slunného dne se borskému týmu povedlo bez porážky 

projít až do finále. Tam jej však zastavil tým Radox 

Žďár, který ovládl finále 3:2 a na Boráky tak zbyly stříbr-

né medaile. Nejlepším útočníkem turnaje byl vyhlášen 

Miroslav Ochrana, nejlepším brankářem Martin Pokor-

ný. 

 

 Dále se naši fotbalisté zúčastnili jubilejního 30. roční-

ku Bohdaleckého Grand Cupu. V pětičlenné základní 

skupině sice hned na úvod turnaje přišla porážka, další 

skupinové zápasy však Boráci zvládli a z druhého místa 

postoupili do čtvrtfinále. V něm vyřadili Rousměrov. 

V semifinále čekala Dolní Rožínka, i tu se podařilo zdolat 

a další finále bylo na světě. Soupeřem tentokrát byla 
Radešínská Svratka. Bory však od začátku finálového 

utkání tahaly za delší konec a nakonec si díky vysoké 

výhře 4:0 došly pro historicky druhé prvenství z tohoto 

turnaje. Nejlepším střelcem turnaje byl Miroslav Ochra-

na. 

 

 Druhý srpnový víkend byl odstartován nový ročník 

okresního přeboru. Poslední 2 ročníky byly ze známých 

důvodů nedohrány. Pro TJ Družstevník Bory je to tak již 

16. sezóna v této soutěži v řadě. Soutěže se účastní 14 

týmů. V prvním kole zavítali naši fotbalisté do Křoví a 

hned z toho byl střelecký koncert, podařilo se totiž 

vyhrát 10:1. Ve druhém kole do Borů přijela Dolní Ro-

žínka. I tentokrát se zrodilo vysoké vítězství, soupeř 

odjížděl s porážkou 5:1. Následoval výjezd do Víru, kde 

Bory zvítězily opět vysoko, tentokrát 7:0. Po třech ko-

lech se tak Bory vyhřívají na čele tabulky, jde však te-

prve o začátek dlouhodobé soutěže. 

 Své první zápasy má za sebou také borský B-tým, 

který pokořil Polničku B 4:2 a poté podlehl Rudolci 1:4. Soutěž-

ní zápas už odehrál i náš dorostenecký tým, který je letos pro 

nedostatek hráčů spojen s dorostem Radostínu nad Oslavou. 

V prvním zápase podlehli dorostenci Předínu 0:4. Dále zde má-

me týmy v kategorii žáků, starší přípravky a mladší přípravky. 

Tyto kategorie začíná své soutěže v pouťovém týdnu. 

 Novinky z našeho fotbalového klubu můžete sledovat na 

facebook.com/TJBory  Autor: TJ Družstevník Bory 

Bohdalec - 1. místo 

Sklené n. Osl. - 2. místo 

 

Zájezd Klubu dobré pohody 2021  
 

V jednání…. Tedy změna programu vyhraze-
na... V každém případě to bude zájezd třídenní. 

Tentokrát budeme odvážní a vydáme se nejen 
daleko, ale i hluboko a vysoko! Jak je to možné? 

 Naším cílem bude Ostrava a Hlučínsko. Sfárá-
me do dolu v hornickém muzeu v Landek parku, 

vystoupáme na Bolt Tower v Dolních Vítkovi-
cích, navštívíme Hlučínkso a jeho pozoruhodnou 

historii i současnost. 
 Pak se vydáme do Pradědovy galerie a arbo-
reta Makču Pikču a jistě i některý z hradů při 

cestě navštívíme. 
 Zájezd se koná v pozdějším termínu, zejména 

kvůli omezeným možnostem vhodného ubytová-
ní pro skupinu.   

   Bližší informace dodáme co nejdřív!    Blanka Křížová 
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  V Borech trénuje mistryně Evropy v judu, 

možná i budoucí Krpálek 
Od 9. do 16. července 2021 

se to v Borech před školou 

zase hemžilo koly a hlavně 

sportovci -malými i velkými 

judisty! Většina z nich byla 

z Brna, ale někteří byli i z 

Olomouce, Ostravy a dalších 

sportovních klubů ČR, které 

k nám pozval reprezentační 

trenér dorostu pan Mgr. 

Jaroslav Švec. I když se tělo-

cvična opravuje, a její zdi jsou 

nedokončené, jim to ve spor-

tovní přípravě nevadilo. Jezdí 

sem k nám do Borů rádi. Je 

to pro ně příjemná změna, 

vyměnit město za klidnou 

přírodu Vysočiny. Pro děti, které byly 15. 7. na prázdninové bri-

gádě na školní zahradě, to byla jedinečná příležitost, seznámit se 

s judem a podívat se, jak spolu bojují malí judisté na tatami 

(tréninkové žíněnce). 

Možná si z loňska pamatujete, že mi rozhovor poskytl předseda 

SKKP Brno RNDr. Jiří Pálka. Letos jsem vyzpovídala přímo svě-

řenkyni trenéra Mgr. Jiřího Štěpána, členku Judo Klubu Olomouc, 

mistryni Evropy v judu Renatu Zachovou, velice sympatickou, 

jednadvacetiletou studentku Fakulty tělesné kultury a sportu 

Univerzity Palackého v Olomouci. V minulém roce se jí podařilo 

vybojovat zlatou medaili na juniorském mistrovství Evropy. Mezi 

její další úspěchy patří bronzová 

medaile z Grand Prix 

v izraelském Tel Avivu 
z roku 2020. 
 

Jak ses dostala 

k judu?  

Ve druhé třídě jsem 

měla akčního kamaráda, 

který chodil do juda a 

vzal mě na trénink. Judo 

se mi líbilo, a tak jsem u 

něj zůstala. 
 

Kolikrát denně tré-

nuješ?  

Teď trénuji 2-3x denně. 

Za týden je to 9-12 

tréninků. Kromě tréno-

vání správné techniky 

juda, která v tréninku převažuje, si zajdu např. i zaplavat. 
 

A kdy stíháš školu?  

V době COVIDU to pro mě bylo snazší, protože veškerá výuka 

probíhala v on-line prostředí, takže jsem výuku bez problému 

stíhala, což bylo fajn. Když je výuka klasicky, mám individuální 

studijní plán. 
 

Dozvěděla jsem se, že jsi byla zraněná. 

Ano, letos v únoru jsem si zranila kůstku v kotníku a prodělala 

dvě operace. Ještě teď se ze zranění zotavuji. 
 

Jak probíhá tvoje letní příprava?  

Prakticky každý týden o prázdninách jsem někde jinde. Teď od 9. 

- 16. července jsem na soustředění národního dorosteneckého 

týmu s SKKP Brno u vás v Borech. Poté se přesouvám do Nym-

burka, kde bude probíhat další letní kemp, pak se účastním kon-

dičního soustředění na Pradědu. Následně odjíždím do zahraničí 

do Slovinska na mezinárodní kemp, kde mě čeká první zatěžkáva-

cí test. Na konci prázdnin ještě budu trénovat v Hranicích na 

Moravě a pak se přesunu zase za hranice, konkrétně na sever 
polského pobřeží Baltského moře do Wladyslawova, kde bude-

me trénovat ve středisku Cetněvo. 
 

Co bude tvůj letošní sportovní vrchol?  

Pro judisty je letos takovým juniorským sportovním Wimbledo-

nem 16. a 17. 10. 2021 Grand Slam v Paříži. 
 

Určitě na Tebe budeme všichni v Borech myslet a bude-

me Ti držet pěsti. Ať se daří Tobě i Tvým trenérům a 

celému realizačnímu týmu. Děkuji za rozhovor.  

            Mgr. Zuzana Jurková 
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ROZLOUČENÍ ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 
 V pondělí 28. června 2021 proběhlo letos netradičně v altánu za školou rozloučení žáků 9. 

ročníku se základní školou. 

 Setkání se kromě vycházejících žáků zúčastnili také jejich rodiče a další hosté - starostka 

obce Ing. Lucie Dostálová, ředitel školy Mgr. František Eliáš, třídní učitelka Mgr. Marta Aubu-

sová a další učitelé. Celou akcí nás provázela za Sbor pro občanské záležitosti Mgr. Renata 

Kovářová. 

 K vycházejícím žákům promluvila nejdříve starostka obce, poté ředitel školy a nakonec 

také třídní učitelka. Žáci se dále zvěčnili svým podpisem do kroniky SPOZ. Po společném 

fotografování již následovala neformální část. Malé občerstvení připravili sami vycházející žáci. 

 Děkuji všem za velkou účast a příjemnou atmosféru. Deváťákům přeji, aby se jim v životě 

všechno dařilo a byli šťastní.  

                        Marta Aubusová 

JUDO 
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Žáci 9. ročníku ZŠ 



 Klub dobré pohody zve všech-

ny na  

CESTOVATELSKOU BESE-

DU, která se koná ve středu 

6.10. 2021 v 18. hod. v budově OU. 

 Ano jde o loni zrušenou besedu s našimi dobrodruhy. A 

tak se stalo, že mezitím absolvovali celý závod podruhé! Tedy 

mají zážitků a fotografií dvakrát víc. 
  

  Přijďte si poslechnout vyprávění Štěpána Kříže, 

Stanislava a Zbyňka Kazdy a Vojty Kuřátka. 
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