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TJ Družstevník Bory zve  

všechny občany na  

TRADIČNÍ  

VEPŘOVÉ HODY  

V sobotu 5.3.2022 
Sportovní kabiny  

u fotbalového hřiště. 

Začínáme ráno,  

a dobroty k ochutnání  

budou připraveny  

po poledni. 

Foto Pavel Kříž 

MASOPUST 2022 
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Veliký dík vám všem za příspěvky! 

A všem koledníkům za velikou  

pomoc pro dobrou věc!  
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NOVINKY Z OBCE 
 

OBEC BORY OZNAMUJE S OKAMŽITOU 

PLATNOSTÍ ZMĚNU ÚČTU. 

Číslo nového účtu je: 3499641379/0800 

účet je vedený u České spořitelny. 
 

HLEDÁME LOKALITY PRO VÝSADBY 

STROMŮ  
 Jak už jsme informovali v Mobilním rozhlase, obec Bory při-

pravuje projekt výsadby listnatých stromů. Rádi bychom během 

několika let vysadili za každého našeho občana jeden strom, tedy 

alespoň 780 stromů!  

 Nyní připravujeme žádost o dotaci na financování první etapy 

výsadby do výzvy, ze které je možno uhradit 100% nákladů na 

pořízení stromů, jejich opor, zavlažování i následnou údržbu.  

Stromy musí být listnaté, preferovány jsou ovocné varianty a 

mohou být vysázeny kdekoliv v katastru obce. Není nezbytně 

nutné sázet je pouze na obecních pozemcích, pro výsadbu mo-

hou být využity i okraje cest, polí a luk, které jsou v soukromém 

vlastnictví. Jejich majitel nebo majitelé ale musí s výsadbou pí-

semně souhlasit. Pozemek musí být neoplocený a volně přístup-

ný veřejnosti.  

 Do hledání vhodných lokalit bychom rádi zapojili i Vás, milí 

občané. Pokud víte o místě, které by bylo vhodné pro vytvoření 

stromové aleje nebo k výsadbě skupiny stromů, kontaktujte nás 

s Vaším návrhem.  

 Své tipy lokalit můžete posílat na adresu obec@bory.cz nebo 

je doručit do schránky, případně přímo do kanceláře OÚ.   

 DĚKUJEME PŘEDEM ZA TO, ŽE VÁM ŽIVOT V NAŠÍ OBCI 

NENÍ LHOSTEJNÝ!  
 

NAROVNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH  

POMĚRŮ OBCE 
 Již delší dobu se zastupitel pan Marian Vala věnuje zkoumání 

katastrálních map a neoprávněného užívání pozemků ve vlastnic-

tví obce. Postupně budeme oslovovat jednotlivé občany 

s návrhem na vyřešení a narovnání této situace. 
 

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OBECNÍ  

ZAHRADNÍ TRAKTOR 
 Začátkem zimy jsme pořídili pro prohrnování chodníků a 

obecních zpevněných ploch k našemu zahradnímu traktůrku 

přední radlici s gumovým břitem a záběrem 120 cm a dále pak 

sněhové řetězy. Jistě jste během zimy naše zaměstnance při pro-

hrnování potkali a nejednou jejich práci ocenili. 

 V minulých dnech do výbavy traktůrku přibylo další příslušen-

ství, a to čelně nesený zametač s pracovním záběrem 120cm. 

Ten je schopný odstraňovat z komunikací a chodníků nejen sníh 

ale i zimní posyp a obecně udržovat zpevněné plochy v čistotě. 

Využívat jej budeme především pro údržbu chodníků a ploch v 

okolí obecních budov a kostelů. 

Cena příslušenství: 

Radlice: 11.000,- Kč vč. DPH 

Sněhové řetězy: 2.999,70 Kč vč. DPH 

Zametač: 37.472,63 Kč vč. DPH 
 

STROMY - TÉMA NEJEN LETOŠNÍHO  

KALENDÁŘE 
 V letošním roce se nám různé projekty a aktivity pěk-

ně propojují a jednotí je jedno slovo "STROMY". Proto i letošní 

kalendář bude zaměřen na STROMY V NAŠÍ OBCI A JEJÍM 

OKOLÍ. 

 Prosíme tedy všechny, kdo by se do jeho tvorby chtěli zapo-
jit, aby své fotografie zasílali na email obec@bory.cz nejpozději 

do 30.6.2022.  
 

POPLATKY 2022:  
odpady 600,- Kč/osoba/rok, osvobození u dětí do 5 let, u 

domů, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu 600,- Kč/

dům/rok, splatnost do 31.5.2022  

stočné 1.350,- Kč/osoba/rok, u domů, kde není nikdo 

hlášen k trvalému pobytu 1.350,- Kč/dům/rok, splatnost 

do 31.3.2022, 

pes 120,- Kč, každý další 180,- Kč, splatnost do 31.3.2022,  

hroby dle rozměrů, splatnost do 31.3.2022. 

 Poplatky lze uhradit hotově na pokladně obce v úřední 

dny pondělí a ve středu 8.00-11.00-12.30-16.30, nebo pře-

vodem na účet účet č. 3499641379/0800  variabilní symbol 

rodné číslo poplatníka. 
 

JARNÍ ODEČET VODOMĚRŮ  proběhne od 

14.3.2022 
 

SBĚR ŽELEZNÉHO  

ŠROTU 
 SDH Bory během měsíce března provede opět tuto 

tradiční akci.  Termín bude včas oznámen. 

 Letos v lednu to bylo přesně 50 let, kdy došlo ke sjednocení 

naší obce. Už padesát let tak nejsou ani Dolní Bory ani Horní 

Bory, ale prostě jen JEDNY, SPOLEČNÉ BORY! Dnes, více než 

kdy v předchozích letech, cítím potřebu apelovat na jednotu 

nás všech. Nejen zde na místní nebo regionální úrovni, ale i na 

úrovni státní a mezinárodní. Probouzíme se do dnů, kdy 

s napětím sledujeme dění na Ukrajině s myšlenkami, že se snad 

nedožijeme toho, co generace před námi. Nepřestávám věřit, 

že snad nedojde na nejhorší. Přesto si ale myslím, že je neustále 

třeba apelovat na naši jednotu a semknutost. NEROZDĚLO-

VAT! NEPODNĚCOVAT K NÁSILÍ! NESTRAŠIT! NEHROZIT! 

Ale naopak JEDNOTIT A SPOJOVAT! To platí pro všechny 

úrovně našeho bytí, ať s ohledem na život v naší vesničce nebo 

na život na evropském kontinentu. Kéž jsme jednotní a snažíme 

se spíše semknout než hledat rozdíly a důvody ke sporům. Přála 

bych si, abychom se my, ani naše děti a vnoučata nemuseli budit 

do rozpolceného světa a abychom mohli žít i nadále v míru. 

 Samozřejmě nemůžeme z naší obce ovlivnit situaci na mezi-

národní scéně, ale co rozhodně ovlivnit můžeme je to, jak se 

nám v naší obci bude v budoucnosti žít. 

 Dne 15.3.2022 proběhne v kulturním domě tradiční setkání 

s Vámi občany - Veřejné fórum. Toto příjemné odpoledne vždy 

přineslo spoustu zajímavých námětů a připomínek pro budoucí 

rozvoj naší obce. Získali jsme tak od Vás zpětnou vazbu a po-

hled na to, kam chcete, aby naše obec směřovala. Snažili jsme 

se poté podle Vašich námětů hledat finance a možnosti k tomu, 

aby mohly být Vámi navržené aktivity zrealizovány. V minulých 

letech se zde vždy řešila palčivá témata jako např. nová jídelna 

pro naši školu i školku, nebo výletiště, bezbariérovost obecního 

úřadu, radary v obci a podobně. Tyto projekty máme v různých 

fázích buď připravované, rozpracované nebo již dokončené. Ale 

rozhodně to není jistě to jediné, co byste v Borech v budoucích 

letech rádi měli. Protože se loni fórum kvůli epidemii covidu 

nekonalo, věřím, že letos bude o to víc Vašich nápadů a podně-

tů pro náš budoucí rozvoj. Těším se tedy na setkání s Vámi a 

doufám, že si na toto veřejné setkání najde čas co nejvíce z Vás. 

      

      Lucie Dostálová, vaše starostka 

ÚVODNÍK 
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Z usnesení jednání ZO Bory 30.11.2021 
 

ZO schválilo rozpočtové opatření č. 10/2021 ve výši 263.411,83 

Kč.  
ZO schválilo vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu obce Bory. 

ZO schválilo vyřazení a likvidaci majetku dle návrhu ZŠ Bory. 

ZO schválilo rozpočet obce Bory na rok 2022 ve výši 

18.205.600, - Kč.  

ZO schválilo Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a sprá-

vě Digitální technické mapy Kraje Vysočina. 

ZO schválilo dodavatele výběrového řízení na projekt 

„Modernizace infrastruktury pro ZŠ“ firmu TOP Priority s.r.o. 

Hradec Králové. 

ZO schválilo dar ve výši 3.000, - Kč pro Handicap Sport Club 

Velké Meziříčí. 

ZO schválilo dotaci na celoroční činnost pro Oblastní charitu 

Žďár nad Sázavou ve výši 5.000, - Kč.  

ZO schválilo dar ve výši 500,- Kč pro Linku důvěry STŘED. 

ZO schválilo dar ve výši 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně 

postižené kraje Vysočina, o.p.s. 
ZO schválilo vybudování zpevněné plochy pod kontejnerové 

stání u kostela v DB za cenu 48.212, - Kč bez DPH od firmy PKG 

Stavopol s.r.o. 

ZO pověřilo starostku ke schválení rozpočtových opatření, která 

budou nutná udělat koncem roku 2021. 

ZO nařizuje odvod odpisů ZŠ ve výši 43.597,28 Kč do rozpočtu 

zřizovatele Obce Bory. 

ZO neschválilo příspěvek ve výši 3.000, - Kč na stavbu nového 

Domova Pomněnka. 
 

Z usnesení jednání ZO Bory 9.12.2021 
ZO schválilo architektonický návrh Rozvoj areálu ZŠ a MŠ Bory 

od firmy  D+Architekti s.r.o. 
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 11/2021 ve výši 234.440,13 

Kč. 

ZO schválilo navýšení konečné ceny za dílo zpevnění ploch před 

kostelem v DB o 14. 912,- Kč bez DPH pro firmu PKG-

STAVOSPOL s.r.o. 

ZO neschválilo architektonický návrh Rozvoj areálu ZŠ a MŠ 

Bory od firmy Múčka Veselý architekti s.r.o. 
 

Z jednání RO 9.12.2021  
RO schválila odměnu pro ředitele ZŠ za období 11/2021.  
RO schválila rozpočet ZŠ a MŠ Bory pro rok 2022 ve výši 

24.584.824,70 Kč.  

RO schválila střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Bory 2022-

2024.  
RO schválila Darovací smlouvu pro ZŠ a MŠ Bory-dar v hodnotě 

3.582, - Kč od dárce MOST Vysočina, o.p.s. 

RO vydává souhlasné stanovisko k záměru vybudování vrtané 

studny na p. č. 1340/2, k. ú. HB dle předloženého projektu. 

RO schválila prodloužení nájmu v budově č. p. 40 pro ZO ČSOP 

Bory do 31.12.2022 

RO schválila prodloužení nájmu v budově č. p. 40 pro Komunitní 

školu Bory do 31.12.2022. 

RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 25/6, o výměře cca 50 

m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. DB do 31.12.2022  

RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře cca 100 

m2, druh  pozemku orná půda, k. ú. DB do 31.12.2022. 

RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 96/1 o výměře cca 70 

m2, druh pozemku orná půda, k. ú. DB do 31.12.2022. 

RO schválila prodloužení nájmu p. č. 1098/1 a p. č. 1097 o výmě-

ře cca 1000 m2, oba druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. DB 

do 31.12.2022. 

RO schválila prodloužení nájmu p. č. 1098/1 o výměře cca 250 

m2, druh pozemku trvalý travní prost, k. ú DB do 31.12.2022. 

RO schválila pronájem p. č. 1106/6 o výměře 283 m2, druh po-

zemku vodní plocha, k. ú DB, za cenu 1,- Kč/m2 do 31.12.2022. 

Obecní knihovna 

Z důvodu dovršení věku 70 let navrhl knihovník Pavel Kříž násle-

dující změnu: Hlavním knihovníkem Obecní knihovny v Borech 

bude Blanka Křížová a dále navrhuje ke schválení Ing. Markétu 
Kaštanovou jako pomocnou knihovnici. 

RO schválila hlavní knihovnici od 1.1.2022 pí. Blanku Křížovou a 

pomocnou knihovnici Ing. Markétu Kaštanovou. 

Moravský rybářský svaz Velké Meziříčí dne 13.12.2021 doručil 

výpověď pachtovní smlouvy uzavřenou dne 27.4.2018 na rybník 

Horník s tím, že bude rybník do 30.4.2022 vyloven a tím bude 

umožněno jeho převzetí případným dalším nájemcem. Dle usta-

novení smlouvy musí být výpověď pachtýře doručena do 31.10. 

kalendářního roku a výlov je možné provádět vždy na podzim.  

RO neschválila výpověď pachtovní smlouvy na rybník Horník 

k 30.4.2022. 

RO nechválila výlov rybníku Horník do 30.4.2022. 

RO neschválila pronájem části p. č. 1409, o výměře cca 80 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, k. ú. HB. 

RO stanovila výši poplatků za odpad pro organizace v obci Bory 

pro rok 2022 takto: tříděný odpad 1.500, - Kč + DPH, 

komunální odpad: 1.960, - Kč + DPH za popelnici o objemu 110 l 

2.940, - Kč + DPH za popelnici o objemu 240 l. 
 

Z jednání RO 6.1.2022 
RO schválila odměnu pro ředitele ZŠ a MŠ Bory za období 

12/2021.  

RO schválila platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Bory dle novelizace 

Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. 
RO pověřila starostku jmenováním velitele JSDH Bory pana Luď-

ka Večeřu.  
 

 Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny podle nařízení EU o 

GDPR. 
 

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

(samospráva/usnesení). 

   PŘÍBĚHY VÝJIMEČNÝCH LIDÍ 
 Mezi nové tradice, které budou jistě spojovány s novodobou 

historií Kraje Vysočina, patří i objevování a představování příbě-

hů výjimečných a mimořádných lidí. V případě Kraje Vysočina jde 

o slavnostní ceremoniál udělování Nejvyšších ocenění Kraje Vy-

sočina v podobě dřevěné, skleněné nebo kamenné medaile. 

V kalendáři nedůležitějších společenských akcí regionu figuruje 

od roku 2008. Od té doby Kraj Vysočina představil, resp. ocenil 

zhruba dvě stovky osobností – žen i mužů. Každoročně se se-

znam rozrůstá o novou desítku laureátů.  

 Dřevěná medaile je určena pro mladé talenty, lidi, kteří se 

neostýchají najít si své místo ve společnosti, mají dobře našlápnu-

to v umění, vědě, věnují se moderním technologiím nebo se za-

pojili do mimořádných projektů, které obohatili vlastními nápady, 

tedy mají potřebu měnit svět v dobrém slova smyslu. 

 Skleněné medaile jsou určeny těm, kdo jednorázovým činem 

nebo svojí dlouholetou prací přispěli významně k rozvoji kraje a 

prospěchu jeho obyvatel. Tito zkušení, moudří a tvůrčí lidé už 

v rámci společnosti zanechali znatelnou stopu a jejich práce spo-

lečnosti zásadně prospěla nebo ji ovlivnila. 

 Kamenná medaile je nejvyšším oceněním Kraje Vysočina. Je 

určena tomu, kdo se svojí dlouhodobou prací zasadil o významný 

prospěch obyvatel Vysočiny. Je udělována za celoživotní práci, 

nepřehlédnutelné úspěchy, ale i za výjimečné počiny.  

  Říkáte si, že znáte osobu, která by si zasloužila ocenění 

kraje v některé z jeho podob? Žije ve vaší blízkosti mimořádný 
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člověk, který je pro své okolí vzorem, jeho práce, aktivity, činy, 

koníčky jsou natolik výrazné, že bychom o nich měli v kraji vě-

dět? Často může jít o velice nenápadné a skromné lidi, kteří své 

úspěchy sdílejí jen se svým okolím, a my bychom jim, pokud nám 

pomůžete, rádi věnovali zaslouženou pozornost. Dejte nám o 

nich, prosím, vědět. Jak to udělat? Kontaktujte kteréhokoli kraj-

ského zastupitele a požádejte ho o předložení nominace. Seznam 

krajských zastupitelů je k dispozici na www.kr-vysocina.cz. Do-

poručení pro udělení krajského nejvyššího ocenění je možné 

realizovat prostřednictvím členů krajského zastupitelstva i 

z úrovně starostů a starostek měst a obcí. Jménem vedení kraje i 

krajských zastupitelů děkuji za veškeré návrhy, které nám po-

skytnete, a to ideálně do poloviny března. Všechny doručené 

nominace ještě musí posoudit výbor pro udělování medailí. Jeho 

členové z návrhů vyberou a doporučí konkrétní osoby krajskému 

zastupitelstvu ke schválení. Jen pro úplnost ještě doplňuji, že 

Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina je čestné ocenění, které není 

spojováno s žádnou finanční ani jinou výhodou.  

 Podobu letošního ročníku udílení Nejvyšších ocenění Kraje 

Vysočina máte ve svých rukou. Jména, která budou předložena 
výboru pro udělování medailí, budou hlavně od vás, protože kraj 

jste i vy. Díky za pomoc. 

 

 Závěrem bych vám, vážení čtenáři, velice rád popřál úspěšný 

nový rok 2022, rodinnou pohodu, optimistickou mysl, pevné 

zdraví, dostatek tolerance a ochotu k hledání kompromisů. 

 

LIDÉ BUDOU UKLÍZET PO LIDECH 
 Letos to bude už po třinácté, kdy si uklidíme Vysočinu. Spočí-

tali jsme s kolegy, kolik odpadu se lidem podařilo za poslední 

roky sesbírat. Došli jsme k číslu téměř 900 tun. Jen pro srovnání: 

Přibližně stejné množství komunálního odpadu, podle celorepub-

likových průměrů na jednoho obyvatele, vyprodukuje za celý rok 
obec s cca 1750 obyvateli – třeba Kamenice, Dobronín, Hrotovi-

ce nebo Křižanov. Taky se 

ptáte, kde se odpad kolem 

silnic stále bere? Odpověď 

všichni známe. Jde o alarmují-

cí důsledek lenosti, nevšíma-

vosti, bezohlednosti a igno-

rantství lidí ke svému okolí, k přírodě, ke společnému prostoru. 

Jedni sobecky, bez studu přírodu zneužívají a dělají si z ní veřejné 

smetiště, druzí po nich přírodu uklízejí – s pokorou a respektem. 

Taky máte pocit, že tady není něco v pořádku? Nechci moralizo-

vat. Ale až si příště pochutnáte na sušence a budete přemýšlet, 

kam s obalem, nebo až dopijete kávu a zůstane vám v ruce 

prázdný kelímek, zamyslete se, dejte si tu práci a vyhoďte jej 

přímo do odpadu, ještě lépe – do tříděného odpadu. Uklízet po 

sobě je přece normální.  

 Pokud máte chuť zapojit se do letošního jarního úklidu naše-

ho regionu pod tradičním názvem ČISTÁ VYSOČINA, informuj-

te se o možnostech krajské podpory. Instrukce jsou k dispozici 

na webových stránkách Kraje Vysočina https://cista-vysocina-

vysocina.hub.arcgis.com/. Každý dobrovolník se počítá, navíc díky 
chytrým aplikacím celkem přesně víme, kde kdo uklízí a můžeme 

své síly v terénu lépe rozložit. Na registrovaných úsecích pomů-

že sebraný odpad odvézt Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 

– tradiční a spolehlivý partner akce. Pokud jste nestihli registraci 

a přesto máte chuť se zapojit, můžete se obrátit na městský 

nebo obecní úřad a domluvit se na likvidaci sesbíraného odpadu 

přímo tam. Stejně jako v minulých letech budeme rádi, když nám 

na sociálních sítích dáte vědět, jak právě u Vás jarní úklid probí-

hal. Zapojit se mohou školy, spolky, neziskovky, obce, firmy i 

jednotlivci. A přidáme se i my z hejtmanství. Všem, kterým není 

lhostejné, jak vypadá příroda a prostor kolem nás a podpoří svou 

aktivitou Čistou Vysočinu, upřímně děkuji. 

 

      Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 2022 
  

I v letošním roce máme před sebou několik významných inves-

tičních akcí, které už jsou připraveny k samotné realizaci. Jakmi-

le to počasí umožní, rozběhne se výstavba chodníku v Horních 

Borech. Součástí stavby je také úprava stávajícího chodníku a 

prostoru u autobusové zastávky a doplnění veřejného osvětlení 

na parkovišti před hřbitovem. 

 Již dříve jsme informovali, že bychom rádi provedli tak nut-

nou opravu hřbitova v Horních Borech. Několik let se řeší pře-

devším nevyužívaná budova bývalé márnice, chybějící veřejné 

osvětlení a úprava místa pro načerpání vody. Zastupitelstvo 

obce se v předchozím roce dohodlo na zpracování projektové 

dokumentace, která je nezbytná pro stavební zásahy takového 

rozsahu. Máme již prvotní nástřel toho, jak by hřbitov mohl 

vypadat a zároveň také odhadovaný rozpočet. Zastupitelstvo na 

své schůzi minulý týden odsouhlasilo konečnou podobu návrhu, 

který nyní projekční kancelář D+Architekti z Třebíče rozpracuje 

do konečné podoby tak, aby první etapa výstavby mohla pro-

běhnout ještě letos. Projekt počítá s demolicí bývalé márnice, 

kterou by provedli naši dobrovolní hasiči, výstavbou nového 

kolumbária pro ukládání uren, dále pak se zpevněním hlavní 

přístupové cesty z žulových kostek, které zbyly po přeložení 

chodníku v Dolních Borech, s vytvořením klidové zóny se zelení 

a s kompletní opravou a sjednocením hřbitovních zdí. Kolum-

bárium je navržené tak, aby byla možnost v budoucnu jeho ka-

pacitu dle potřeby obce případně až čtyřnásobně navýšit. Prvot-

ní náklady na celou realizaci jsou odhadovány na cca 2 mil. Kč. 

V letošním roce bychom rádi zrealizovali alespoň polovinu sta-

vebních prací převážně z vlastních finančních prostředků a 

Pokračování na str. 7 

http://www.kr-vysocina.cz
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v příštím roce by byla dokončena druhá etapa. 

 S napětím také čekáme na vyhodnocení naší žádosti o dotaci 

na výstavbu nového sportovního zázemí vedle rybníka Horníka. 

Podmínky dotace stanovovaly, že výsledky budou známy do kon-

ce listopadu 2021! Nakonec ale Národní sportovní agentura čas 

pro hodnocení žádostí prodloužila až do konce letošního března. 

Pokud bude naše žádost vyhodnocena kladně. Stavební firma 

Stylstav je připravena okamžitě nastoupit a výstavbu zahájit. 

 Aktivně ale také připravujeme i další projekty. Ty, které jsou 

už projekčně hotové a nachází se těsně před podáním žádosti o 

stavební povolení, jsou poldr v Horních Borech a obecní nádrž v 

Cyrilově. Obě vodní díla budou v budoucnu sloužit k zadržování 

vody v krajině a poldr navíc jako protipovodňové opatření. Ve 

stejné fázi se nachází také spojovací chodník od zastávky 

v Dolních Borech přes Hraničky až k chodníku pod hřbitovem 

v Horních Borech. V loňském roce jsme s projektanty Ing. Leo-

šem Pohankou a Ing. Martinem Pohankou procházeli celou trasu 

a konzultovali s každým majitelem sousedních nemovitostí umís-

tění vchodů, vjezdů a další detaily. Projekt je hotový a v současné 

chvíli se k němu vyjadřují jednotlivé dotčené orgány. 

Zastupitelstvo se na poslední schůzi dohodlo, že projekční kan-

celář pana Ing. Pohanky zpracuje také projektovou dokumentaci 

pro výstavbu technické a dopravní infrastruktury pro lokalitu 

rodinných domů pod budovou obecního úřadu. Ta by měla být 

hotová a snad i stavebním úřadem povolená do konce letošního 

roku. 

 Projekčně se připravuje také první etapa Rozvoje areálu ZŠ a 

MŠ – výstavba odborných učeben ve třetím patře budovy základ-

ní školy. I tento projekt bychom rádi v květnu letošního roku 

podali na stavební úřad s žádostí o povolení. Ve stejném období 

bychom zároveň žádali o přidělení dotace na jeho realizaci. 

              Lucie Dostálová 

CHODNÍKY  

V DOLNÍCH BORECH  
 V loňském roce byl řádně 

dokončen chodník podél komu-

nikace III/35425 v Dolních Bo-

rech. Výstavbu realizovala firma 
POHL cz, a.s.. Stavba byla zaháje-

na v srpnu a dokončena 

v listopadu. Byl vybudován nový 

cca 750 m dlouhý bezbariérový 

chodník od Šulových až po po-

slední dům v obci Jahodových. 

V rámci stavby vzniklo několik 

míst pro přecházení a také nový 

přechod pro chodce, který byl 

tolik nezbytný především pro 

bezpečnost dojíždějících školáků. 

S novým přechodem je spojeno 

také doplnění osvětlení prostoru 

před i za přechodem ke zvýšení 

bezpečnosti chodců tak, jak sta-

novují předpisy. V rámci projek-

tu byly zároveň dle norem upra-

veny také autobusové zálivy a nástupiště.  

 Jistě si vzpomínáte, že za společnost POHL cz, a.s. měl celou akci 

na starost Ing. Lukáš Hladík. Odvedl během výstavby velký kus práce, 

za což mu celé zastupitelstvo obce srdečně děkuje a v úctě na něj 

vzpomíná.               Lucie Dostálová 

ZPEVNĚNÁ PLOCHA PŘED KOSTELEM SV.JILJÍ 
V prosinci loňského roku byla do-

končena a předána také oprava 

zpevněné plochy před kostelem sv. 

Jiljí. Tu provedla firma PKG-

STAVOSPOL s.r.o. V rámci stavby 

se zpevňovala celá parkovací a 

přístupová plocha k hlavní bráně 

kostela, původní schody od uličky u 

Homolových byly nahrazeny ram-

pou s mírným sklonem, došlo také 

k úpravě prostor před pomníkem 

padlých i křížku na opačné straně 

včetně doplnění jejich osvětlení a 

bylo upraveno místo pro čerpání 

vody. Na zpevnění ploch byly pou-

žity žulové kostky, které obci zbyly 

po přeložení původního chodníku. 

PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 2022 dokončení ze str. 5  
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     OBČANSKÁ PORADNA  
 Občanská poradna je občanské sdružení, nestátní nezisková organizace, je sociální služ-

bou podle zákona o sociálních službách. Poskytuje obecně nezávislé, odborné, nestranné a 

bezplatné sociálně odborné poradenství. Občanská poradna není advokátní kancelář, nepo-

dává žaloby soudu, nezastupuje klienty před soudem. 

 Rady a informace budou občanům poskytovány jako pomoc v nepříznivých životních situ-

acích nebo v případě, kdy jim tato situace hrozí. Občané mohou své problémové situace 

konzultovat anonymně, tedy nemusí udávat jakékoliv osobní údaje – jméno, bydliště a po-

dobně. 

 Při konzultaci v poradně klient objasní svou problémovou situaci a společně s poradkyní 

si ujasní, čeho chce dosáhnout. Poradkyně seznámí klienta s příslušnou právní úpravou, s 

jeho právy a povinnostmi, a společně hledají způsoby řešení problému klienta a jejich dopad. 

Klient se sám rozhoduje o výběru z nabídnutých řešení. 

Poradkyně vždy respektuje názor a rozhodnutí klienta. 

 Občanská poradna v Borech zahájí svou činnost od 

1.3.2022 . Poradenské dny budou vždy oznámeny na pří-

slušný měsíc prostřednictvím obecního rozhlasu a uveřej-

něny na webových stránkách Obce.  Pro měsíc březen 

2022 se jedná o dny 8.3.,15.3. a 22.3. vždy od 18,30 do 20 

hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 Podrobnější informace o činnosti a provozu Občanské 

poradny budou pravidelně uveřejňovány na webových 

stránkách Obce.        Eva Jahodová 

NOVĚ I V BORECH 

 Hurá!  
 Tak už nám zase začala škola.  Po 

dlouhé době distančního studia jsme se 

zase všichni viděli. A moc jsme se na sebe 

těšili. 

Při návrhu témat na letní semestr 

2021/2022 virtuální univerzity 3.věku (VU3V) jsme v naší skupi-

ně v Borech téměř všichni souhlasili s tématem "Včelařský rok". 

I mně toto téma připadalo velmi lákavé a blízké. Týká se to pří-

rody, včeliček a možnosti poznání života včelího společenství. 

 Semestr nám začal a my postupně poznáváme geniální orga-

nizaci včelstva s královnou, trubci a dělnicemi a já si uvědomila 

vysokou míru pracovitosti a spolupráce všech členů včelstva. 

Všichni mají co dělat a od každého se něco očekává. Přitom 

jsem si připomněla citát římského filosofa L.A.Senecy, že "Včely 

máme napodobovat". Je pravda, že některá poučení jsme už 

převzali i do naši běžné, každodenní mluvy, jako například "…je 

pilná jako včelička…" nebo " …vypadal jako trubec…" a podob-

ně. Ale možná je to málo. Proto je třeba neustále přírodu a 

život v přírodě poznávat a také hledat souvislosti a nalézat pona-

učení, která mi mohou pomoci i v mém životě.  Včelaření je 

krásná práce v tom nejbližším spojení s přírodou. Vložte do 

péče o včeličky svá srdce a uvidíte, co se bude dít…  

 Jo a abych nezapomněla. Vy, kteří začínáte včelařit - víte o 

tom, že se první roky má veškerý med rozdat?  

Všem nadšencům včelařům držím palce a Vy ostatní – přijďte se 

za námi na univerzitu v Borech podívat a třeba Vás to chytne 

jako nás. Nemusíte nikam jezdit, protože tentokrát škola přišla 

za Vámi. Stačí mít jenom chuť něco nového se dozvědět, chuť 

potkávat se se svými vrstevníky, zažít trochu legrace a pohody a 

hlavně….NIKDO NÁS TAM NEZKOUŠÍ ! 

      Eva Jahodová a Studenti VU3V Bory 

 

NEJENOM O VÝCHOVĚ DĚTÍ 

MÍŘÍ MAREK HERMAN  

PŘEDNÁŠET DO BORŮ 
 Pedagog, autor úspěšných publikací a lek-

tor přednášek o výchově dětí či sebepoznání 
přijal pozvání do Borů. Po měsících odkládání 

ve středu 4. května přiblíží poznatky ze své 

dlouholeté praxe také našemu publiku. Začá-

tek přednášky s názvem Ochutnávka selského 

rozumu je naplánován na 18 hodin v kultur-

ním domě. 

 Těšit se můžete na svěží úvod do výchovy 

dětí a srozumitelné postupy, které pomáhají 

vytvořit doma i ve škole pohodovou atmosféru. Dozvíte se, jak 

zabránit přehlcení dětí a proč někteří rodiče zbytečně bojují a 

následně jsou z výchovy unavení. Přijďte si poslechnout a popo-

vídat o jednoduchých principech, které budete moci použít jak v 

osobním životě, tak v každodenní práci s dětmi doma, ve školce 

nebo ve škole. 

 Proč dokáže vztahy v rodině lépe řídit žena? Jak poznáme 

zdravou rodinu? Co nám pomůže navodit doma nebo ve škole 

pohodovou atmosféru? Má smysl střídavá péče? Dokáže táta na 

mateřské nahradit mámu? 

 Přijďte diskutovat či jen poslouchat, jste srdečně zváni. Před-

nášku pořádá Zdravá obec Bory. 

 Tip z naší obecní knihovny 

Marek Herman / Najděte si svého marťana: ... co jste 

vždycky chtěli vědět o psychologii, ale ve škole vám to 

neřekli... 

 Kniha je cenná hlavně tím, že je napsána odborně, přitom 

naprosto srozumitelně, autor si s pomyslným čtenářem vlastně 

povídá. Objevíte v ní svěží pohledy a úvahy z oblasti sebepozná-

ní, mezilidských vztahů a výchovy malých dětí. Dozvíte se infor-

mace, o kterých s překvapením zjistíte, že je prostě potřebujete 

k tomu, abyste mohli vést spokojený život. Text v knize je silný 

a místy až naléhavý a zejména vás zaujme to, s jakým citem Ma-

rek Herman popisuje svět malých dětí. 

 I další 2 knihy od Marka Hermana v naší knihovně naleznete. 

             Michaela Hudková 
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 V tomto roce začínáme nově hned v mnoha ohledech. 

 Zejména se radujeme, že se snad covidová situace po dvou 
letech uklidňuje, a  činnost knihovny tak už zase bude fungovat 

ve všech svých oblastech. 

 Jak už mnozí návštěvníci knihovny jistě zjistili, máme 

v knihovně novou pomocnici! Ano, neuvěřitelné se stalo skut-

kem a po desítkách let se za výpůjčním stolem borské knihovny 

(a nejen tam), setkáte i s někým jiným než s Křížovými:-) Přeje-

me  paní Markétě Kaštanové aby ji práce v knihovně přinášela 

radost, tak jako nám. 

 Letos na podzim to bude 40 let, kdy se naše obecní knihovna 

přestěhovala do současných prostor.  Což už je doba poměrně 

dlouhá a je úžasné, že se 

v minulém roce podařila 

velká rekonstrukce 1. 

patra budovy OÚ a 

zejména vybudování 

výtahu. Tím se naše 

knihovna zařadila mezi 

k n i h o v n y 

s bezbariérovým přístu-

pem! 

 A protože i od po-

s ledn ího ma lován í 

v prostorách knihovny 

už uběhl nějaký čas, bylo 

nutné odhodlat se opět 

k tomuto kroku. Malo-

vání je jedna věc, ale 2 x 

přestěhovat přibližně 4 

tisíce knih, a přitom je 

úp lně  nepomícha t… 
Ovšem s houfem pomocní-

ků z kroužku MOP to byla zábava a radost. 

 Samotného malování se ujali zaměstnanci obce: paní Hašková 

a panové Dvořák a Suk, kteří nám moc pomohli i při sestavování 

nábytku apod.. Díky moc! 

 A tak se můžeme v opět krásné knihovně věnovat akcím, 

které jsme si pro vás připravili v rámci celostátní akce: Březen – 

měsíc čtenářů. 

OBECNÍ KNIHOVNA NA PRAHU ROKU 2022 
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Chystáme: Čtenářská výzva pro dospělé a čtenářská vý-

zva pro děti. 

Besedy: 14. 3. s ultramaratoncem Štěpánem Dvořákem 

(pozvánka na str. 16) a 21. 3. s paní Petrou Burianovou, která 

vyhrála minulou řadu soutěže Peče celá země. 

Po 15. 3. proběhnou v knihovně opět čtenářské dílny pro děti 

ze ZŠ a MŠ a setkání maminek s nejmenšími dětmi v rámci pro-

gramu S knihou do života 

 A pak už bude 1. dubna a my se po velké odmlce můžeme 

opět sejít v knihovně na Noc s Andersenem! Podrob-

nější informace a přihlášky naleznete v knihovně a na webu 

knihovny.  Tak jako v předešlých letech, bude počet  noclež-

níků omezený a přednost budou mít ti, kteří dosud v knihov-

ně nenocovali. 

 



Stránka 11 Číslo 1 

BESEDA S PANÍ PETROU BURIANOVOU 
Obecní knihovna Bory zve všechny na besedu, která je připravena na   

pondělí 21.3. 2022v 17. 30 – budova OÚ 
Vstupné dobrovolné. 

Paní Buriánová zvítězila v první řadě televizní soutěže PEČE CELÁ ZEMĚ, 

 a je autorkou pořadu PEČENÍ NA NEDĚLI 
 

  „Posadili mě k počítači a řekli, napiš něco o sobě. Sedla jsem a napsala: „Narodila jsem 

se, ze všech sil se snažím žít a jednou umřu“. No, a to mi neprošlo. To prý není marketin-

gově dobrý. 

 Mně to přijde dobrý dost, ale pro všechny případy přidám o sobě ještě nějaký román. 

Odmala mě bavilo tvořit rukama. Přesto jsem vystudovala Střední zdravotnickou školu a 

posléze Právnickou fakultu MU. Pracovala jsem 

v advokacii, ale pak jsem se s láskou posunula do ne-

ziskové sféry. A mezitím vším jsem byla buď těhotná, 

rodící nebo kojící. Výsledkem tohoto procesu je pět 

našich skvělých dětí (zatím). 

 A tyto děti naznaly, že jejich máma umí dobře péct 

a vyslaly ji do talentové TV soutěže „Peče celá země“. 

A byť já osobně jsem typ člověka nesoutěživého, stala 

jsem se historicky prvním vítězem, tudíž nejlepším 

amatérem v ČR, jak s oblibou říkám. 

 Vydala jsem knihu „CESTA Z TĚSTA“, která se stala 

nejprodávanější kuchařskou knihou roku 2020. 

 V roce 2021 jsem ve spolupráci s Jihomoravským krajem 

vydala další knihu „JIHOMORAVSKÝ KRAJÁČ“ o jejíž 

úspěšnosti zatím nic napsat nemůžu, snad jen to, že to byla 

krásná práce a krásná spolupráce. Tato kniha bude při 

besedě k zakoupení! 

 Krásu hledám v obyčejné každodennosti, která je pro mě 

vlastně neobyčejná. Mám ráda obyčejné skromné lidi, kteří 

hodně umí a málo o sobě mluví. To jsou pro mě ty pravé celebrity. Nejsem dokonalá a nikdy ani 

nebudu. Celý život se odnaučuji dělat to, co se ode mě očekává a chci dělat věci přirozeně po svém.“ Zdroj: instagram paní Buriáno-
vé 

OBECNÍ KNIHOVNAV ROCE 2021  
 

 I přes omezení kvůli koronaviru se konalo více akcí pro veřej-

nost než loni. Knihovna připravila pro 225 účastníků 10 kultur-

ních a vzdělávacích akcí. Z toho bylo 7 akci pro 123 děti ze škol 

(čtenářské dílny pro žáky ZŠ, beseda o vánocích pro MŠ a paso-

vání prvňáčků na čtenáře). Dále zorganizovala 1 cestovatelskou 

besedu a ve spolupráci a s podporou obce autobusové zájezdy – 

1 denní na Kyjovsko a 3 denní na Ostravsko. Omezení hygienic-

kými nařízeními se neprojevila ve výpůjčkách ani návštěvách 

knihovny. V době, kdy musela být knihovna uzavřena, fungovala 

donáška knih domů. Knihovnu navštívilo během otevírací doby 

514 uživatelů, o 40 více než loni. Vypůjčili si o 100 knih více než 

loni (děti ) - celkem1361 knih a 19 časopisů. Počet čtenářů klesl 

o 20 na 94, z toho 49 do 15 let – těch o 11 přibylo. Přibylo 148 

nových knih (také díky darům občanů) a vyřazeno bylo méně než 

loni - 62 knih. Ve vlastním fondu knihovny je nyní 3212 knih. 

Doplněn je výměnným souborem čítajícím 615 knih z knihovny 

M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Zajistili jsme také 22 knih 

z jiných knihoven na objednávku čtenářů. Značná pozornost byla 

věnována nákupu knih pro začínající čtenáře. Rodičům nově na-

rozených dětí jsme věnovali balíček „Knížky do života“. Čtenáři 

si domů vypůjčili 37 her, celkem jich v knihovně je 70.  

 Pobočka v Cyrilově byla otevřena 9 x za rok, čtenáři si z 98 

knih půjčených z fondu knihovny M. J. Sychry vypůjčili 42 knih. 

 O akcích a činnosti knihovny nebo zajímavých informacích 

pro čtenáře se zájemci mohli dozvědět na webových stránkách 

"knihovna.bory.cz". Do on-line služeb knihovny nahlédlo 599 

zájemců. Od listopadu mohou návštěvníci knihovny použít výtah 

a knihovna má nové vstupní dveře bez bariér.      Pavel Kříž 

A prosím, ještě si dejte do kalendáře, že na  

20.-22. května připravujeme letošní třídenní OBECNÍ ZÁJEZD. 

 Tentokrát se vydáme do Bílých Karpat. 
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 Měli jsme velikou radost z každého 

ohlasu. A radostně jsme si sdělovali: že 

někdo už se na trasu vydal! Hned 

v prvních dnech také volala paní redak-

torka z MF dnes a chtěla vědět všechny 

informace. Článek, který potom vyšel, byl 

milý! 

 A pak už se objevily první zprávy o 

tom, jak se vám putovalo, první zážitky a  

soupis všech hesel opsaných z tabulek. A 

spousta parádních fotografií! 

 Je zajímavé, že účastníci, nebo tedy 

účastníci, kteří o sobě dali vědět, by se 

dali rozdělit do mnoha kategorií. 

Rodiny s dětmi (a pejsky:-) – Hlaváčovi, Kaštanovi, Padalíkovi, 

Pipkovi 

Manželé (už bez dětí:-) - Ochranovi 

Paní s pejskem – Liba Dvořáková, Jindřiška Kavalcová 

Běžec z Oslavičky – Pavel Kalousek 

Skupina přátel ze Žďáru nad Sáz. a atd.. 
 

 Někdo si kufrování užíval postupně řadu dní, někdo to pojal 

jako sportovní výzvu. 

 

 Absolutními vítězi jsou Hlaváčovi! Jejich zprava dorazila jako 

první už 29.12. Vše zvládli za 3 dny.  

 Běžec Pavel Kalousek vše zvládl na dvakrát a uběhl asi 30 km. 

 Skupina kamarádů v čele s paní redaktorkou Janou Nedělko-

vou obešla všechna stanoviště v jednom dni! A bylo to asi 27 km. 

 V prosinci jsou dny krátké, a tak mnohé jistě zastihla tma na 

cestě. Kaštanovým se takové „noční“ putování zalíbilo natolik, že 

na některá místa už pak vyráželi záměrně až se setměním. 

 Pipkovi např. neposlali jen tak obyčejnou zprávu na pár řádků, 

ale dokonalou dokumentaci! 

 Zkrátka takové kufrování se dá uchopit tolika způsoby, že to 

nás všechno během příprav ani nemohlo napadnout. 
 

 A ještě jedna, velmi důležitá zpráva: Vy všichni sta-

teční poutníci, stavte se do Obecní knihovny. Jsou tam 

pro vás připraveny dárečky!  

 

- Krásná místa, některá jsem viděli poprvé. Po cestách jsme poznávali 

stopy zvířat - zajíců, srnek, divočáků (hodně stop), veverek. Úžasný 

nápad. Děti se bavily nejvíce klouzáním po kalužích - nádhera. V tom 

byla úžasná cesta od Ševčiny přes Manův mlýn k Rasůvni. Šli jsme to 

28.12. a to byly nádherně zmrzlé.  

- Kufrování mě nadchlo, našel jsem smysl bloumání po lese  a poznal 
mě neznámé okolí Borů. 

- I my jsme se zapojili do 1. Borského kufrování. Šli jsme cestou neces-

tou, polem nepolem, zkrátka rovnou za nosem. Bylo to prima dobro-

drůžo. 9 míst jsme zvládli od pondělí 27.12. do středy 29.12. Poslední 

cíl, Holý vrch, jsme si nechali nakonec a jako správní drsňáci vyrazili 

na výšlap 31.12. před 23hod. Odměnou nám byla krásná podívaná 

na oslavy příchodu Nového roku 2022. 

-Tak jsem to konečně do-

končila :-)) Překonala jsem 

sama sebe… 

-Tak jsme se nakonec do-

mluvili s partou kamarádů a 

v sobotu všech deset kontrol 

obešli. Docela jsme si u toho 

mákli, docházeli jsme až za 

tmy s čelovkami, ale bylo to 

parádní. Schválně jsme šli 

bez GPS, jen podle mapy. 

Porušili jsme to jen na Ra-

suvni, kde jsme za 

žádnou cenu nemohli 

kontrolu najít. Ovšem 

ani GPS nepomohla 

….Tak tím se mi ta 

Rasuveň vyjasňuje. 

My jsme totiž nemoh-

li najít ani ten panel a 

ve spleti cest nám 

nedošlo, která je ta 

stěžejní přístupová. 

Problém asi je, že jsme šli od krásněvesské hosůdky … .No, a co si 

budeme vykládat, většina členů naší výpravy se v hospůdce zahřívala 

různými nápoji, takže naše zmatené pobíhání po Rasuvni v nastupují-

cím šeru by asi bylo pro nezávislého pozorovatele hodně komické. 

- Bylo to úžasné, per-

fektní nápad, moc 

děkujeme za připrave-

ní. My jsme zvyklí 

chodit, na výlety by-

chom mezi svátky 

vyráželi tak jako tak, 

ale tady jsme měli 

pěkný cíl a holky to 

moc bavilo. ... 

      

  Blanka Křížová 

PRVNÍ BORSKÉ KUFROVÁNÍ 
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◼ Lokality u Dolních i Horních Borů a také u Cyrilova jsou zná-

my především jako naleziště cenných nerostů. Uveďme třeba 
cyrilovit, sodné i draselné živce a rozmanité variety, respektive 

rozličné odrůdy křemene a slídy. 

Některé konkrétní minerály z naší oblasti jsou ukryty v tajenkách. 

 

VODOROVNĚ 

A. Hluboké úzké údolí; rasistická organizace v USA; mořský čle-

novec; herní prvek při šachové hře; slavná švédská hudební skupi-

na. - B. PRVNÍ TAJENKA; DRUHÁ TAJENKA. - C. Velká kočko-

vitá šelma; německé zájmeno "on"; velká skříň; MPZ Libanonu; 

plemeno. - D. Ohmatání; TŘETÍ TAJENKA; jiným způsobem. - E. 

Finanční trh; německy "sever"; bulharské pohoří; ústní samohlás-

ka. - F. Označení tzv. Islámského státu; nasávat; ČTVRTÁ TAJEN-

KA; řeznický nástroj; římsky 1050. - G. Orgán zraku; slovenská 

řeka; blankyt; nikoliv levněji; náš nejznámější autobazar. - H. Se-
verský paroháč; Skandinávec; centrální řeka v Rumunsku; jihoko-

rejská automobilka; tyče povozů; Liga nekuřáků Bory. - I. Okresní 

výbor; životní stáří; obal zubní pasty; hulákat; souhlas; ruský sou-

hlas. - J. Druh alkoholického nápoje; spodek nádoby; tichomořský 

ostrov známý vzletem bombardéru nad Hirošimu (Severní Maria-

ny); náležející pralesním savcům; angl. chlapecké jméno (Timothy). 

- K. Anglicky "ono"; ruské terénní vojenské auto; nářečně kocour; 

vesnice u Pacova; hon; to; chem. zn. sodíku. – L. Iniciály našeho 

slavného běžce dlouhých tratí; hanlivé označení psa; část Prahy; 

drobné klepnutí; částice hmoty; chem. zn. cínu. - M. Křestní jmé-

no býv. sovět. vůdce Chruščova; výčepní místnosti; vyráběti ze 

dřeva či z kamene. - N. Ožeh; vesničky; čára; kanadský zpěvák 

(Paul). 

 

SVISLE 

1. Sekáno kosou; věda o živých organismech; hovorové přitakání. 

- 2. Textilní rostliny; PÁTÁ TAJENKA; zdrhovadlo. - 3. Jméno 

amer. básníka Poea; volání o pomoc; dědečkova příbuzná. - 4. Typ 

velké obchodní plachetnice; ŠESTÁ TAJENKA; anglicky nafta. - 5. 

Snášet se dolů; 12 měsíců; kód Nového Zélandu; hud. skupina 

doprovázející Waldemara Matušku. - 6. Německé novogotické 

písmo; SEDMÁ TAJENKA. - 7. Iniciály autora libreta Prodané 

nevěsty; slovenské přirovnání; známá býv. pražská taneční skupi-

na; uzlový telefonní obvod; SPZ Kladna. - 8. Tisícinásobky gramů; 

iniciály klavíristy Rokla; OSMÁ TAJENKA; pokolení. - 9. Iniciály 

autora Lišky Bystroušky; Moravské naftové doly; značka východo-

německých motocyklů; malé pohybové kreace na plese. - 10. 

Klubové značení pražské Sparty; anglicky vzduch; citoslovce bo-

lesti; DEVÁTÁ TAJENKA. - 11. Známý český výtvarník (Adolf); 

římsky 49; soupeř; jméno býv. něm. fotb. internacionála Ho-

enesse. - 12. SPZ Třebíče; německy úhoř; pohoří na Krétě; slo-

venský souhlas; kynutí (podst. jméno). - 13. Rumunské mužské 

jméno; prudce se otáčeti okolo vlastní osy. - 14. Název světové 

sítě drahých hotelů; holčička u maxipsa Fíka; požární ochrana; 

německy "čaj". - 

15. Výrobní podnik 

v  P r a z e -

V o d o c h o d e c h ; 

DESÁTÁ TAJEN-

KA; symetrála. - 

16. Odnímaná; 

zármutek; kanape. 

- 17. Naše tajná 

služba; JEDENÁC-

TÁ TAJENKA; 

stanice technické 

kontroly. - 18. 

Útok; obyvatel 

jednoho z jižan-

ských států USA; 

označení nejvyšší 

kvality zboží. 

  

NÁPOVĚDA 

Tee, orála, KIA, 

Nord, RL, Edgar, 

Rila, Adrian, Tini-

an, Uli, Olt, Bark 

   

Vladimír Pařil, 

VM.  

KŘÍŽOVKA VYTVOŘENÁ JENOM PRO NÁS ! 

Atmosférické srážky ve 4. čtvrtletí 2021:  říjen 16 mm, listopad 49 mm a prosinec  55 mm.  

Přehled souhrnů spadlých atmosférických srážek v Borech za uplynulých 6 let v mm = litrech/m² 

(podle kronikáře obce) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

550 631 640 701 919              659 
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Jak si žáci 7. a 8. třídy  

zalyžovali? 
      Hned po jarních prázdninách, od 21. do 25. 

2. 2022, odjížděli žáci sedmého a osmého ročníku 

naší školy do Nového Města na Moravě na sjez-

dovku na Harusově kopci, aby tady absolvovali 

svůj lyžařský výcvikový kurz. 

     Počasí bylo jako na houpačce: První den ráno, 

když jsme vyjížděli z Borů, tak hustě pršelo, ale 

v průběhu dne se naštěstí vyjasnilo. Druhý den 

padaly velké těžké sněhové vločky. Třetí den bylo 

poměrně teplo a čtvrtý den ráno dokonce mrzlo, 

ale kolem jedenácté hodiny už zase začal sníh tát 

a svítilo slunce.  A poslední den, když děti jely 

svůj lyžařský závod, byla taková chumelenice, že 

jsme na sebe chvíli ani neviděli. 

     A jak si žáci vedli? A naučili se vůbec lyžovat? 

Musím říci, že děti jsou opravdu šikovné a pod 

vedením zkušených lyžařských instruktorů 

z Lyžařské školy v NMnM a našich učitelů se 

všechny hodně naučily a v lyžování se hodně zlep-

šily.  Ačkoli bylo mezi dětmi devět úplných začá-

tečníků, v pátek už sjížděli všichni žáci Harusův 

kopec jako zkušení lyžaři. A možná se mihli i 

v upoutávce televize na pořad „Užij si Vysočinu“.        

 Velké poděkování patří  paní učitelce Dagmar 

Křížové a  panu učiteli Martinu Chalupovi za 

vedení lyžařských družstev a Sdružení rodičů a 

přátel dětí školy, které na lyžařský výcvikový kurz 

dětem finančně přispělo. 

Učitelka TV, vedoucí LVK Mgr. Zuzana Jurková 

    Foto na protější straně nahoře 

Příspěvky do zpravodaje 

prosím zasílejte na adresu 

bkrizova@seznam.cz 

Uzávěrka  

příštího čísla: 7.4.2022 

Aktuální 

informace o naší 

obci najdete na: 

www.bory.cz 

 Milí obyvatelé Borů, 

 rád bych se s Vámi podělil 

o své zážitky z dovolené ve 

Vaší krásné vesnici. Do Borů 

jsem přicestoval v pondělí 10. 

května tohoto roku. Ubyto-

val jsem se v turistické uby-

tovně, kde mě přivítala milá 

paní Jakubcová. 

 Příjemně mě překvapilo, 

že odpoledne na fotbalové 

hřiště nastoupila mládež 

různých věkových skupin po 

skupinách a s trenéry. Máte 

opravdu bohatou sportovní 

základnu. 

 Po procházce obcí jsem 

objevil i sportovní areál a 

krásnou tělocvičnu u školy. 

Též mě nadchnula vybavenost mateřinky, nemluvě o multifunkční 
budově s obecním úřadem, vývařovnou s jídelnou pro seniory a 

bohatou knižní základnou v knihovně s milou a zkušenou knihov-

nicí paní Blankou Křížovou, chrlící nespočet kulturních, cestova-

telských a organizačních nápadů. Během svého pobytu jsem na-

vštívil též místní muzeum  se zajímavým depozitářem s poutavým 

výkladem paní Křížové. Domluvili jsme se, že mě pan Kříž prove-

de po místních i okolních zajímavostech včetně naučné stezky 

přes Hatě, Peklo a Manův mlýn. Pan Kříž je vlastně takový 

„pochodující kronikář“. 

 Ve Vaší obci mě zaujal též sběrný dvůr s kompostárnou a poté 

geopark, ruční pumpa, sluneční 

hodiny, aleje s ovocnými stromy, 

zátiší pod lesem s ohništěm a hou-

pačkou, záchytná rezervace obojži-

velníků a poté posluchárna 

ptačí říše v borovině 

a poldry. Máte tu opravdu 

nádhernou a kouzelnou pří-

rodu, jako u nás na Havlíč-

kobrodsku. 

 Kochal jsem se údolím 

Balinky, parkem u zámku ve 

Velkém Meziříčí, opraveným 

dálničním mostem. Prošel 

jsem vesničky Mostiště, Ví-

deň, Cyrilov, Sklené a Kněže-

ves. Objevil jsem kameno-

žrouta, Krásněves, Radenice 

a Holý vrch s dechberoucí 

vyhlídkou a studánkou a též 

podzemním bydlením pana 

kněze. Objevil jsem i Těšíkův 

mlýn a skautskou osadu.  A 

těch nepočítaně parcel pro mladé lidi v Borech – jen tak dál!!! 
 Za devatenáct dnů svého pobytu v Borech jsem po okolí na-

chodil 135 km. Občas jsem jel část cesty autobusem, několik 

kilometrů na koloběžce, ale většinu výprav jsem podniknul pěšky. 

Myslím, že vzhledem ke svému věku 74 let a chůzi s pomocí fran-

couzských berlí je to slušný výkon. 

 Děkuji všem, jež jsem na svých toulkách potkal: paní správco-

vé Jakubcové, vedoucímu kompostárny, správci tělocvičny, eko-

nomkám Obecního úřadu Bory a zvláštní poděkování patří paní 

Blance Křížové a panu Pavlu Křížovi.  

       Jiří Škvára z Dolní Krupé 

     mistr cechu zednického a knihovník ve výslužbě 

 

PS: Tip pro zvelebení vybavenosti ubytovny: úschovna pro kola, 

koloběžky a lyže pod schody do ubytovny. 

DOSTALI JSME DALŠÍ KRÁSNÝ DOPIS! 
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 Více jak stoletá borovice lesní roste u Přehradní silničky. Obvod jejího kmene ve výšce 1,3 m od 

země měří 178 cm. Dříve byla skryta a chráněna mladým smrkovým lesem a tak si jí možná mnozí ani 

nevšimli. Co pamatujeme, odolává zemské přitažlivosti ve stejném naklonění už více než 50 let. Bylo 

by zajímavé se dozvědět, proč a kdy se tak naklonila. Pamatuje výstavbu Přehradní silničky v 60. letech 

minulého století, velký lesní požár ve svahu k vodárenské nádrži v letech sedmdesátých i velké polomy 

po řádění  vichřice v polovině 80. let. O čem všem by nám mohla vyprávět? 

 Šikmá borovice přestála vřavu kůrovcového kácení všude okolo. Dnes stojí téměř osamocena na 

otevřených pláních, a proto jsme se o ni v nedávných větrných dnech tolik báli. Borovice ale vše pře-

stála. Přáli bychom si, aby to tak bylo i nadále!         Pavel Kříž 
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 PODĚKOVÁNÍ 
 Rádi bychom poděkovali 

Františku Zikmundovi za 

nasazení a obětavost, se 

kterými vykonával funkci 

velitele, za čas, jejž nám 

věnoval, a za vše další, čím 

se zasloužil o rozvoj naší 

jednotky. Na funkci, kterou 

vykonával od roku 2000, se 

rozhodl rezignovat, nadále 

však bude zastávat funkci 

zástupce velitele pro krizo-

vé řízení. 

 Novým velitelem byl zvolen Luděk Večeřa. Jeho zástup-

cem se stal Josef Ochrana a starostou Pavel Krejčí. Ti se 

svých funkcí ujali od 1. 1. 2022. Přejeme jim mnoho sil a elánu 

při jejich výkonu.     

            Za SDH Bory Zuzana Dvořáková 

Z LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU 2022 

Pan Jiří Škvára 

 

2022 2016 



  

Běh kolem Holého vrchu –  

NOMINAL kros půlmaraton 

2. dubna 2022 – 5. ročník 

 Délka tratě – 21,1 km,  

celkové převýšení 350 m. 

 Trasa – Jívoví, Dobrá Voda, Vídeň, 

Cyrilov, Bory, Sklené nad Oslavou, Radeni-

ce, Holý vrch, Jívoví.  

 

 Všechny potřebné informace naleznete 

zde:https://behkolemholehovrchu.cz/

aktualni-rocnik/ 
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Obecní knihovna Bory zve všechny na BESEDU 

14. 3. 2022 v 18 hodin, zasedací místnost OÚ Bory 

ŠTĚPÁN DVOŘÁK 
Ultramaratonec a extrémní sportovec 

Dobrovolný vodní záchranář, bývalý voják a hasič 
 

 "I když stále a všude běhám, nejsem závodník. Spíš bych se popsal jako dobrodruh, 

který se ve svém volném čase a vlastními silami, hlavně tedy běžecky, pohybuje po 

světě s foťákem v kapse, překonává vlastní limity a občas se účastní i nějakého závodu. Své cesty doku-

mentuji a pak je veřejně publikuji ve formě článků, fotek a videí." 
 

         Některé ze Štěpánových obdivuhodných osobních non-stop výzev: 

Přeběh Slovenska i Česka: 1035 km za 238 hodin 

Přeběh České republiky: 666 km za 124 hodin 

Přeplavání Slapské přehrady: 42 km za 24 hodin 

Přejezd na kole České republiky: 606 km za 23 hodin 

 

 Na Štěpánových internetových stránkách lze nalézt 

podrobnější informace, včetně odkazů na jeho další 

tvorbu: https://dvorak-stepan.off-limits.cz 

 

  Trvání besedy: 2 hodiny + čas na dotazy 

  Vstupné: 50 Kč + dobrovolná částka 

https://dvorak-stepan.off-limits.cz

