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Borský zpravodaj 

VZPOMÍNKA NA BOHATÝ 

PROGRAM  

POUTI V DOLNÍCH BORECH  

V neděli 27.9.2020  se uskutečnilo 

slavnostní vítání našich nej-

menších občánků. Vzhledem 

k situaci, která kolem nás 

v posledních měsících panuje, pro-

běhlo setkání za zvýšených hygienic-

kých opatřeních. Do společenství 

obce bylo přijato celkem 8 dětí (6 

holčiček a 2 chlapečci). Osobně se 

zúčastnilo sedm rodičů se svými 

nejmenšími. O kulturní část se po-

staraly děti ze ZŠ s  p. uč. Martinou 

Weinhὅferovou, Anežka a Markéta 

Ochranovy. Rodiče obdrželi od 

obce Bory finanční dar, sadu ruční-

ků s logem obce a dárek od Obecní 

knihovny, který jim předala paní 

knihovnice Blanka Křížová. Všem 

rodičům a jejich dětem přejeme 

hlavně hodně zdraví, spokojenosti a 

spoustu společných okamžiků.  

        Renata Kovářová   

   Foto Blanka Chrástová 
 

Miminka: Ema Matoušková, Michaela Kořínková, Natálie Dvořáková, Nikol Novotná, Michal Vávra, Albert Mařík, Laura Chalupová 

Vídeňská chasa zatančila Českou besedu!   

Výstava nádherných fotografii z Hatí v Obesním muzeu 
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       Foto Pavel Kříž k článku na str. 6 

 Dětem i panu učiteli a slečně asistentce přejeme 

aby se jim ve škole dařilo! A aby dobře zvládli i sou-

časnou nelehkou dobu, kdy do školy chodit nemo-

hou.          Foto Pavel Kříž 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN NAŠICH  PRVŇÁČKŮ  

V meandrech Babačky nad rybníkem Těšíkem roste  prastará vrba 

Konec upraveného toku pod Hatěmi - odtud už teče Babačka 

přirozeným korytem až k ústí do Oslavy dne (2.11.2020 ) 
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NOVINKY Z OBCE 
 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V LOKALITĚ  

„NA SÁDKÁCH“ 
 V září započaly stavební práce v lokalitě Na Sádkách. Pro-

zatím jde vše podle plánu, předpokládáme tedy že do konce 

letošního roku bude dokončena infrastruktura kanalizace 

dešťové i splaškové a také vodovod. Staveniště je v těchto 

dnech jen velmi těžko přístupné, omlouváme se tímto všem 

stavebníkům za komplikace. Jinak to ale bohužel nejde. 

 

ÚZEMNÍ PLÁN 
 Zastupitelstvo obce na své poslední schůzi schválilo Změ-

nu č. 1 územního plánu započatou již v roce 2013. Protože 

během 7 let se spousta věcí změnila a potřeby obce 

v současné chvíli neodpovídají platné Změně územního plánu, 

usneslo se zastupitelstvo, že bude pořízen nový územní plán. 

Do konce roku by měl úřad územního plánování ve Velkém 

Meziříčí ve spolupráci s URBANISTICKÝM STŘEDISKEM 

JIHLAVA, spol. s.r.o. vypracovat zadání územního plánu a 

poté pravděpodobně během března/dubna 2021 by se 

k tomuto návrhu mohli občané vyjadřovat. O všem budete 

včas informováni Mobilním rozhlasem i dalšími informačními 

prostředky. 

 

OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ  

ŠKOLNÍ JÍDELNY 
 Během měsíce srpna byla provedena kompletní oprava 

sociálního zařízení školní jídelny v 1. NP budovy obecního 

úřadu. Stavební práce provedla firma PETNet s.r.o. 

z Petrávče. Během opravy byly kompletně vyměněny rozvody 

odpadů a vody, vyměněny obklady i dlažba, zařizovací před-

měty i dveře, včetně omítek a nátěrů. Celková cena realizace 

byla 296.972,- Kč, přičemž dotace Kraje Vysočina 

z programu Naše škola činila 119.967,- Kč a zbylých 177.005,

- Kč bylo hrazeno z rozpočtu základní školy. 

 

KOMPOSTÉRY 
 V druhé polovině listopadu bychom se měli dovědět, jestli 

naše žádost o dotaci na pořízení kompostérů pro jednotlivé 

domácnosti byla vyhodnocena Ministerstvem životního pro-

středí jako úspěšná. V případě, že ano, musí proběhnut výbě-

rové řízení na dodavatele zařízení a poté by byly kompostéry 

distribuovány občanům, pravděpodobně začátkem jara 2021. 

OBECNÍ KALENDÁŘ 
 Obecní kalendář pro rok 2021, tentokrát na téma VODA, 

byl dokončen a obdržíte jej do svých schránek v nejbližších 

dnech. Děkujeme všem, kdo se na něm letos podíleli! 

 

PROVOZ  

KOMPOSTÁRNY A SBĚRNÉHO DVORA 
 Kompostárna a sběrný dvůr jsou otevřené ve středu a v 

sobotu od 15. do 17. hodin!!! Tedy přecházíme na provoz v 

zimním čase! 

 

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OÚ 
 Na základě nařízení Vlády ČR musí i náš obecní úřad 

omezit úřední hodiny na dva dny v týdnu v rozsahu 5ti hodin 

v daném dni. Snažili jsme se zvolit čas tak, aby Vám nejvíce 

vyhovoval. ÚŘEDNÍ HODINY platné od 12.10.2020 do od-

volání:      Po: 8:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00 

       St: 8:00 - 11:00 a  14:00 - 16:00 

 

ROUŠKY K DOSTÁNÍ NA OÚ 

 Stále je možné zakoupit si roušky pro děti i 

dospělé za cenu 6,-Kč/ks na OÚ. 

 

DŘEVO K PRODEJI 
 Obec Bory nabízí dřevo k prodeji za cenu 250,-Kč/prm! K 

odběru v 2 m délkách. V případě zájmu kontaktujte pana 

místostarostu Pavla Vávru, tel.: 732 404 349.  

 Milí spoluobčané, 

 Toto číslo obecního zpravodaje vychází pravidelně 

k svátku svatého Martina, kterému je zasvěcen náš kostel 

v Horních Borech. Letošní rok je ale celý nějak naruby. Nic 

není tak, jak jsme byli do teď zvyklí. Sice to neznamená, že 

tento svátek nemůžeme slavit vůbec, nemůžeme jej ale slavit 

společně. Stejně tak jako spoustu jiných svátků a jiných pří-

ležitostí tak, jak jsme byli doposud zvyklí. 

 Postupně hledáme způsoby, jak naše dosavadní životy 

přizpůsobit této době a současné situaci. Přesto jsem pře-

svědčena, že historicky se musely minulé generace vyrovnat 

ještě s mnohem většími hrozbami. Navzdory všem katastro-

fickým zprávám, kterými jsme denně médii masírování, se 

domnívám, že stále ještě není tak zle. Ano, určitě se svět 

zpomalil, je to vidět všude kolem nás. Možná ale právě toto 

bylo pro to zběsilé životní tempo, kterým spousta z nás žila, 

třeba. Trochu se zastavit a zamyslet. 

Co ale vnímám jako nejtíživější dopad všech aktuálních ome-

zení je opuštěnost a samota těch nejstarších z nás. Mladí lidé 

jsou zvyklí žít virtuálně a v sociálním kontaktu s ostatními 

zůstávají, i když žijí sami. Ti nejstarší to tak ale často nemají. 

Jsou tedy v této době zranitelní nejvíce nejen fyzicky, ale i 

psychicky. Myslete tedy prosím na to a snažte se jim tuto 

dobu co nejvíce ulehčit. 

 Chtěla bych na tomto místě vyzvat, stejně jako na jaře, 

všechny ty, kteří ve svém okolí nemají nikoho z rodiny nebo 

přátel, kteří by jim mohli pomoci např. s nákupem, nebo 

donáškou léků, aby se na nás (obecní úřad) obrátili. Ve spo-

lupráci s místními dobrovolnými hasiči Vám opět rádi pomů-

žeme. 

 Opatrujte se tedy všichni a přeji Vám, abyste zůstali 

ZDRAVÍ! 

            Lucie Dostálová 

ÚVODNÍK 

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ  

DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE  
 Z důvodu plánovaných prací na zařízení 

distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, 

údržbových a revizních prací - bude přeru-

šena dodávka elektrické energie:  

Dne 13.11.2020 od 07:30 do 15:30 hod. 
Vypnutá oblast: Obce Bory (Horní Bory, Dolní Bory Cyrilov, 

Ševčina, Cyrilov, Radenice, Sklené n.Oslavou, vyjma pila Kment 

Odběratelská trafostanice Krásněves kamenolom (č. 200324) 

chaty u Tábora KPS chaty u Manova mlýn Odběratelská tra-

fostanice Bory Zemas AG (č. 704781) Odběratelská trafostani-

ce Radenice družstvo (č. 200719) Odběratelská trafostanice 

Horní Bory lom (č. 200221) Odběratelská trafostanice Sklené 

nad Oslavou nádraží (č. 200815)  
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 Vážení občané, rozhodnutí neotiskovat v Borském zpravodaji 

informace z jednání Rady a Zastupitelstva obce bylo přijato ve-

řejností jako nesprávné. Tedy se vracíme ke stručnému výtahu. 

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

(samospráva/usnesení) 

 

Z usnesení jednání ZO Bory 25.6. 2020 
ZO schválilo uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti p. č. 75/28, 

k. ú  Dolní Bory.  

ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: 

NM- 014330060392/001.  

ZO schválilo vyvěšení záměru o prodeji p. č. 6, o výměře 333 

m2 , druh pozemku ostatní plocha, k. ú DB.  

ZO schválilo vyvěšení záměru o prodeji p. č. 1326/6, o výměře 

77 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú HB.  

ZO schválilo vyvěšení záměru o prodeji dílů „b+d“ o výměře 28 

m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú DB dle GP 374-100/2020.  

ZO schválilo koupi dílu „f“ o výměře 28 m2 , druh pozemku 

ostatní plocha, k. ú DB dle GP 374-100/2020.  

ZO schválilo dotaci na celoroční činnost ve výši 10.000,- Kč pro 

ZO ČSOP Bory.  

ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2020 o poskytnutí 

dotace na celoroční činnost pro ZO ČSOP Bory.  

ZO schválilo poskytnutí daru pro Linku bezpečí ve výši 500,- Kč.  

ZO schválilo poskytnutí daru pro Hospic Vysočina ve výši 1.000,

- Kč.  

Z jednání RO 25.6.2020 
RO schválila udělení odměny řediteli školy . 

RO schválila navýšení kapacity školní družiny při ZŠ Bory na 50 

žáků s účinností od 1.9.2021. 

RO schválila cenu ubytování v Turistické ubytovně včetně DPH 

(které je nově 10%) ve stejné výši, jaká byla doposud, tzn.: letní 

období: 1-2 noci 220,- Kč, 3-5 nocí 200,- Kč a 6 a více nocí 180,- 

Kč a zimní období: 1-2 noci 250,- Kč, 3-5 nocí 230,- Kč a 6 a více 

nocí 210,- Kč.  

RO schválila cenu za půjčení nových setů k posezení ve výši 50,- 

Kč/1set včetně DPH.  

RO schválila zřízení dvou pracovních míst VPP.  

 

Z jednání RO 2.7.2020 
13.7.2020 proběhne výběrové řízení-posuzování elektronických 

nabídek na dodavatele stavby „Technická infrastruktura, lokalita 

„Na Sádkách“. RO jmenovala komisi pro posouzení elektronic-

kých nabídek na dodavatele stavby „Technická infrastruktura, 

lokalita „Na Sádkách“ ve složení: Ing. Lucie Dostálová, Pavel 

Vávra a Ing. Luboš Petříček, náhradníci Ing. Jiří Vaněk a Libuše 
Dvořáková  

 

Z usnesení jednání ZO Bory 22.7. 2020 
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2020 ve výši 221.528,- Kč.  

ZO schválilo na základě výsledku výběrového řízení a doporuče-

ní hodnotící komise dodavatele stavby pro akci „Technická infra-

struktura, lokalita „Na Sádkách“ firmu VHS stavby a.s. Jihlava.  

ZO schválilo dodavatele herních prvků pro „Veřejné hřiště v 

Borech“ firmu HRAS-zařízení hřišť, s.r.o.  

ZO schválilo doplnění studie proveditelnosti pro žádost o dotaci 

konektivita pro ZŠ Bory.  

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

zemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú HB za cenu 600,- Kč/m2, 

včetně DPH (-osvobozeno od DPH). 

ZO schválilo užití znaku obce na uvítacích cedulích, které budou 

při vjezdu do obce.  

ZO schválilo uvítací cedule v barvách zelená s bílým textem.  

 

Z jednání RO 20.8.2020 
RO schválila stavbu rodinného domu na p. č. 75/30, k. ú DB dle 

předložené projektové dokumentace.  

RO schválila napojení stavby rodinného domu na p. č. 75/30, k. ú 

DB na dopravní infrastrukturu a inženýrské sítě dle předložené 

projektové dokumentace.  

RO schválila nájem p. č. 1098/1 k. ú DB, druh pozemku trvalý 

travní porost o výměře 250 m2 do 31.12.2021.  

RO schválila prodloužení nájmu části p. č. 86/1, o výměře cca 

150 m2, druh pozemku orná půda, k. ú DB do 30.6.2021.  

RO schválila, že Obec Bory jako zřizovatel ZŠ a MŠ Bory zajistí 

financování zvýšení kapacity školní družiny za období 9-12/2021, 

tedy včetně výplat za 12/2021 v lednu 2022.  

RO schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení slu-

žebnosti ke stavbě „Horní Bory, chodník podél sil. III/36049 a 

Dolní Bory, chodník podél sil. III/35425-VO“ . 

RO schválila prominutí nájmu a platby za teplo za měsíc 8/2020 z 

důvodu omezení provozu kadeřnictví. (oprava toalet školní jídel-

ny). 

RO schválila napojení přípojky splaškové kanalizace z p. č. 

420/21, k. ú DB do obecního hlavního řádu dle předložené pro-

jektové dokumentace . 
 

Z jednání RO 30.9.2020 
RO schválila dodání přípojkových plastových skříní  

RO schválila udělení odměny řediteli ZŠ a MŠ Bory  
RO schválila uzavření Dohody o provedení práce pro ředitele ZŠ 

v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. 

RO obce schválila uzavření nájemní smlouvy obecního bytu č. 4 v 

obecní bytovce 

RO schvaluje zřízení pracovního místa technického pracovníka 

obce od listopadu 2020 na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 

měsíce. 
Z jednání RO 9.10.2020 

RO schválila stavbu rodinného domu na p. č. 319/19, k. ú HB dle 
předložené  projektové dokumentace. 

RO schválila napojení stavby rodinného domu na p. č. 319/19, k. 

ú HB na dopravní infrastrukturu a sítě dle předložené projektové 

dokumentace. 

RO schválila prodloužení pronájmu obecního bytu č. 1  

 

Z usnesení jednání ZO Bory 9.10. 2020 
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2020 ve výši 3.610.347,- 

Kč  

FMP - ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 3.000,- Kč pro akci 

Mikulášský volejbalový turnaj. 

ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 1.200,- Kč pro akci Drakiáda  

ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 3.000,- Kč pro akci Dožínková 

pouť. 

ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 5.000,- Kč pro akci Svatomar-

tinský průvod 

ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 5.000,- Kč pro akci Předsil-

vestrovský turnaj ve stolním tenise. 

ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 4.000,- Kč pro akci Podzimní 

zájezd Klubu dobré pohody. 

ZO schválilo dotaci z FMP ve výši 3.000,- Kč pro akci Florbalový 

turnaj středoškoláků. 

ZO schválilo zakoupení cisternového požárního automobilu zn. 

MAN. ZO schválilo příspěvek obce Bory na zakoupení cisterno-

vého požárního automobilu zn. MAN ve výši 200.000,-Kč. 

ZO schválilo cenovou nabídku pana Hrádka na vypracování Zá-
měru bezbariérové trasy č. 1 ve výši 55.000,- Kč bez DPH. 

ZO schválilo cenu palivového dřeva ve výši 250,- Kč/1prm včet-

ně  DPH. 
 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem o 

ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v plném znění. I v souladu s 

GDPR. 

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

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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Farní oznámení 
Přenos online bohoslužeb z kostela sv. Mikuláše ve 

Velkém Meziříčí probíhá vždy  v neděli v 9:00 hod. 

Odkaz na onl ine bohoslužby najdete 

na www.farnostvm.cz, v případě nekvalitního přenosu 

přepněte na nižší rozlišení. 

Každý večer ve 20:00 hodin vybízíme k modlitbě rů-

žence za ukončení pandemie koronaviru. 

Slovo faráře 
 Moji milí farníci a přátelé. Jistě si všímáte, že mnohá 

poslední rána, do kterých se probouzíme, jsou mlhavá, ale 

pak se mlha rozplyne a celý další den je krásně. Někteří 

jistě namítnete, že to počasí k dušičkovým dnům patří, 

ano, ale tu krásu je třeba chtít vidět. Pokud mám vidět 

krásu a radovat se z ní, nesmím být povrchní a sobec. 

 Asi nejen já, ale i vy další sledujete každý den počet 

pozitivně testovaných. 

V médiích se o zákeř-

ném viru vedou neko-

nečné diskuse. Společ-

nost je stále vybízena 

k dodržování bezpeč-

nostních nařízení, aby 

bylo zpomaleno rozši-

řování nákazy. Před 

dvěma dny jsem mluvil 

s kamarádem, který 

popisoval průběh ne-

moci, tak jak to zažívá 

on, je to čtyřicátník, 

fyzicky a duševně zdat-

ný, lékař, před dvěma 

dny jeho stav nic moc, 

a říkal: „je třeba omezit 

s e t k á v án í  l i d í  i 

v kostele“. Dnes psala 

jeho žena, že druhý den 

leží na kyslíku v nemocnici. Toto i jiná svědectví přichází 

velmi často. Ne všichni nakažení mají klidný průběh! 

V modlitbě prosím za všechny nemocné i za ty, kdo o ně 

pečují. Prosím, připojte se k modlitbě. Modleme se za ty, 

kdo jsou hospitalizováni v nemocnici v Mostištích, za oby-

vatele domova pro seniory, obyvatele domu 

s pečovatelskou službou tady v Meziříčí. Biskupové nás 

vybízejí každý den k modlitbě růžence ve 20 hodin. Věřím, 

že naše zaujetí v boji s pandemií nás přenese i přes naši 

roztržitost v modlitbě. Modlitba růžence v těchto dnech 

může spojit manžele i rodiny. Rodiče modlete se i s dětmi, 

zde je třeba být trochu kreativní a dětem modlitbu vysvět-

lit a třeba i zapojit nějakou dramatizaci. 

          RD. Pavel Šenkyřík 

I SVATOMARTINSKÉ POSVÍCENÍ BUDE LETOS JINAK 

  

 Při letošní pod-
zimní sbírce Český 

den proti rakovi-
ně, tzv. Kytičkový 

den se v Borech 
ve dvou sběrných 

vacích vybralo 
celkem 3.212,- Kč. 

 
 To je o 389,- Kč více než v loň-

ském roce!  

DĚKUJEME!!!  
 A zejména moc děkuji pomocni-

cím: Jiřce Vilišové a všem paním 
prodavačkám v prodejně COOP 

Jednota, které se obětavě ujaly pro-
deje všech   kytiček!  

     Blanka Křížová 

http://www.farnostvm.cz/


Stránka 6 Borský zpravodaj  

 

Martin, Martin, Martin… hra pro borské děti. 
 

1. Kolik Martinů žije v Borech? Co 

myslíš?  12---18---21 ? 

2. Znáš nějakou písničku o Martinovi? 

3. A básničku? 

4. Jaké atributy patří ke sv. Martinovi? 

Jak je zobrazován? 

5. Namaluj obrázek sv. Martina. 

6. Kolik kostelů v ČR je zasvěceno sv. 

Martinovi? 

7. Kde je další nejbližší kostel sv. Martina?  

8. Kde vznikla myšlenka na Poutní cestu sv. Martina? 

9. Co ještě se svátkem sv. Martina souvisí?  1.) ….   2.)…. 

10. Kolik oken má náš kostel sv. Martina v Horních Borech? 

11. Kolik sloupů el. vedení napočítáš 

na cestě od kostela sv. Martina v 

Horních Borech ke kostelu sv. Jiljí v 

Dolních Borech? 

12. Název některé knížky, nebo kní-

žek s tímto jménem? 

 Zkusíte kvíz vyplnit? Pokud ano, 

prosím odevzdejte ho do poštovní 

schránky na OÚ, nebo ofoťte a po-

šlete na adresu bkrizova@seznam.cz . 

  Malá odměna je připravena! 

Doplň pranostiky ke sv. Martinovi 

PODZIMNÍ VOLBY 2020 
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Voda - vody - vodami  - vodě - vodu - vodo - vodou - vod - vodám  - vodách ...   

 O BABAČCE 
 V minulém čísle zpravodaje jsem psal o potoku, 

jenž je náš pouze dle názvu. Dnes jsem se pokusil dát 

dohromady údaje o potoku, který přestože nenese 

jméno naší obce,  je takříkajíc náš. Jde o Babačku, 

která sice teče přes 4 katastrální území (Rousměrov, 

Sklené nad Oslavou, Horní Bory a Dolní Bory), ale 

jen v Borech protéká obcí. Obyvatelé ji pozorují, 

využívají, při velkých deštích z ní mají obavy. V Pa-

mětní knize obce Horní Bory, od Ladislava Baráka, je 

pověst Paní louka o louce vedle potoka. Babačka se 

stala také inspiraci pro pojmenování místního smíše-

ného pěveckého sboru, 

 Název potoka asi pochází od příjmení mlynáře, 

jenž kdysi hospodařil na mlýně stojícím u rybníka 

Babák. Povodí Babačky se rozkládá na ploše téměř 

24 km². Tok Babačky je dlouhý 10,640 km. Do Ba-

bačky ústí 26 přítoků, na kterých je 30 rybníků. Ně-

které přítoky, stejně jako rybníky, v minulosti zanik-

ly.  

 Pramen se nachází v k.ú. Rousměrov v nadmořské 

výšce 570 m. Zatrubněný potůček z polí ústí u silnice na 

Bohdalec do rybníčku (0,2549 ha). Odtud teče v polích za-

trubněný, v lese pak otevřeným korytem do Velkého Sklen-

ského rybníka. Babačka pramení a protéká až po viadukt 

železniční tratě plochou krajinou bez větších vyvýšenin. 

Proto tu bylo možné postavit tolik rybníků.  

 Babačka protéká 6. rybníky. První je Velký Sklenský 

(23,4567 ha), byl založen už v roce 1510. I když je největším 

rybníkem v povodí Babačky, má velmi krátkou a nenápad-

nou hráz. Nemá většího přítoku a je napájen dešťovými 

srážkami a podzemními prameny. Nedaleko je Lesní rybník 

(2,2976 ha). Mimo les už je Klimšův rybník (1,3164 ha) a o 

silnici se opírá hráz rybníka Silnice (2,2038 ha). Rybník Ba-

bák (3,2184 ha) je posledním rybníkem v k.ú. Sklené nad 

Oslavou. Těšíkův rybník (3,6380 ha) už leží v k.ú. Horní 

Bory  

 Babačka míjí, ale poskytuje vodu potrubím z Těšíkova 

rybníka sousednímu rybníku Býčí louka. V k.ú. Dolní Bory 

pak poskytuje vodu nádrži vybudované v roce 1993 a kou-

sek pod ní ještě malé vodní ploše.  

 Babačka je levostranným přítokem řeky Oslavy, ústí do 

ní  u Manova mlýna v k.ú. Dolní Bory v nadmořské výšce 

480 m.  

 V povodí Babačky se střídají lesy s poli a loukami a voda 

zurčí v mnoha potůčcích. Vyskytuje se tu mnoho živočichů 

a rostlin, jinde vzácných. Je to ráj houbařů, rybářů a mysliv-

ců. Proto tu najdeme mnoho rekreačních chat.  

 Babačku má s většinou přítoků ve správě Povodí Mora-

vy s.p., zbývající menší přítoky spravují Lesy ČR, s.p. Babač-

ka je v působnosti Moravského rybářského svazu. Dříve 

sloužila jako odchovný pstruhový potok. Už několik let se 

tu ale rybářsky nehospodaří, protože trpí nedostatkem 

vody či občasnými dešťovými přívaly a po regulaci toku 

absencí tůní a malou členitostí koryta. A tak se sem dostá-

vají jen ryby uniklé při výlovu rybníků a ty, které vytahují z 

řeky Oslavy. Přitom ještě v 70. letech 20. století se zde 

chytali pstruzi na prut.  

 Rybníky v povodí Babačky jsou ve vlastnictví soukro-

mých osob, obcí, akciové společnosti a rybářského svazu, 

kteří je s různou intenzitou obhospodařují sami, nebo je 

pronajímají či umožňují lov ryb držitelům rybářského lístku.  

 Babačka má 12 pravostranných přítoků, na kterých leží 

24 rybníků a 14 levostranných pří-

toků, na kterých leží 6 rybníků.  

 Více informací naleznete na no-

vých tabulích naučné stezky Pozná-

váme Bory     Pavel Kříž 

 

 A víte, že potok není jedi-

ná Babačka, kterou v Bo-

rech máme ?  



Stránka 8 

Je nám líto, ale od 22.10. do odvolání je 

knihovna UZAVŘENA. Opět.. 
 V březnu jsme měli naplánované návštěvy 

v knihovně pro všechny skupiny, besedy, zájezdy… 

Teď jsme všechno aktualizovali a připravili a jsme zase 

doma. No co se dá dělat, den se krátí, počasí je dešti-

vé, tedy na čtení je čas ideální. Proto stejně tak jako 

na jaře, nabízíme možnost donášky knih a bez-

kontaktního předání. Pište, volejte. bkrizo-

va@seznam.cz, tel. 608312224. Máme řadu no-

vých knih a také doplněný výměnný soubor z knihovny 

MJS ve Žďáru nad Sáz.  

 I Noc s Andersenem, odložená z března na říjen 

dopadla zcela jinak. Mnozí jste se nechali inspirovat a 

udělali jste si společnou čtecí noc doma a nocovali 

společně např. v obýváku!  

 V září, při vítání občánků obdrželi rodi-

če pro své ratolesti balíček v rámci projek-

tu S knížkou do života. Bohužel nemohlo 
tentokrát následovat žádné společné dopo-

ledne v knihovně. Ale je skvělé, že maminky 

s dětmi si pro knížky chodí!      

              Blanka Křížová 

MOJE JARNÍ KORONAVIROVÉ VÝLETY  

 Při letošním nouzo-
vém stavu (tom prvním), 

panovalo krásné počasí. 

Pamatujete? Na zahradě 

se toho ještě mnoho 

dělat nedalo a člověka 

to pořád táhlo ven. 

Chodit do přírody se 

smělo, ale ve vesnicích 

by mě třeba neradi 

viděli, nebo zkrátka, 

nemělo se to. V tom 

krásném jarním počasí 

se dalo tak nádherně 

chodit volnou krajinou. 

Třeba rovno za nosem. 

Pokud se vám do cesty 

nepřiplete např. rybník, 

dá se jít dál a dál. A vy 

zjistíte, kam až se dá za 

odpoledne (s tatrankou 

a trochou vody v batůžku) dojít. Bez auta, bez elektrokola! 

 A co tedy bylo cílem mých výprav? Např. Dědkovská hora. 

V našem okolí je úžasné, že ať jste kde jste, vidíte Holý vrch nad 

Cyrilovem. A pokud ho nevidíte, ztrácíte jistotu. Tedy já to tak 

mám. 

 Když vyrazíte např. přes Fňukalovu louku na Hraničky a stále 

do kopce a rovně, dojdete na kopec nad Martinice a odtud se dá 

dobře dojít na vrch Ambrožný. Vysílače, které na něm stojí, 

vídáme odjakživa, že? Odtud přes Sviny, Kozlov, Dobrou Vodu a 

Cyrilov se jde domů zase rovně za nosem. A z kopečka! 

 Kopec Vejdoch nad obcí Jámy. Krásné, výjimečné místo, ale 

není odtud vidět Holý vrch! Cesta vede krásně téměř rovně a 

všechny vesnice, na trase lze snadno minout..  

 Při takových toulkách člověk potká tolik krásných míst a je 

to všechno vlastně za humny. Např. jít z Mostišť nahoru ke 

Třem Křížům!  „Osada“ Rakůvky, nebo Loupežník jsou kouty 

přímo  kouzelné. 

 A kam na druhou stranu? Např. Kalvárie nad Bobrovou. 

Ovšem z tohoto místa také není v dohledu Holý vrch, a člověk 

si připadá jako v nějakém cizím území! 
 Obejít Mostišťskou 

přehradu kolem dokola 

je také zážitek, který 

stojí za to. 

 Svatá hora u Heřma-

nova to už je vážně spíš 

pouť!  

A tak bych mohla vypo-

čítávat dál a dál.. 

 No a pak naštěstí 

začala práce na zahradě, 

protože už mi docházely 

dosažitelné cíle. 

 A proč je na fotkách 

tolik křížků a křížů? 

Vždyť jsem Křížová! A 

naše krajina je jimi tak 

krásně zabydlená! 

   

  Blanka Křížová 

Z OBECNÍ KNIHOVNY 

  

Připomínáme, že díky Městské knihovně v Praze a Databázi knih.cz,máte 

všichni možnost využít 1480 titulů povinné četby. Nemusíte být studenti, abyste si 

přečetli Annu Kareninu, Zločin a trest nebo Chrám Matky Boží v Paříži. 

 Mrkněte na https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?, stahujte a 

hlavně ČTĚTE   

https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni?fbclid=IwAR0Scnt0QXGvmXXYeqXlS8zQ0-G-dVxVsZ_nqf6zuQlFufblsqbszjdiKNE
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 Když byly na jaře 2020 uzavřeny školy a začala distanční výu-

ka, měla jsem obavu, jak to bez dětí zvládneme na naší školní 

přírodní zahradě. Jestli nám zahradu nezaplaví plevel a jestli se 

nám podaří vůbec něco vypěstovat.  Ale díky obětavým kolegy-

ním a kolegům a konzultaci s panem ředitelem Mgr. Františkem 

Eliášem se nám podařilo zasázet brambory. Při této práci pomá-

haly paní učitelky Libuše Olivová, Ludmila Zikmundová, Dagmar 

Křížová, Dana Havelková a Jitka Kobylková. Zaseli jsme svazen-

ku, zasázely dýně, cukety a jiřiny.              Ani „lesík“ na tom 

nebyl nejlépe. Byl hodně zaplevelený a původní štěpka prorůstala 

letitým plevelem. Proto jsme se pustili do jeho obnovy.  Paní 

učitelka Ludmila Zikmundová, Libuše Olivová,  Dagmar Křížová, 

Dana Havelková, Jana Benešová, Božena Chalupová a pan učitel 

Martin Chalupa vyryli plevel, překryli zeminu netkanou textilií a 

pokryli  ji vysokou vrstvou štěpky, kterou nám dovezl 

z kompostárny pan Hašek. 

     O jahody se postaraly paní 

učitelky Věra Musilová, Marta 

Aubusová a Pavla Němcová. 

     Jen o skleník se nám poda-

řilo pečovat společně s dětmi. 

Koncem února a začátkem 

března si žáci 3. a 4. třídy 

společně s žákyněmi  6. a 7. 

třídy zaseli rajčata a papriky. 

A o prázdninách chodili žáci 

do skleníku zalévat. Takže 

koncem léta a začátkem pod-

zimu jsme už sklízeli pěkné 

plody, které prodáváme, aby-

chom měli příští rok na nákup 

semen, a které si také odnáší 

naši žáci, když na podzim 
pracují na zahradě. O skleník 

se o prázdninách starali tito 

žáci: Martin Homola, Milan 

Dvořák, Monika Dvořáková, 

Miriam Požárová, Tomáš, 

Lukáš a Erika Jandovi, David 

Jakubec, Jan Dostál, Vojtěch a 

Tomáš Pipkovi, Lenka a Tere-

za Doležalovy, Markéta a 

Václav Ďáskovi, Lukáš Březka 

a Tomáš Kučera 

       Vám všem, kteří jste 

tento rok pomohli zahradu 

udržovat bych chtěla poděko-

vat.      

    Koordinátorka EVVO  Mgr. Zuzana Jurková 

ŠKOLNÍ  ZAHRADA  V DOBĚ  KORONAVIROVÉ 

NAŠI  MALÍ  KUTILOVÉ  PODRUHÉ 
     V březnu 2020 byl vyhlášen projekt KUTILOVÉ. Tento projekt připravila pracovní 

skupina pro rozvoj dětí a žáků v polytechnickém  vzdělávání  MAS (Místní akční skupina) 

MOST Vysočiny, o. p. s. Úkolem dětí bylo vytvořit ve skupině zajímavý výrobek 

z dřevěného materiálu, který jsme dostali v krásných dřevěných krabicích. Ty nám dovezl 

z Velkého Meziříčí náš pan ředitel Mgr. František Eliáš. 
     V červnu, po návratu žáků  I. stupně, se do návrhů a realizací vlastního výrobku pustili 

žáci 2. a 4. třídy s paní učitelkou Janou Benešovou a panem učitelem Martinem Chalupou. 

Vyrobili např. kočku, robota, tank T-26 s dělem, autobus, krmítko a letadlovou loď 

s letadlem na palubě. 
     Protože nám zbylo ještě dost materiálu, rozhodli jsme se, že si zkusíme navrhnout a 

vyrobit svůj dřevěný výrobek  i s letošními čtvrťáky. A tak se začátkem října 2020 pustily 

děti s chutí do práce. Práci sledovaly a radily paní učitelka Zuzana Jurková a paní asistentka 

Božena Chalupová. Děti si vyrobily robota s dortem, srnce v lese, ponorku, žirafu, jednorožce, hodiny a fotbalové hřiště. 

     Svými výrobky z dřevěných součástí děti dokázaly, že jsou šikovné, tvořivé a mají dostatek fantazie. 

         Koordinátorka EVVO Mgr. Zuzana Jurková a učitelka 3. tř. Jana Benešová    Další foto na str. 11 
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 NAŠI  ŽÁCI  NEDOSTALI  „JEN“   

OLYMPIJSKÝ  DIPLOM,  ALE NĚKTEŘÍ   

DOSTALI  I  ODZNAK  VŠESTRANNOSTI    
     Možná se díváte večer po zprávách na ČT I na losování Sazky. 

V některých dílech vás moderátoři zavedou mezi děti, které plní 

disciplíny Sazka olympijského víceboje nebo do škol, kam zavítal 

nějaký olympionik na trénink. Víte, že i naše škola se v roce 2014 

do tohoto projektu zapojila a že jsme tu měli olympioniky? Proto 

naši žáci dostávají na konci školního roku dvě vysvědčení. Jedno 

za školní prospěch a to druhé jako Olympijský diplom, kde se 

hodnotí jejich sportovní výkony a to, jestli se dokázali zlepšit. 

     V době letošní pokoronavirové výuky  a hlavně jejich odpo-

ledních aktivit jsme s žáky  ze druhé třídy plnili i disciplíny Od-

znaku všestrannosti.  Děti  skákaly  trojskok i do dálky, házely 

míčkem a medicinálním míčem, skákaly 2 minuty přes švihadlo, 

dělaly shyby a kliky, sedy a lehy, driblovaly a běhaly 60 m. 

     Proto jsme jim mohly 10.9.2020 předat  Odznak všestrannos-

ti. Většina získala účastnický, ale šesti z nich se podařilo získat 

bronzový odznak. Těm moc gratulujeme.    

         Učitelka TV Mgr. Zuzana Jurková   Foto na str. 11 

Celkem šest 

týmů napříč 

věkovými kategoriemi se letos 

účastní fotbalových soutěží. 

Vzhledem k vládním opatřením 

se nakonec bohužel nepodařilo 

odehrát všechny na podzim 

naplánované zápasy. 

 Náš A-tým začal sezonu 

okresního přeboru dvěma 

vítězstvími 5:1 s Jimramovem a 5:1 se Štěpá-

novem. Poté přišlo první zaškobrtnutí 

v zápase s Bystřicí B, který skončil 2:2. Násle-

doval pouťový zápas s Bobrovou, před počet-

nou diváckou kulisou se podařilo 4:1 triumfo-

vat. V pátém kole čekal naše fotbalisty zápas 

v Křižanově, který v té době držel první mís-

to. V opatrném 

zápase rozhodly 

Bory o své výhře 
1:0 až 2 minuty 

před koncem a 

posunuly se do čela 

tabulky. V dalších 

zápasech přišly 

vysoké výhry 6:0 

s Jívovím a 8:1 

s Doubravníkem. 

Až v 8. kole přišla 

první porážka v 

sezóně, když se v derby podařilo Ra-

dostínu v poslední minutě rozhodnout 

o výhře 1:0. Týden nato se fotbalisté 

vrátili na vítěznou vlnu, když Novou 

Ves B porazili 2:1. Další 4 zápasy byly 

odloženy na jaro. V průběžné tabulce 

výkony zatím stačí na 22 bodů a 2. 

místo ze 14 účastníků. První je s 23 

body Křižanov, který však už odehrál o 

zápas více. Třetí je Bobrová, čtvrté 

Rozsochy. 

 B-týmu se ve IV. třídě jako jediné-

mu z našich týmů podařilo odehrát 

všechny naplánované zápasy. Z šesti 

zápasů se béčku povedlo pětkrát zvítě-

zit (s Oslavicí, Tasovem, Velkým Meziří-

čím C, Měřínem C a Osovou Bitýškou 

B.) Jediná ztráta přišla v 5. kole 

s Polničkou B. V tabulce to zatím stačí 

na 1. místo před Oslavicí. 

 O něco méně se dařilo dorostu. 

Ten v šesti zápasech jednou vyhrál a 

pětkrát odešel poražen, což stačí na 

šesté místo ze sedmi. Mladší žáci získali 

v 7 zápasech 4 body za jednu výhru a jednu remízu. V tabulce 

jsou tak sedmí z osmi. 

 Starší přípravka si připsala 9 vítězství, 1 remízu a 4 porážky. 

 Mladší přípravka má na kontě 5 vítězství, 3 remízy a 4 poráž-

ky. U těchto kategorií se tabulky nevedou. 

 Doufejme, že se současná situace brzy zlepší a na jaře fotba-

lové trávníky znovu ožijí. 

 Více o klubu můžete sledovat na facebookových stránkách TJ 
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 Zvyšující se stavy černé zvěře působí také 

škody v porostech kukuřice. 

 „Bohyně lovu Diana dopřála šťastným lov-

cům divoké prase a lišku."  

Malí šikulové str. 9. 
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