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POUŤ SV. MARTINA 

14.11.2021 
9.45 hod. Poutní mše svatá 

v Horních Borech  

15 hod. Výstav Nejsvětější svátosti 

oltářní, adorace a divadlo 

v kostele v H. Borech  
 

V 16 hod.  

FARNÍ ODPOLEDNE 

S PROGRAMEM V KULTURNÍM 

DOMĚ  

Vítání občánků 22.10. 2021 text na str. 2 
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Slavnostní zahájení 1.9. a první, již „pracovní“ den 2.9.. Hodně štěstí a radosti vám přejeme!   Foto: Pavel Kříž 

 

Květinové dny  
probíhají v celé ČR  

již 25 let.  
Letos se tato sbírka  

uskutečnila až na podzim.  
Tentokrát jsme v Borech 
na dobrou věc přispěli 

částkou  
2.813,-Kč.  

Děkujeme vám všem, kteří 

jste si i letos  kytičku koupili 

a také všem, kteří, nebo spíš 

vlastně které, jste pomohly 

při jejich prodeji! 

Blanka Křížová 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ (k fotu na titulní straně) 
 Ve velmi příjemné atmosféře se neslo slavnostní Vítání 

občánků, které proběhlo v pátek 22.10.2021. Paní starostka 

přivítala na Obecním úřadě 6 holčiček a jejich rodiče. O kul-

turní část se postarala paní učitelka Jana Zikmundová s dětmi 

z MŠ a ZŠ a paní Anežka Ochranová. Rodiče obdrželi pro své 

děti tradiční finanční dar a sadu ručníků s logem obce Bory.  
 Dále všem paní Markéta Kaštanová předala za Obecní 

knihovnu box s názvem „S KNIHOU DO ŽIVOTA“, která má 

sloužit mimo jiné, jako pozvánka k návštěvám do knihovny.  

 Všem rodičům a jejich dětem přejeme hlavně hodně zdraví, 

spokojenosti a spousty společných okamžiků. 

                 Renata Kovářová 

 Děti: Anežka Horká, Amálie Milotová, Malia Cafourková, 

Dita Polová, Martina Krejčí, Dominika Kujalová 
                Foto Blanka Chrástová 
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POPLATEK ZA ODPADY NAŠE OBEC  

NAVYŠOVAT NEBUDE! 
 Jako každý podzim i letos bylo třeba rozhodnout o výši pla-

teb za stočné a poplatku za odpady pro následující rok. Zdražují 

se energie, doprava, potraviny, vlastně prakticky vše. 

 U nákladů na odvoz, uložení a likvidaci odpadů je DOPLA-
TEK obce výrazně vyšší. Pohybuje se 

okolo 500,- Kč za každého obyvate-

le. Tedy občan zaplatil letos 600,- Kč 

na poplatku za odpady a obec i tak 

musela doplatit dalších cca 500,- Kč, 

aby byl veškerý komunální i separo-

vaný odpad vzniklý na území naší 

obce odvezen a uložen nebo zpraco-

ván. 

 Dlouhodobě je celosvětový trend 

dbát na snižování produkce odpadů, 

k čemuž jsme tlačeni neustálým zvy-

šováním cen za ukládání a likvidaci 

odpadu, a je to tak jistě správně. 

 Přesto se zastupitelstvo obce 

rozhodlo lehce „zariskovat“ a popla-

tek za odpady na příští rok ponechat 

ve stávající výši, tedy 600,- Kč/osobu starší 5 let, i když spousta 

obcí přistupuje k výraznému zvyšování tohoto poplatku, kdy 

maximální výše může být stanovena až na 1.200,- Kč za osobu a 

rok. 

 Tím důvodem je pozitivní motivace. Našim cílem je, aby 

v popelnicích končilo co nejméně komunálního odpadu, aby se 

více dbalo na třídění a znovuvyužití odpadu, aby lidé o odpadech, 

které po sobě zanechávají, více přemýšleli a aby přemýšleli u 

každého otevření koše, jestli ten odpadek, který drží v ruce, 

musí nutně skončit v popelnici nebo jestli ho lze vytřídit nebo 

dát do kompostéru. 

 V minulém i letošním roce jsme nemálo investovali do rozší-

ření a modernizace kontejnerových stání v obci, do pořízení 

nádob na recyklovatelný odpad a také do kompostérů. Vše 

s jediným cílem, a to, aby byla tato stání v docházkové vzdále-

nosti pro každého z vás a aby v popelnicích výrazně kleslo množ-

ství komunálního odpadu. Postupně doplňujeme kontejnerová 

stání tak, aby v každém z hnízd byla možnost uložit sklo, papír, 

plast i drobný kovoodpad a hliník. Stále je také ještě možnost 

vyzvednout si ZDARMA v kanceláři obecního úřadu kompostér. 

Kompostovat lze spoustu rozložitelného odpadu a tím významně 

snížit odpad končící v popelnicích i o více než 50 %. 

 Zastupitelstvo se tedy s ohledem na výše zmíněné důvody 

rozhodlo, že poplatek za odpady pro příští rok NEZVÝŠÍ. Shodli 

jsme se, že zkusíme občany tímto způsobem pozitivně motivovat 

k tomu, aby jim záleželo na snižování množství produkovaného 

odpadu, odměnou jim za to bude šetření vlastních financí. 

V ideálním případě by bylo možné poplatek v budoucnu i snižo-

vat. Záleží ale na každém jednom jedinci z nás, jak se s touto 

výzvou popereme. 

 

STOČNÉ 
 U stanovování výše poplatku za stočné se musíme držet 

v cenových mezích, které nám určuje jednak Státní fond životní-

ho prostředí a jednak poradenská a projekční firma Provod tak, 

aby byl provoz kanalizace a ČOV pro obec finančně únosný. Pro 

příští rok byly tyto hranice stanoveny na 1290,- Kč - 1420,- Kč/ 

osobu. Zastupitelstvo zvolilo střední cestu a stanovilo výši stoč-

ného na 1350,- Kč za osobu. I tak bude obec ročně doplácet na 

provoz kanalizace a ČOV asi 100,- Kč za každého občana. 

 

NOVINKY Z OBCE 
 

OPRAVY CEST 
 Od vydání minulého čísla zpravodaje byly ukončeny opravy 

cest v okolí naší obce. Konkrétně se jedná o cesty z Cyrilova do 

Radenic, cestu Na Manovo, k vodojemu, k Těšíkovu mlýnu a 

k obecní kompostárně. 

 Materiál v podobě frézovaného recyklátu na jejich opravu 

jsme získali z opravy silnice I/37 mezi Ostrovem n. Osl. a Suky. 

Zemní práce provedl pan Miroslav Mahel z Radenic ve spolupráci 

se zaměstnanci obce. Ještě nemáme k dispozici kompletní faktu-

raci, celkové vyúčtování bude proto uveřejněno později. 

 

NOVÁ SBĚRNÁ HNÍZDA 
 Zastupitelstvo obce rozhodlo, že bude nově vybudováno 

sběrné místo u autobusové zastávky v Dolních Borech.  Nově 

zde vznikne stání pro 6 kontejnerů oproti stávajícím 2 místům na 

opačné straně silnice. Budou zde sběrné 

  Je listopad a k tomuto měsíci se neodmyslitelně pojí 

oslava svátku svatého Martina a s ní spojená pouť v Horních 

Borech. Letos se epidemiologická situace vyvíjí snad lépe než 

v loňském roce, a tak bude možné tento svátek slavit v širším 

okruhu. Slavnostní nedělní den začne v 9:30 u budovy obecního 

úřadu, kde se s námi přivítá svatý Martin. Společně poté dojde-

me ke kostelu v Horních Borech, kde bude v 9.45 sloužena 

poutní mše svatá. Na 15. hodinu si pro nás v kostele v Horních 

Borech připravili svůj program pan kaplan s panem děkanem a 

dětmi z naší základní školy, jehož součástí bude také divadelní 

představení o svatém Josefu. Proč představení právě o 

tomto světci? Je tomu proto, že rok 2021 byl papežem Františ-

kem vyhlášen Rokem sv. Josefa. Farní program bude poté po-

kračovat v kulturním domě, kam jsou všichni srdečně zváni. Dle 

svého uvážení můžete také přinést vlastní drobné pohoštění. 

Jen musím zmínit, že při účasti na kulturních akcích je nutné 

respektovat aktuální protiepidemická opatření a podmínky pro 

konání hromadných akcí (v době uzávěrky tohoto čísla: O-T-N  

očkování-test-nemoc). 

 Další tradiční akcí, která se v loňském roce nemohla konat a 
na kterou bych ráda všechny pozvala, je Rozsvěcení světýlek. 

Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne obdobně, 

jako jsme byli zvyklí v minulých letech. Setkali bychom se 

v sobotu 27.11. v 17 hodin u vánočně ozdobeného stromu 

v Dolních Borech, kde vystoupí děti z mateřské školky pod 

vedením paní učitelky Jany Zikmundové. Poté bychom se po 

slavnostním rozsvícení stromu lampiónovým průvodem přesu-

nuli do parku v Horních Borech, kde děti zopakují své předsta-

vení a po rozsvícení vánočního stromu, zde bude pro všechny 

připraveno venkovní vystoupení divadla KAM s názvem Opra-

vářská pohádka. Tradičně by pro všechny bylo připraveno 

drobné pohoštění. S rozsvěcením světýlek v naší obci je neod-

myslitelně spojena také charitativní činnost. Letos se opět zapo-

jíme do celorepublikové sbírky „Krabice od bot“. Každý rok 

při této akci nejvíce chybí dárky pro děti ve věkové skupině 10 

– 18 let. Pokud tedy budete chtít děti v tíživé sociální situaci 

obdarovat a budete mít možnost, volte prosím dárky pro takto 

staré děti. Spoustu inspirace a dalších informací se lze dočíst na 

webu www.krabiceodbot.cz. Krabice budou poté odvezeny na 

sběrné místo v Novém Městě na Moravě. 

 Závěrem nezbývá než všem popřát, ať zvládneme další pod-

zimní vlnu epidemie covidu bez potíží a můžeme bez výrazněj-

ších omezení sdílet společné chvíle, a to třeba i na jednom 
z výše zmíněných míst. Přeji vám, ať prožijete klidný svatomar-

tinský víkend a pohodový předvánoční čas. 

             Vaše starostka 

ÚVODNÍK 

Pokračování na str.  5 

http://www.krabiceodbot.cz


Stránka 4 Borský zpravodaj  

Z usnesení jednání ZO Bory 19.8.2021 
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výši 

5.870.797,08 Kč. 

ZO schválilo prodej pozemku p. č. 1329/5 o výměře 82 

m2, druh pozemku ostatní plocha k. ú. HB za cenu 150,- 

Kč/1 m2.  

ZO schválilo koupi pozemku p. č. 1446 o výměře 82 m2, 

druh pozemku ostatní plocha, k.ú. HB za cenu 150,- Kč/1 

m2. 

ZO schválilo dodavatele „Opravy a doplnění dětského 

hřiště ZŠ Bory“ firmu  HRAS-zařízení hřišť, s.r.o. za cenu 

375.031, - Kč bez DPH. 

ZO schválilo dodavatele „Opravy povrchu a oplocení více-

účelového   hřiště a podlahy tělocvičny ZŠ Bory“ firmu 

Sportovní podlahy Zlín,  s.r.o. za cenu 752.311, - Kč bez 

DPH. 

ZO schválilo vybudování jedenácti stavebních pozemků 

pod budovou OÚ. 

ZO schválilo opravu cest: Cyrilov-Radenice, k vodojemu a 

k Těšíkovu mlýnu úpravou bagrem, zavezením frézovanou 

asfaltovou drtí a uválením válem. 

ZO schválilo navýšení ceny za vypracování projektu zástav-

by pod budovou   OÚ na 80.000, - Kč bez DPH. 

ZO schválilo vybudování chodníků v úseku s vysokým 

sklonem v HB (u hřbitova) na vlastní náklady, v případě, že 

nebude přiznána pro tento úsek dotace. 

 

Z jednání RO 23.8.2021  

RO schválila zadávací dokumentaci a návrh smlouvy pro 

akci „Sportovní zázemí obec Bory“. 

 

Z jednání RO 2.9.2021  
RO schválila cenovou nabídku pro pořízení zpomalovacího 

radaru do DB ve výši 163.108, - Kč od firmy DOSIP Servis 

s.r.o.  

RO schválila členy komise výběrového řízení k akci 

„Sportovní zázemí obec Bory“: Viliš Petr, Bc. Kaštanová 

Veronika a Ing. Jiří Vaněk 

 

Z usnesení jednání ZO Bory 26.10.2021 
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 9/2021 ve výši 

3.008.798,66 Kč  

ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Bory č. 

2/2021, o místním  poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství. 

ZO schválilo cenu stočného pro rok 2022 za 1 m3 ve výši 

41,32 Kč bez   DPH, tj. 45,45 Kč včetně DPH. Paušální 

cena stočného pro rok 2022 na osobu a rok je 1227,27 Kč 

bez DPH, tj. 1.350, - Kč včetně DPH. 

ZO schválilo koupi p. č. 311/2, o výměře 575 m2, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. HB za cenu 30,- Kč/m2 bez 

DPH. 

ZO schválilo prodej p. č. 1209/16 o výměře 111 m2, druh 

pozemku ostatní plocha, k. ú. HB za 150,- Kč/m2 osvobo-

zeno od DPH. 

ZO schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

č.: NM-  014330077178/004-YPM. 

ZO schválilo Směnnou smlouvu s Lesy ČR. 

ZO schválilo příspěvek na Celoroční činnost pro TJ Druž-

stevník Bory  ve výši 11.300, - Kč. 

ZO schválilo cenovou nabídku na pořízení dvou ks radarů 

do HB od  firmy DOSIP Servis s.r.o. ve výši 319.198, - Kč 

včetně DPH  

ZO schválilo návrh rozpočtu na rok 2022 ve výši 

21.158.900, - Kč. 

ZO schválilo Smlouva o dílo č. 408/21 o provádění servisu 

výtahu.  

 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se záko-

nem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v plném zně-

ní. I v souladu s GDPR. 

 

Kompletní zápisy a usnesení z jednání naleznete na 

www.bory.cz (samospráva/usnesení). 

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE 

Kraj příští rok přidá peníze  

do Fondu Vysočiny.  
Do regionu pošle až o 64 miliónů korun více, než letos 

 

 Vysočina podporuje dlouhodobě projekty a aktivity měst, 

městysů a obcí, spolků, firem i jednotlivců prostřednictvím svého 
Fondu Vysočiny. V letošním roce je k rozdělení připraveno více 

než 264 miliónů korun v rámci 29 programů. Krajské peníze 

pomáhají obcím při udržení provozu místních prodejen a dalších 

venkovských služeb, jsou klíčové pro zajištění sociálních služeb, 

mateřských i dobrovolnických center i hospicové péče. Bez při-

spění kraje by se zásadně zpomalila výstavba a modernizace vo-

dohospodářské infrastruktury. Kraj velkoryse podporuje také 

majitele kulturních památek, každoročně přispěje desítkám jejich 

majitelů na realizaci oprav nebo na přípravu předprojektové 

dokumentace. Další finance pravidelně směřují mezi organizátory 

sportovních, volnočasových i kulturních akcí. Na rozvoj obcí je 

speciálně vyhlášen program Obnova venkova Vysočiny. V rámci 

něj jsme letos připraveni rozdělit 70 miliónů korun. Každá obec i 

město si mohou jednotlivě sáhnout až na 100 tisíc korun – za ně 

si opraví místní komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, fasády, 

pořídí komunální techniku, vybaví místní hasiče, obnoví veřejnou 

zeleň, obmění dopravní značení. Tento program je jednoduchým, 

jednoznačně nejoblíbenějším a 

nejžádanějším krajským dotač-

ním titulem. Rada kraje vnímá 

příznivý vývoj příjmů a na 

základě toho má zájem do 

území významně investovat, a 

to i prostřednictvím našich 

partnerů. V rámci sestavování 

krajského rozpočtu na rok 

2022 proto krajská rada na-

vrhne, aby došlo k navýšení 

celkového objemu dotací rozdělovaných přes Fond Vysočiny až 

na 6 % daňových příjmů kraje (oproti současným 5,5 %). Praktic-

ky to znamená, že chceme v programu Obnova venkova Vysoči-

ny mezi obce, městyse a města rozdělit až 89 miliónů korun (127 

tisíc korun pro žadatele). Další dotační peníze příští rok Kraj 

Vysočina přidá do ochrany pitné vody, na sport a kulturu.  

 

 Fond Vysočiny příští rok nabídne v rámci svých dotačních 

programů až 330 miliónů korun. A to je dobrá zpráva. O další 
dobré zprávy z hejtmanství se s vámi podělím opět za měsíc. 

 

     Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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nádoby na sklo, plast, papír, hliník a drobný 

kovoodpad. 

 Menší sběrné místo vznikne do konce letošního roku také u 

zpevněné plochy u kostela Sv. Jiljí, kde kontejnery nahradí do teď 

používané popelnice. 

 

MUDR. JIŘÍ PULEC Změna ordinační doby.  
V týdnu od 15. 11. do 19. 11. 2021 bude ordinovat MUDr. Jiří 

Pulec pouze v Radostíně nad Osl. v odpoledních hodinách, a to: 

ve dnech 15. a 19. listopadu to bude od 14:00 do 19:00 h a ve 

dnech 16. a 18. listopadu od 16:00 do 19:00 h. Stále platí, že na 

každé vyšetření je nutno se předem objednat na tel. 725 341 

884. 

Ve dnech 22. - 26. listopadu 2021 MUDr. Jiří Pulec neordinuje, 

pro akutní případy ho bude zastupovat MUDr. Sklenář ve zdra-

votním středisku Křižanov. 

Prosíme pacienty, aby si zkontrolovali zásoby léků, v případě 

potřeby doplnění chronické medikace nám dejte vědět telefonic-

ky nebo zasláním SMS na výše uvedeném tel. čísle. 

MUDr. Jiří Pulec očkuje proti chřipce, zájemci se mohou objed-

nat na tel. č. 725341884. 

Vybrané skupiny pacientů mají očkování hrazené od zdravotních 

pojišťoven, jsou to lidé: 

• nad 65 let věku 

• po odstranění sleziny nebo po transplantaci krvetvorných bu-

něk 

• kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným one-

mocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin, nebo 

diabetem 

 

ZAPOMENUTÁ STUDÁNKA V NOVÉM 
 Pan Miroslav Mahel z Radenic při opravě polní cesty vybudo-

val na vlastní náklady krásné odpočinkové místo. Dal tak nové 

šaty zapomenuté studánce, která zde vyvěrala na okraji louky.  

 Určitě toto místo stojí za navštívení! Najdete je těsně před 

lesem na cestě směrem k rybníku Na Manových.  

             SRDEČNĚ DĚKUJEME!!! 

 

UCTĚNÍ PAMÁTKY 
 Členové SDH Bory uctili v neděli 19.9.2021 památku tragicky 

zesnulých dobrovolných hasičů, kteří zemřeli při výbuchu rodin-

ného domu v Koryčanech na Kroměřížsku.  

 Připojili se tak k celorepublikové pietní akci.  Foto na str.  13 

 

ZPEVNĚNÉ PLOCHY U KOSTELA SV.JILJÍ 
 Jak jsme již informovali dříve, žulové kostky z překládaného 

chodníku v Dolních Borech budou částečně využity na opravu 

zpevněných ploch před kostelem Sv. Jiljí. Zbytek si ponecháme 

na plánované úpravy hřbitova v Horních Borech v příštím roce. 

Pokládku provádí firma PKG-STAVOPOL s.r.o. z Rovečného. 

 Z důvodu dodržení bezpečnostních předpisů bylo nutné od-

stranit dvoje schody, které vedly podél zdi hřbitova přímo do 

silnic a vznikaly tak v těchto místech nebezpečné situa-

ce. Naopak zůstal zachován nájezd do parčíku od uličky od obec-

ního úřadu. Toto místo bude upraveno tak, aby vyhovovalo všem 

stávajícím dopravním i bezpečnostním předpisům.  

 V rámci stavebních prací dojde také k úpravě místa pro na-

pouštění vody a úpravě pietních míst před křížkem a památní-

kem padlých.  

 

OBECNÍ KALENDÁŘ 
 Na pokrytí 60 % nákladů na tisk obecního kalendáře každo-

ročně čerpáme dotaci z Kraje Vysočina z programu Místní agen-

dy 21. Letos tento dotační titul nebyl z důvodu covidových úspor 

vůbec vypsán. 

 Diskutovali jsme proto na jednom z jednání zastupitelstva 

obce, zda ho letos nechat vytisknout celý na náklady obce (cca 

45 tis Kč). Tuto možnost ale zastupitelé neschválili.  

 Letos tedy obecní kalendář bohužel nebude vydán! Budeme 

ale doufat, že příští rok bude příznivější a budeme se k této 

"tradici" moci opět vrátit. 

 

CHODNÍK V HORNÍCH BORECH 
 Jak jsme již informovali dříve, připomínkovali jsme negativní 

hodnocení žádosti o dotaci na vybudování chodníků v Horních 

Borech. Před několika týdny jsme dostali informaci ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury, že opravdu došlo k chybnému 

posouzení žádosti ze strany fondu. Hodnotitel se omluvil za 

vzniklé komplikace a DOTACE NÁM BYLA PŘIZNÁNA V 

PLNÉ VÝŠI!!! 

Chodníky se tedy začnou budovat hned z jara, jakmile to počasí 

umožní.  

 V rámci akce dojde k úpravě a přeložení povrchu autobusové 

zastávky, od ní pak povede chodník po levé straně podél hasičky, 

hřbitova až na konec obce směrem na Rousměrov.  

Součástí projektu je také rozšíření veřejného osvětlení na parko-

višti před hřbitovem. 

 Stavbu bude provádět firma POHL CZ, stejně jako nyní v 

Dolních Borech. Oba projekty byly součástí jednoho výběrového 

řízení, které proběhlo už na jaře letošního 

roku.  

 Vysoutěžená cena za chodníky v Horních 

Borech je 1.816.922,64 Kč bez DPH, tedy 

2.198.476,39 Kč vč. DPH. Přičemž výše do-

tace je cca 1,5 mil Kč.  

 

Pro vyšší bezpečnost nás všech  a dětí 

zejména ! 

TUBUSY S REFLEXNÍMI PRV-

KY 
 U budovy ZŠ při vstupu do šaten a tělo-

cvičny a dále pak u silnice Na Hraničkách u 

odbočky na fotbalové hřiště byly nainstalová-

ny tubusy s reflexními bezpečnostními samo-

lepkami se znakem naší obce. Tyto tubusy 

jsme získali v rámci projektu Sdružení míst-

ních samospráv ČR zdarma.  

 Samolepky lze nalepit na oblečení, batoh, 

atd. a jsou určeny pro chodce a cyklisty ke 

zvýšení jejich bezpečnosti v silničním provo-

zu.  

 Využívejte je tedy dle potřeby ale prosím, 

s rozvahou. 

 

ZAPLACHTOVÁNÍ TERASY U  

SPORTOVNÍCH KABIN 
 V polovině října provedla firma Sea autoplachty s.r.o. instalaci 

plachtového krytí terasy u kabin ve sportovním areálu za cenu 

63.706,- Kč vč. DPH. O tuto cenu bude ponížen příspěvek obce 

TJ Družstevníku Bory na celoroční činnost spolku.  

      Foto na str. 14 

 

VÝTAH V PROVOZU 
 V posledním říjnovém týdnu došlo k předání díla a tím pádem 

i k ukončení stavebních prací ve víceúčelové budově a jejím oko-

lí. Díky dotaci z Ministerstva kultury jsme mohli celou budovu a 

všechny její provozy zpřístupnit nejen pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace, ale i pro osoby v pokročilém 

věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, dítě do 

tří let, atd.. Nově je možné využívat venkovní výtah, který je 

Pokračování ze str. 4   
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DEN BRAMBOR  

A DEN ZDRAVÍ 
 V neděli 24. 10. jsme opět připravili slavnost 

brambor. Připravili jsme vzorky odrůd brambor od 

domácích pěstitelů. Za jejich poskytnutí patří podě-

kování firmě Nevrkla Rousměrov a p. Březkovi 

z Cyrilova.  

 K ochutnávce 

patřily také pokr-

my z brambor, 

tradiční placky 

s povidly, pěry 

( t a š t i č k y ) 

s povidly, placky 

s  c i b u l k o u . 

Ochutnávali jsme 

také domácí chle-

b a ,  v ý r o b k y 

z kozího mléka z 
minimlékarny Pod 

holým vrchem a 

bylinné čaje od 

firmy LC Rosa. 

 V části pro zdraví si návštěvníci vyslechli zajímavou přednášku 

od Mgr. Evy Jahodové na téma Alternativní medicína. Jak naslou-

chat svému tělu, jak řešit bolest těla, jak na potíže jako je stres, 

vztek a strach.  

 Na závěr jsme si zaskákali v pytlech od brambor a loučili se 

s námi také divé husy na obloze.    Mária Necidová 

otevřený kdykoliv v 

d o b ě  p r o v oz u 

knihovny, kulturního 

sálu, obecního úřa-

du, lékařské ordina-

ce, školní jídelny, 

kadeřnictví atd. 

Podali jsme žádost o 

kolaudační souhlas a v současné chvíli probíhá 

vyúčtování akce. Věříme tedy, že tato stavební 

úprava pomůže ke zkvalitnění života našich 
občanů napříč všemi věkovými skupinami. 

 
  

 SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ OBEC 

BORY 
O projektu na nové sportovní zázemí jsme 

Vás informovali již v červencovém vydání 

Borského zpravodaje. V té době jsme měli 

podanou také žádost o dotaci na jeho výstav-

bu. Koncem prázdnin byla ale zveřejněna další 

výzva na dotační podporu od stejného posky-

tovatele - Národní sportovní agentury, proto 

jsme neváhali a začali připravovat žádost o 

podporu také do tohoto programu. 

 Součástí žádosti o dotaci do této výzvy 

bylo také bodové hodnocení projektu. Bojo-

vali jsme o každý bod, tak aby šance na 

úspěch byla co nejvyšší. Důležitým faktorem bylo mimo jiné 

také podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem. Vypsali jsme 

proto elektronické výběrové řízení na vybudování tohoto ob-

jektu. Do soutěže se přihlásilo 5 firem. Dvě firmy nedodaly 

finanční jistotu 200.000,-Kč pro případ, že by odmítly podepsat 

smlouvu o dílu. Musely tak být dle zákonem daných podmínek z 

výběrového řízení vyloučeny. Vítězem se tak stala křižanovská 

firma Stylstav s.r.o. 

 Pokud dotaci získáme, realizace by začala v příštím roce.         

              Lucie Dostálová 

 Na všechny cenové nabídky z výběrového řízení se můžete 

podívat v tabulce.  

Nabídka č. 1: Stylstav s.r.o., 594 51 Křižanov, č.p. 256, IČ: 26916096 

Doručena: 9.9.2021, 09:54 hod. 

Hodnotící  kritérium - nabídková cena (Kč, bez DPH): 13 238 300,- Kč 

Jistota - vložena částka 200 000,- Kč na účet zadavatele dne 8.9.2021 

 

Nabídka č. 2: PWB stavby s.r.o., Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 

01434837 

Doručena: 9.9.2021, 15:04 hod. 

Hodnotící  kritérium - nabídková cena (Kč, bez DPH): 15 638 042,- Kč 

Jistota – bankovní záruka Oberbank AG, Záruční listina 2271121954 ze dne 9.8.2021 

 

Nabídka č. 3: SOFI stav, s.r.o., č.p. 86, 675 05 Rudíkov, IČ: 25563114 

Doručena: 9.9.2021, 15:33 hod. 

Hodnotící  kritérium - nabídková cena (Kč, bez DPH): 13 922 615,- Kč 

Jistota – vložena částka 200 000,- Kč na účet zadavatele dne 9.9.2021 

 

Nabídka č. 4: ROSSLER-STAVITELSTVÍ s.r.o., Horní  Libochová 74, 594 51 Křiža-

nov, IČ: 29374324 

Doručena:  9.9.2021, 16:19 hod. 

Hodnotící  kritérium - nabídková cena (Kč, bez DPH): 12 513 999,- Kč 
Jistina – nedoložena 

 

Nabídka č. 5: LS MONT s.r.o., Jamská 2483/8, 591 O1 Žďár nad Sázavou, IČ: 

28285531 

Doručena: 10.9.2021, 7:25 hod. 

Hodnotící  kritérium - nabídková cena (Kč, bez DPH): 12 957 395,- Kč 

Jistina – nedoložena 
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Javorům u hřbitova v Horních Borech  

je víc než 130 let. 
 U starých stromů málokdy známe jejich stáří. V případě javorů 

klenů u hřbitova v Horních Borech to víme. Navíc známe, kdo je 

vysadil. Zjistil jsem to při pátrání po křížích a pomnících v Borech 

z Farní kroniky Horní Bory: 
 Hned na jaře 1890 zasadil podepsaný farář do každého rohu na 

hřbitově lípu – celkem čtyři. Roku 1892 na jaře nasázel podél hřbitova 

na straně ku silnici javory, kteréž objednal u lesního pana Františka 

Zapfa na Síčkách.  

 Z přehledu kněží naší farnosti vyplývá, že to byl P. Ignác Opla-

tek. 

 Lípy uvnitř hřbitova se nedochovaly, ale tři javory kleny ano. 

Až půjdete na hřbitov, tak se podívejte, jak vypadají javory vysaze-

né před 129 lety. Škoda, že pan farář neuvedl, kolik javorů vysadil. 

Zkusme si představit,  jak vypadalo okolí hřbitova, když  byly malý-

mi stromky. A co všechno zažily než vyrostly. 

 Pamatuji se, když byl skácen jeden javor vpravo u vchodu do 

hřbitova a nahrazen okrasnými jehličnany. Mezery mezi 2 javory na 

levé straně potom byly členy ZO ČSOP doplněny 2 lípami velko-

listými.  

 V minulém roce byly skáceny dva javory na pravé straně. Dře-

vokazné houby způsobily hnilobu kmenů a padání silných větví 

z korun stromů.  Stáří stromů se projevilo i dutinami ve kmenech. 

Na místě kde rostly tak mohly být umístěny kontejnery na odpady 

ze hřbitova.   

 Hřbitov je veřejným prostorem, kterému sluší stromová zeleň. 

Věděli to naši předchůdci, když sem javory sázeli. Péče o tyto stro-

my, úklid spadlého listí, nebo výsadba nových stromů, udržují vě-

domí sounáležitosti s generacemi našich předků.  

             Pavel Kříž, kronikář obce 

Množství spadlých atmosférických srážek  

v Borech 7. - 10. 2021 
červenec 110 mm, srpen 95 mm,  

září 17 mm a říjen 16 mm. 
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Lano jistilo bezpečný směr pádu kmene 

Po skácení se potvrdil špatný stav stromů  

Skácení předcházela redukce korun stromů  
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Když se řekne Hatě...  

 V původním významu znamená slovo hatě stavební konstruk-

ci z proutí na zpevnění cesty v blátivém terénu nebo v močálu. 

 A např. na Mapách.cz najdete mimo hraniční přechod Hatě 

ještě další obce, kde jsou Hatě místní části. 

 Pro nás v Borech 

ovšem má tenhle 

název význam jasný: 

Bývalý živcový důl na 

půl cesty z Dolních 

Borů k řece Oslavě. 

Díky výskytu vzác-

ných nerostů v Hatích 

i na dalších místech v 

našem okolí, zná Bory 

celý svět. 

 Pro řadu obyvatel 

Borů a okolí to bylo 

dlouhá léta místo, 

kam chodili do práce. 
A podle slov pamětní-

ků, zde pracovali rádi.  

 V létech, kdy jsme 

žili na hájence Manův 

Mlýn, bylo toto místo pro nás zásadní, protože odtud už to bylo 

domů kousek! 

 I když je území zrekultivované a přístup do podzemí oficiálně 

neexistuje, všichni víme, že zkrátka do Hatí se stále „leze“. (Své o 

tom vědí majitelé lesa, v těchto místech.) Důvody jsou zřejmě 

různé a neodvažuji se je tu rozebírat. Ale díky těmto odvážlivcům 

jsme v roce 2008 získali pro naše borské muzeum první současné 

fotografie podzemí. Autora V. Káňu toto prostředí zlákalo díky 

jeho zájmu o netopýry. 

 A potom, jak jistě většina z vás jistě víte, už druhý rok máme 

v muzeu nádherné velkoformátové fotografie od pana Jiřího Va-

verky. Část těchto fotografií, které pro nás boráky jsou přímo 

pokladem, který má velikou dokumentární hodnotu, můžete ob-

divovat ve zrekonstruované chodbě v 1. patře budovy OÚ.  

 Že jsou Hatě stále zajímavé i pro vzdálenější návštěvníky svěd-

čí návštěvy v našem Obecním muzeu, které i letos navštívili stu-

denti Masarykovy Univerzity z Brna, nebo skupina z Hukvald, či 

Klenčí pod Čechovem. 

 O minerálech v Borech a tedy i Hatích vydala Obec Bory 

knihu: Minerály Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí. Kdo 
by ji ještě neměl, může si ji zakoupit na OÚ, ale také vypůjčit 

v Obecní knihovně. V knihovně je k dispozici i ročníková práce 

Terezy Březkové Historie dolu Hatě v Borech. 

              Blanka Křížová 

O HATÍCH 

HISTORIE TĚŽBY ŽIVCE V BORECH 
 Vzpomínky dlouholetého zaměstnance MŠLZ pana Jindřicha 

Fňukala: 

 Půjdete-li z Borů polní cestou směrem na Netín, přijdete asi 

po 1 km ke kopci porostlém lesním porostem, kterému se říká 

Hatě. Tento kopec v sobě skrýval několik žil živce, které jsou 

uloženy od západu k východu se spádem 40 až 55 stupňů a síle 

od 5 m do 20 m. 

 Tyto žíly se skládají z podloží, mateční žíly a nadloží. Živec 

samotný dělíme na sodný a draselný. Používá se do polev na 

porcelán. Živec zde začal kutat po první světové válce nějaký 

Ital. Dobývání prováděl povrchově. Když mu spadlo nadloží na 

žíle č. 5 přestal těžit a odešel. V roce 1946 zde začal těžit nějaký 

Šlof z Brna, který toho asi po jednom roce nechal. 

 Potom asi v roce 1951-2 se zde ujala kutacích prací firma 

Moravské zeměvrtné závody Brno. V roce 1953-4 došlo k další-

mu dělení této firmy, které zůstaly průzkumné práce a vlastní 

těžba byla svěřena Moravským keramickým závodům Rájec-

Jestřebí. 

 Zpočátku se pracovalo 

v primitivních podmín-

kách. Pod zemí se hornina 

vrtala suchou cestou. 

Horníci byli proti prachu 

chráněni jen rouškou na 

ústech. Vrtáním vznikalo 

tolik prachu, že z šachty 

horníci vycházeli jako 

mlynáři. Odstřelená horni-

na se vyvážela na povrch, 

kde se vyklápěla a pracov-

níci ji přebírali a třídili 

podle jakosti. Před nepříz-
ní počasí byli chráněni jen 

obyčejnou kůlnou. 

 Následkem větších 

požadavků na výrobu bylo 

přistoupeno k rychlejšímu 

třídění. Byla proto posta-

vena třídírna, na kterou 

byla hornina s vozíky vytahována vrátkem do výklopníku, pod 

kterým byl podavač, kterým se hornina pravidelně podávala na 

transportní pás u kterého stáli třídiči. Ti ručně třídili materiál 

podle kvality na GŽI, GŽII, ŽPI, ŽPII a křemen. Po nátlaku léka-

řů bylo přistoupeno k vrtání ze suché cesty na cestu mokrou. Z 

počátku se tomu vrtaři bránili, poněvadž místo jedné hadice 

museli manipulovat s dvěma. Toto ztížení práce bylo pochopeno 

až po důkladném vysvětlení, jak je prach z vrtání nebezpečný 

lidskému zdraví. 

 Největší brzdou rozvoje výroby byla expedice různých dru-

hů materiálu do dvou sýpek, které zbyly po starém závodě. 

Proto bylo přistoupeno ke stavbě sýpek nových. Nové sýpky 

byly postaveny tak, že pod nimi procházel dlouhý transportní 

pás, po kterém šla hornina, která byla tříděna a shrnována do 

jednotlivých boxů podle jakosti živce. Před touto třídící linkou 

byl výklopník, kde se vyklápěly vozy (hunty) na rošt, který byl 

umístěn pod podavačem. Ten pravidelně podával surovinu na 

další transportní pás. Ten vynášel materiál na vibrační třídič 

skrápěný vodou. Od tohoto třídiče na třídicí pás, kde se dále 

třídil ručně. Poněvadž mnoho kvalitní horniny - drobného živce 

se při tomto způsobu třídění objevovalo na haldě, která již nešla 

ručně dále třídit, bylo nutno řešit její lepší zužitkování. Byl reali-

zován návrh na postavení linky zvané Sortex. Tato linka byla 

řešena tak, že drobný materiál se nahrnoval pomocí vrátku do 
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násypky z které byl pouštěn na pásky, kterou hlídaly elektromag-

netické separátory. Tady fotobuňky hlídaly světlý a tmavý materi-

ál a odfukováním tmavého materiálu byla hornina čištěna. Jelikož 

od roku 1965 již nebyl prováděn další geologický průzkum, tak 

došlo k dotěžování ložiska, které trvalo až do roku 1972. V roce 

1973 se prováděly likvi-

dační práce a nakládání 

zbytků rubaniny. Mezi tím 

závod postavil nový kame-

nolom v Krásněvsi. Úpl-

ným dokončením težby 

živce bylo provedení re-

kultivace těžebního a 

zpracovatelského území a 

vysázení lesního porostu 

kolem roku 1980. 

 Za plného provozu 

bylo v závodu zaměstnáno 

na dvě směny mezi 85 až 

90 pracovníky. Největší 
denní zásilka byla až 15 

vagonů vytříděné suroviny 

za den. Živec se dopravo-

val nákladními automobily 

do Velkého Meziříčí na 

nádraží ČSD. Největšími 

odběrateli byly závody - 

mlýny Poběžovice, Ne-

clov, Stará Role v západních Čechách. 

 Při své 22 leté existenci závod byl významným zdrojem za-

městnání nejen pro obyvatele Borů, ale i širokého okolí. S úctou 

vzpomínáme památky dvou zaměstnanců závodu - Richarda Vrb-

ky a Františka Blahy - elektrikářů, kteří podlehli smrtelným úra-

zům. 

 Díky provozu závodu na těžbu živce jeho zaměstnanci každo-

ročně oslavovali den 9. září jako Den horníků. 

 A jak Hatě vnímá pan Jiří Vaverka a jeho kolegové? Rozhovor připravuje-

me a naleznete ho v příštím čísle Borského zpravodaje.  

Chodba v prvním patře budovy OÚ, kde můžete zhlédnout  

celkem 16  velkoformátových fotografií. V době konání říjnových voleb…. 

...a dnes, po dokončení všech prací. 
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  Po dlouhé době jsme se opět potkali v rodinném centru. 

Stihli jsme tři podzimní setkání a myslím, že to bylo povedený.  

Nejdřív jsme využili ještě krásného babího léta a ochutnali dob-

roty ze zahrádek a kuchyní na dece v geoparčíku. Podruhé jsme 

byli kreativní a děti zkoušely malovat prstovými barvami. Mamin-

ky nepřišly zkrátka a mohly využít bazárek  s oblečením. Při po-

sledním říjnovém setkání jsme měli v plánu tvoření podzimní 

lucerničky a kaštanových zvířátek, ale vzhledem k tomu, že se 

sešly děti v podobném věku a zabavily se samy, tak jsme jim 

nechaly volnou hru a samy jsme čerpaly vitamíny, vyměnily jsme 

si jablečné recepty a užívaly si chvilku u kávy a čaje. 

 A další sekání? Já si dávám do konce roku přestávku, ale urči-
tě to nemusí znamenat zavřené dveře v Mraveništi. Klíče jsou 

k mání. 

 Přeji pěkné podzimní dny a těším se na všechny zase 

v novoročním naladění.       Klára Havlátová 

Z OBECNÍ KNIHOVNY  
 Vážení rodiče našich nejmenších dětí, už potřetí jste při 

vítání občánků dostali balíček S knížkou do života. Doba  už 

zase úplně nepřeje hromadným akcím, ale určitě budete i se 

svými dětmi v knihovně vítání kdykoliv, v běžné provozní době. 

 A proč vůbec vznikl projekt S knížkou do života? Jeho smys-

lem je:  

Přesvědčit rodiče, že jednou z důležitých věcí pro rozvoj dítěte je 

věnovat jim svůj čas a strávit jej společně nad knihou (prohlížením, 

čtením, povídáním, zpíváním), a to od nejútlejšího věku. 

Poradit jim, jak to dělat (metodickou radou, praktickou pomocí) a 

nabídnout jim podpůrné služby knihoven, prostor pro sdílení s ostatní-

mi rodiči atd. 

Vytvořit a posílit vztah ke knize a čtení u nejmladší generace.  

 Tolik pár řádků z 

teorie. Důkazem, že 

to funguje je řada 

maminek a dětí, 

které do knihovny 

pravidelně chodí. 

Památná věta ma-

minky Lenky 

Sýkorové, ně-

kdy na počátku 

byla: „Asi by 

mě nenapadlo, 

chod i t  d o 

knihovny s tak 

malými dětmi…“ A pak se z Lenky, 

Julinky a Vitka stali naši úplně NEJ čte-

náři. Množství knížek, které přečtou za 

týden, nebo za čtrnáct dnů je přímo 

neskutečné! 
 Na omezenou dobu máme v naší 

knihovně k dispozici sadu Albi tužka 

a k ní 3 knížky. Prostě na vyzkoušení, 

např. pokud uvažujete o koupi tohoto 

moderního čtenářského pomocníka.  

 V říjnu se nám podařilo najít vhod-

ný termín a po velmi dlouhé době 

navštívily knihovnu děti od 1. do 5. třídy. Pro každou třídu zde 

byla připravena čtenářská dílna. A byla to velká radost. 

 

OSTRAVSKO  
 Byl to náš třetí 

vícedenní zájezd a 

opět to byly krásné 3 

dny (a částečně i no-

ci...). 

 Fárání do dolu, 

vyhlídka z věže radni-

ce města Ostravy, 

Dolní oblast Vítkovi-

ce, Myslíkovské Lur-

dy, obora a hrad 

Hukvaldy, město Štramberk a jeho Trůba a jeskyně Šipka, arbo-

retum Makču Pikču, Pradědova galerie v Jiříkově a na závěr na 

hradě Sovinec prohlídka zvaná Práčata. Bylo to daleko, bylo to 

náročné… Ale bylo to nezapomenutelné. I ubytování v rekreač-

ním zařízení Palkovice bylo naprosto dokonalé. Tedy opět se 

vše dá uzavřít slovy: Dobře nám spolu bylo!  Blanka Křížová 

NA SKOK V MRAVENIŠTI  

Piknik na cestě do Hukvald 
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 OKRESNÍ KOLO PŘESPOLNÍHO BĚHU 

VE ŽĎÁŘE N AD SÁZAVOU 

 6.10.2021 pořádala OR AŠSK ČR Žďár nad Sázavou a Stře-

disko volného času ACTIVE Žďár nad Sázavou okresní kolo 

přespolního běhu. Po dlouhém čase a koronavirové přestávce 

máme mezi našimi žáky šikovné běžce. A tak jsem zavzpomínala, 

jak jsme kdysi jezdívali s Petrem Holánkem a vyhrávali v Novém 

Městě na Moravě. Proto jsme zkusili sestavit dvě družstva a vyra-

zit do lyžařského areálu Martina Koukala u Pilské nádrže a změ-

řit síly s ostatními školami.  

 V silné konkurenci nám naši žáci ostudu opravdu neudělali! A 

měla jsem z nich velkou radost. Protože závod doběhli úplně 

všichni. Našim nejlepším běžcem byl Lukáš Ambrož, který je 

členem atletického oddílu Sokol Velké Meziříčí a doběhl v čase 

12:00 na pěkném 22. místě. O to větším překvapením byl čas 

Matěje Drápely, který je žákem 7. třídy, a doběhl v konkurenci 

deváťáků v čase 12:36 na 34. místě. Jeho bratr, dvojče, v čase 

14:08. 

 Dalšími členy družstva byli Radim Smejkal 8. tř. v čase 15:20, 

Michal Kaštan 8. tř. v čase 15:23, Zdeněk Ambrož 7. tř. v čase 

15:25.  Družstvo chlapců běželo v deštivém počasí 3 km. Z 80 

běžců na startu závod dokončilo 70. 

 Ještě úspěšnější bylo družstvo dívek, které obsadilo 9 místo 

z 11. Dívky běžely v dešti 1,5 km. Naší nejlepší běžkyní se stala 

Zdislava Ambrožová z 9. tř. v čase 7:25 na 19 místě. Barbora 

Ambrožová s časem 8:52, Andrea Jakubcová s časem 8:53, Mag-

dalena Pekárková s časem 9:27. Dalšími členkami družstva byla 

Simona Havelková s výsledkem 9:45 a Erika Jandová v čase 10:20. 

Zapsaných bylo 70 závodnic a doběhlo 64. 

 Všem žákům k překonání jejich osobních rekordů blahopřeje-

me a přejeme další sportovní úspěchy! 

                   Mgr. Zuzana Jurková, učitelka  

PODZIMNÍ PRÁZDNINY MOP BOBEŠ 

       Konečně jsme mohli po covidové pauze opět vyrazit na 
podzimní prázdniny. Místo jsme si vybrali nedaleko Brna 

v Rosicích. Ubytování bylo téměř královské ve Středisku volného 

času v Rosicích. Budova byla přímo na zámeckém nádvoří. 

 První den jsme si užívali krásného podzimního počasí 

v Rosicích. Prošli jsme celou naučnou stezku, která končila u 

kaple Nejsvětější Trojice. Odtud jsme se vraceli zpět lipovou 

alejí s křížovou cestou. Prošli jsme si náměstí a celý den příjemně 

zakončili v místním kině. 

 Druhý den na nás čekal zábavný vědecký park v Brně 

VIDA. Na interaktivních exponátech jsme si mohli vyzkoušet 

téměř vše: rotující místnost, kolo na laně, modely lidských 

orgánů, archeologické pískoviště, … Zúčastnili jsme se také 

d o p r o v o d n é h o 

programu o vědec-

kých pokusech, 

který byl velmi 

zajímavý. 

 V sobotu už byl 

naplánovaný odjezd. 

Dopoledne jsme 

ještě stihli prohlíd-

ku zámku, kde se 

nám asi všem nejví-

ce líbila výstava 

hraček. Poobědvali 

jsme ještě výborný 

oběd a vyrazili na ná-
draží. Cesta nám pěkně 

utíkala a už se těšíme na 

další společný výlet!  

 

  Lenka Sýkorová 
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  Podzimní polovina fotbalové sezóny skon-

čila. Na rozdíl od loňského podzimu se ode-

hrály všechny naplánované zápasy. Soutěží se 

v různých kategoriích účastní 6 našich druž-

stev. 

 Sezónu okresního přeboru výborně zahájil 

mužský A-tým. Po úvodních třech vysokých 

vítězstvích s Křovím, Dolní Rožínkou a Vírem 

přišlo pouťové utkání se Štěpánovem, ve 

kterém naši fotbalisté prohrávali, nakonec se jim ale povedlo 

v poslední minutě strhnout vítězství na svoji stranu a zvítězit 2:1. 

Poté následovaly vítězství s Bobrovou, Doubravníkem a Jívovím. 

V 8. kole přijela do Borů Bystřice ”B”, která se ujala vedení 2:0, a 

vypadalo to, že vítězná série Borů skončí. Našim se však povedl 

krásný obrat na 3:2 a připsali si další 3 body do tabulky. Dále při-

šel triumf s Novou Vsí ”B”. V 10. kole vyrazilo ”áčko” na zápas do 

Křižanova, jemuž se také povedlo prvních 9 zápasů vyhrát. Bory 

se v zápase rychle ujaly vedení, díky soustředěnému výkonu nako-

nec zápas ovládly 3:0 a připsaly si tak cenný skalp. V dalším utkání 

opět sahalo ”áčko” po vítězství. V poslední minutě utkání ale Roz-

sochy vyrovnaly z pokutového kopu, a vítězná série se tak zasekla 

na čísle 10. V následujícím utkání v Osové Bitýšce vedly Bory ještě 

15 minut před koncem 2:0. Díky dvěma penaltám poté Osová 

Bitýška srovnala skóre, a 

přišla tak další hořká remíza. 

Chuť si naši fotbalisté spravili 

v posledním podzimním kole, 

když v derby porazili Radostín 

vysoko 7:0. Celková bilance 

11 výher, 2 remízy, 0 proher 

stačí na 35 bodů, což je za polovinu sezóny patrně nejvíce 

v historii klubu. Křižanov má díky 12 vítězstvím ještě o bod více, 

naše áčko tedy přezimuje s jednobodovým odstupem na druhém 

místě. Třetí je Bystřice ”B” s 27 body. 

 Hodně fotbalu si užil také mužský B-tým, jenž odehrál 11 zápa-

sů s bilancí 8 vítězství, 3 porážky, což ve IV. třídě stačí na 4. místo. 

Tým dorostenců, který je letos spojený s dorostem Radostína, si 

na podzim nepřipsal ani bod. Nutno však dodat, že dorostenci 

působí v krajské I. třídě, kde je větší konkurence. První rok v nové 

kategorii zažívá žákovský tým, často musí soupeřit se zkušenějšími 

týmy, a na podzim si tak připsal jediné vítězství. 

 U kategorií starší přípravky a mladší přípravky jsou výsledky 

vedlejší, proto se tabulky nevedou. Nejmladší fotbalisty ještě čeká 

v sobotu 4. prosince mikulášský turnaj ve školní tělocvičně. 

 TJ DRUŽSTEVNÍK BORY by rád poděkoval všem funkcioná-

řům, hráčům, fanouškům, sponzorům a také rodičům, kteří pod-

porují své děti ve fotbale. 

 DĚKUJEME, že přispíváte k fungování fotbalu v Borech. 

             TJ Družstevník Bory 

 

  

„Pomáhej lidem, i když víš, že ti to nemohou vrátit 

zpět. Pomáhej bez očekávání. Laskavost z tebe dělá 

úžasného a krásného člověka“ 

                              - autor neznámý  
 

 V červnu 24. 2021 se v Moravských obcích 

stala pro naše zeměpisné šířky nevídaná udá-

lost. Nad krajinou se vznášel větrný vír, který 

se po styku se zemí přeměnil na tornádo. 

Tornádo nabíralo na síle a devastovalo vše, co 

mu bylo v cestě. Do cesty se mu připletl i 
dům rodiny pana Zdeňka Novosada z Hrušek. 

V osudný okamžik byla v domě pouze jeho 

postarší maminka. Ta se schovala do své svět-

nice a doufala, že vše brzy ustane. Po několika 

minutách bylo po všem. A to do slova. Když 

žena vyšla ze svého domu, vesnicí se rozléhalo 

naprosté ticho. Zastavil se čas. Pan Zdeněk se 

vrátil do Hrušek hned, jak pohroma skončila, 

aby zkontroloval maminku a dům. Maminka 

byla naštěstí v pořádku. Dům to štěstí neměl. 

Okna byla vymlácena a střecha na kusy. Statici 

dům označili za nevhodný a byl zcela srovnán 

se zemí. Na místě, kde stával dům, dnes stojí 

jenom cedule s číslem popisným.  

 Rodina by na místě chtěla dům postavit 

znovu. Postavit nový dům je velice náročné, 

jak po psychické stránce tak i po finanční. V 

dobrovolné sbírce, 

která proběhla pod 

záštitou TJ Družstev-

níku Bory, se vybralo 

21 000,-. Tyto peníze 

byly předány panu 

Novosadovi. Předání 

proběhlo několik 

měsíců po ničivém 

tornádu. Vesnice 

vypadala tragicky, 

avšak lidé byly odhod-

lání a plní naděje v 

lepší zítřky. 

 Všem, kteří jste 

přispěli, patří velký 
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Áčko  

Starší žáci 

Mladší přípravka 

Ze zájezdu KDP. K článku na str. 10  

Foto Z. Chmelař 
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Starší přípravka 
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Zapomenutá studánka 


