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Pouťové veselí nabídne zajímavý program 
Taneční zábava, pouťové atrakce, vystoupení folklórního souboru Bítešan i fotbalová utkání. Na to vše 

se můžete těšit v rámci programu Dožínkové pouti od 2. do 4. září v Borech. 

První zářijový víkend se v Borech ponese ve znamení Dožínko-

vé pouti. Pouťový program zahájí již v pátek 2. září zábava 

v kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje mladá kapela 

Renegát z Velkého Meziříčí. Sobota bude patřit našim fotbalis-

tům. Nejprve na novém trávníku vyzve soupeře z Velkého Me-

ziříčí a Rožné mladší přípravka, od 16 hodin nastoupí muži B 

proti týmu Radešínské Svratky B. Nedělní program zahájí prů-

vod s dožínkovými věnci od kostela sv. Martina. Poté bude 

následovat Dožínková mše svatá kostela sv. Jiljí s živou hudbou 

pana Milana Čecha. Po skončení mše jste všichni srdečně zváni 

na setkání s drobným občerstvením a vystoupením dětské 

taneční skupiny národopisného souboru Bítešan z Velké Bíte-

še. Tečkou za pouťovými oslavami bude nedělní fotbalové 

utkání áčka mužů, kteří vyzvou tým z Počítek. Během nedělní-

ho odpoledne od 14 do 17 hodin bude pro návštěvníky otevře-

né obecní muzeum. Pouťové atrakce najdou děti i dospělí jako 

obvykle před budovou obecního úřadu.                                     

-mh- 
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U Horníku roste moderní sportovní zázemí s výletištěm 
Nových šaten se příští léto dočkají nejenom místní hasiči a fotbalisté. Na louce vedle 

fotbalového hřiště začátkem srpna obec zahájila výstavbu nového sportovního zázemí za 

16 milionů korun. 

Loňská dotace vypsaná Národní sportovní agenturou (NSA) 

byla pro obec obrovskou výzvou a hlavně příležitostí. O výstav-

bě výletiště v Borech se mluví mnoho let, mladí hasiči trénují 

na závody také zcela bez zázemí a fotbalové kabiny začínají být 

pomalu nedostačující. Proto zastupitelé neváhali a výstavbu 

nového sportovního zázemí podpořili, nehledě na to, že nový 

areál budou využívat i děti ze školky i školy a sloužit bude také 

veřejnosti. Neuplynul ani rok od podání druhé části žádosti o 

finanční podporu výstavby zázemí a v Borech už se staví. I když 

zdražování stavebního materiálu nepřeje žádným velkým in-

vestičním akcím, výstavbu místního sportovního areálu naštěs-

tí nepřekazilo. Přestože křižanovská stavební firma Stylstav 

žádala o navýšení rozpočtu stavby, nakonec se však s obcí do-

hodla a zahájila práce za vysoutěžené, tedy loňské ceny.   

Součástí nového zázemí budou dvě šatny se sprchou a záchody 

pro celkem 40 sportovců, sociální zázemí pro veřejnost, bezba-

riérové toalety a dvě místnosti sloužící jako sklad hasičské i 

fotbalové výbavy. Chybět nebude ani společenská místnost 

s kuchyňkou, která bude sloužit jako zázemí během pořádání 

závodů, kulturních a společenských akcí nebo školení. Za zadní 

stranou budovy vyroste pódium se zpevněnou plochou a za-

střešeným posezením. Závody na nové hasičské dráze budou 

diváci sledovat také ze sezení pod střechou. Investici ve výši 16 

milionů korun zvládne dokonce obec financovat bez dalšího 

zadlužení.  Stát prostřednictvím NSA přispěje na výstavbu do-

tací 11 milionů korun, obci zbývá tedy doplatit zbývajících 5 

milionů korun.  

„Je až neuvěřitelné, že stavba takového rozsahu v dnešní době 

nezatíží obecní rozpočet dalším úvěrem. Náš podíl jsme schop-

ni zafinancovat z vlastních zdrojů, s bankou jsme dojednali 

pouze možnost krátkodobého „sáhnutí“ do mínusu formou 

kontokorentu. Ten nám pomůže přečkat krátké období mezi 

fakturací a čerpáním dotace,“ doplňuje starostka obce Lucie 

Dostálová. Pokud půjde vše podle plánů, slavnostní otevření 

sportovního zázemí proběhne v červnu příštího roku.                  

-mh- 
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Cyklostezka 
Bory - Vídeň - VM 

Občané prostřednictvím letoš-

ních výsledků Veřejného fóra 

projevili zájem o vybudování 

cyklostezek v okolí obce. Zastu-

pitelé tento námět kvitovali a ve 

spolupráci s obcí Vídeň a měs-

tem Velké Meziříčí zahájili pří-

pravné práce. Během následují-

cích tří měsíců bychom měli 

znát její přesnou trasu, kterou 

prověří vyhledávací studie. Na 

studii poté naváže projekční 

část, stavební povolení a žádost 

o dotaci. 

Slovo místostarosty 
Vážení občané naší hezké a rozvíjející se 

obce, dovolím si tento úvodník věnovat 

více oblastem. 

Tou první je letošní výročí spojení v jeden 

celek, v obec Bory. Už dávno je známé hes-

lo - v jednotě je síla. Tím nemyslím místní 

prodejnu, ale společenství, které společně 

můžeme vytvářet. Spousta z vás se oběta-

vě zapojuje do rozvoje naší obce. Věnuje 

se dětem a mládeži, pořádá zájezdy, orga-

nizuje přednášky, zapojuje se aktivně do 

obecních akcí a je takzvaně vždy „při ruce“. 

A právě díky takovým lidem se stává obec 

živou a může růst, ne pouze přežívat či 

stagnovat. Děkuji vám všem, kteří si i 

v dnešní době dokážete najít čas a věnovat 

ho obecním aktivitám. 

Druhým bodem jsou volby – jak jistě víte 

za několik týdnů proběhnou komunální 

volby. Budeme si volit své zastupitele. Jsou 

to pro nás všechny jiné volby než ty 

„ostatní“. Volíme naše zástupce, kteří tu 

žijí společně s námi, které všichni známe, 

často kamarády i rodinné příslušníky. Vě-

řím, že tito lidé, kteří se nechali napsat na 

kandidátku, jsou si vědomí zodpovědnosti, 

která vyplývá z mandátu zastupitele a bu-

dou pracovat plně a zodpovědně pro vaše 

potřeby. Ne vždy je to práce lehká, často 

časově náročná a zodpovědná.  

Nakonec děkuji vám všem, ochotným a 

aktivním občanům. Všem, kteří se aktivně 

zapojujete do dění v naší obci. Do zbývají-

cích dní dovolených a prázdnin vám přeji  

jen to nejlepší. Přeji vám také pohodový 

čas strávený během oslav Dožínkové pouti. 

Novým zastupitelům a vedení obce přeji 

hodně energie, dobrých spolupracovníků a 

v neposlední řadě zdraví.  

                             Pavel Vávra, místostarosta 

Do vídeňské zoo Schönbrunn vyrazily dva 

plné autobusy 

Obecní zájezd do nejstarší zoologické zahrady na světě, která byla již šestkrát zvolena 

nejlepší zoologickou zahradou Evropy, si nenechalo ujít 96 účastníků. Tříhodinová cesta 

dvěma autobusy do rakouské Vídně stála určitě za to. V rozlehlé zoologické zahradě 

bylo k vidění více než 700 druhů zvířat, přičemž některé z nich patří mezi vysoce 

ohrožená. Mezi nejslavnější obyvatele ZOO se jistě řadí pandy velké i červené, koaly, 

tučňáci, lední medvěd nebo harpie. Zoologická zahrada se nachází hned vedle zámku 

Schönbrunn, který byl svého času letním sídlem císařského páru a dnes patří mezi 

světové kulturní dědictví UNESCO. Zahrady a celý areál, kterými je tento zámek 

obklopen, by stály za samostatný výlet. To až ale třeba někdy příště… 

                                                                                                                                 Lucie Dostálová 

Borský zpravodaj 
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Od podzimu bude opět probíhat 

vzdělávání seniorů 

Od září se budou moci v naší obci vzdělávat 

senioři prostřednictvím Virtuální univerzity 

3věku. Virtuální Univerzitu organizuje Pro-

vozně ekonomická fakulta České zeměděl-

ské univerzity v Praze. 

Další informa-

ce lze získat u Mgr. Evy Jahodové nebo v 

kanceláři OÚ.  

Oznámení MUDr. Klimeckého 

MUDr. Klimecký oznamuje, že nebude 

ordinovat od 29.8.2022 do 9.9.2022. Za-

stupovat jej bude MUDr. Bendáková v 

Křižanově v těchto ordinačních hodinách: 

pondělí, středa, čtvrtek a pátek od 7:00 

do 11:00 hodin, úterý od 12:30 do 14.00 

hodin. Je nutné se na vyšetření objednat 

na tel. čísle 566 543 600. 

Nabídka služeb kominíka 
 

V pondělí 5. 9. 2022 bude provádět komi-
nictví Hladík Ladislav a Limberg Ladislav v 
obci Bory kontrolu a čištění spalinové ces-
ty dle vyhlášky 34/2016 sb. o čištění, kon-
trole a revizi spalinové cesty. Cena je 450 
Kč. 

 

Obec rozmístila nové koše  

Zaměstnanci obce v minulém týdnu do-

končili rozmisťování košů na psí výkaly. 

Místa byla vybrána zastupiteli tak, aby 

byly koše i sáčky dostupné po celém 

intravilánu obce. Nyní už tedy záleží pou-

ze na pejskařích, jestli se znečištění ve-

řejných prostranství sníží. 

Obec  získala stavební povolení 

pro chodník "Na Hraničkách" 

Dopravní úřad ve VM vydal stavební povo-

lení pro vybudování nového chodníku, kte-

rý propojí stávající chodníky podél dvou 

hlavních komunikací. Nový chodník povede 

od zastávky v Dolních Borech, přes Hranič-

ky, kolem fotbalového hřiště až ke křižovat-

ce u Kotačkových, kde se napojí na chodník 

směrem ke kostelu sv. Martina. Nyní budeme 

čekat na vypsání dotace. 

Z jednání zastupitelstva obce (ZO) a rady obce (RO) 

Účast členů ZO a RO na jednáních od 1. 11. 2018 do 11. 8. 2022  

Zastupitel  
Zastupitelstvo obce 
celkem 43x  

Rada obce 
celkem 62 x  

Dostálová Lucie Ing. 43 x 62 x 

Chalupa Martin Mgr. 36 x  

Kaštanová Veronika Bc.  28 x  

Kotačka Ladislav (radní  od 14. 3. 2019) 36 x 51 x 

Kovář Karel  35 x 58 x 

Kujalová Jana  42 x  

Necidová Mária Ing.  31 x  

Špaček Milan  33 x  

Vala Marian  38 x  

Vávra Aleš  37 x 58 x 

Vávra Pavel  43 x 62 x 

Večeřa Luděk  40 x  

Viliš Petr  41 x  

Doležal Petr  (zastupitel od  25. 4. 2019) 28 x  

Dostál Jan (zastupitel od 24. 10. 2019) 29 x  

Březka Josef (odstoupil 13. 2. 2019) 3 x / 4 4 x / 5 

Holoubek Radek (odstoupil 24. 1. 2019) 3 x / 4  

Kučera Tomáš (odstoupil 15. 10. 2018) -  

Jakubec David (odstoupil 17. 10. 2019)  2 x / 7  

Kostečka Jan (odstoupil 1. 4. 2019)  2 x / 2  

RO 23. 5.  

RO schválila omezení provozu MŠ 

Bory na jednu třídu ve dnech 1.7.-

15.7.2022. RO schválila přerušení 

provozu MŠ Bory ve dnech 18.7.-

31.8.2022. RO schválila navýšení 

nejvyššího počtu dětí o 4 na 24 ve 

třídě mladších dětí a navýšení nej-

vyššího počtu dětí o 2 na 25 ve třídě 

starších dětí. 

ZO 23. 6. 

ZO schválilo 15 členů zastupitelstva 

pro volební období 2022-2026. 

ZO schválilo příspěveky na celoroční 

činnost v roce 2022 pro TJ Družstev-

ník Bory ve výši 75.000 Kč, pro Ko-

munitní školu Bory, z.s. ve výši 

15.000 Kč, pro ZO ČSOP Bory ve výši 

10.000 Kč a pro Portimo, o.p.s. ve 

výši 10.000 Kč. 

ZO schválilo dary pro TJ Družstevník 

(sázení stromů) ve výši 17.000 korun, 

pro SDH Bory (sběr kovového odpa-

du) ve výši 20.000 Kč. ZO schválilo, 

aby obec zahájila jednání s firmou 

Colas o vybudování obchvatu obce 

Bory pro dopravu z lomu. 

RO 19. 7. 

RO schválila zrušení zadávacího říze-

ní na veřejnou zakázku: Sportovní 

zázemí obec Bory-2022, zjednoduše-

né podlimitní řízení na stavební prá-

ce z důvodu podpisu smlouvy se zho-

tovitelem stavby Stylstav s.r.o.  
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Nadšení a zábava! Přívesnický tábor si děti užily  

O letošních prázdninách se sedmdesát táborníků vydalo na tajuplnou cestu společně 

s Aladinem, našlo ztraceného bobra Béďu a poslalo vzkaz až do moře. Během 

přívesnického tábora děti prožily mnoho zajímavých dobrodružství, na která snad jen tak 

nezapomenou. 

Každoroční přívesnický tábor se konal i letos. O velkých prázd-

ninách se uskutečnily při turnusy a na všech nám vyšlo krásné 

počasí. Letos byly turnusy rozděleny podle věku, celkem všech-

ny tři turnusy čítaly 70 dětí. První tábor s tématem Aladinova 

lampa byl pro děti starší sedmi let. Společně s Aladinem jsme 

plnili úkoly, které nám zadala kouzelná lampa. Vytvořili jsme si 

stylovou pokrývku hlavy a šperk na ruku. Večer, který jsme na 

táboře přespávali, se nesl v karnevalovém duchu. Kouzelná 

lampa nám na konci týdne ukázala cestu k pokladu, který se 

ukrýval v zámeckém parku ve Velkém Meziříčí. Druhý turnus 

tábora byl určený dětem od čtyř let. Jeho tématem byla ZOO. 

Každý den byl věnovaný jiné části zoo, a tak jsem se dostali na 

safari, do moře nebo do světa plazů. Naším úkolem bylo najít 

ztraceného bobra. O zvířátkách jsem se dozvěděli velké množ-

ství informací a bobra Béďu jsme poslední den opravdu našli. 

Třetí tábor byl pouze třídenní a zúčastnily se ho děti od tří do 

sedmi let. Každá skupina si vytvořila loď a námořnickou čelen-

ku, a tak se z nás stali námořníci. Společně jsme vypustili papí-

rové lodičky do potoka. Doufáme, že nám dopluly až do dale-

kého moře. Všechny tři turnusy jsme si moc užili. Na druhý 

turnus nás přijela navštívit paní redaktorka z Českého rozhlasu 

Vysočina. Přijela po dvou letech zkontrolovat, jak se nám daří. 

Děti dávaly paní redaktorce kladné ohlasy, za což moc děkuje-

me. Chtěli bychom poděkovat penzionu u Milostných za ocho-

tu a trpělivost během podávání obědů, paním prodavačkám 

v obchodě za přípravu a donášku svačinek. Ale hlavně děkuje-

me všem dětem, které s námi strávily hezké dny na táboře.  

                                                                                          K. Kotačková 

Reportáž o táboře k poslechu zde. 

Letní kino zpestřilo tři prázdninové večery 
Bohatou filmovou nabídku si i na letošní léto připravili místní 

fotbalisté. Tři filmové večery si nenechalo ujít na tři stovky 

diváků. Tři české filmy, navíc, z každého žánru něco. První pro-

mítání romantické komedie Srdce na dlani ovlivnilo nečekaně 

chladné počasí, přesto lidé druhý prázdninový víkend terasu 

kabin zaplnili. Eso z rukávu vytáhli pořadatelé v podobě kome-

die ze sportovního prostředí s názvem Vyšehrad: Fylm. Jakub 

Štáfek v roli Laviho přilákal davy nejenom mladších diváků. Jak 

příznačné, že žádná z laviček nezela prázdnotou. Letní filmo-

vou trilogii uzavřelo životopisné drama o Emilu Zátopkovi a 

jeho ženě. Poděkování patří organizátorům akce z TJ Družstevní-

ku Bory za rozšíření prázdninové kultury pod širým nebem.-mh- 
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Na puťáku děti zdolaly padesát kilometrů a spaly pod širákem  
Z důvodu malého počtu přihlášených 

dětí, se letos nekonal náš tradiční tábor v 

Tasově. Proto jsme se rozhodli udělat pro 

starší děti puťák. Na čtyři dny jsme odjeli 

směrem Vranov nad Dyjí. První den jsme 

vystoupili ve stanici Šumná, a protože 

počasí na noc hlásili všelijaké, směřovali 

jsme naše kroky do Podhradí, kde na nás 

čekala krásná chatička. Ráno jsme opět 

vyrazili do Vranova a pokračovali v cestě 

směrem k Bítovu. Cesta byla místy nároč-

ná a nekonečná. Procházeli jsme "Kozí 

stezkou" kolem zříceniny hradu Corn-

štejn, nedaleko Bítova. A večer jsme ko-

nečně dorazili k řece, kde jsme přenoco-

vali už pod širým nebem. Počasí nám 

přálo, koupali jsme se a uvařili si večeři 

na vařičích i liháčcích. Spát jsme šli za 

doprovodu netopýrů, kteří nad námi lé-

tali. V pondělí ráno jsme pokračovali v 

cestě, vylezli jsme na Grázlovu vyhlídku a 

došli do Uherčic, kde jsme si našli místo 

na spaní v zámeckém parku pod krásným 

stromem. Prohlídku zámku jsme bohužel 

nestihli, ale zjistili jsme, že se zde natáče-

lo několik pohádek: Nebojsa (1988), Sva-

tojánský věneček (2015), Hodinářův učeň 

(2019). V úterý už nás čekala jen cesta 

domů.  

Bylo nám spolu hezky, bylo to fajn. 

Všechny děti zaslouží velkou pochvalu. S 

velkými batohy nachodily celkem kolem 

50 km.                                  Lenka Sýkorová 

Prázdninové aktivity v Obecní knihovně se těší velkému zájmu  
 Moc nás těší, že letos je každý pátek v knihovně plno. Zájem 

malých i velkých čtenářů je úžasný.  

Na děti tu navíc čeká pokaždé kufr s překvapením. A tak už 

jsme vymýšleli vlastní příběhy s Příběhostrojem, hráli hry a 

děti také postupně zdolávají čtenářskou výzvu. Mimo to už 

jsme ale také vyráběli inchové obrázky, cvičícího gymnastu, 

korkové panáčky, pletli náramky přátelství a taky se učili vázat 

knihy…  

A nebojte, nápadů i materiálu máme stále dost! 

B. Křížová, M. Kaštanová 
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Změny ve farnosti Bory 

Pavel Šenkyřík, velkomeziříčský děkan v letech 2015 – 2022 

Katolický kněz, do srpna 2022 velkomeziříčský děkan Pavel 

Šenkyřík se narodil 26. června 1976 v Brně. Do Teologického 

konviktu v Litoměřicích nastoupil po tom, co se vyučil kucha-

řem a pak pokračoval na střední škole Společného stravování. 

Z Litoměřic se přesunul do kněžského semináře v Olomouci a 

na Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palacké-

ho, kde byl v pátém ročníku vysvěcen na jáhna. Jako jáhen 

sloužil v Blansku a Adamově. Kněžské svěcení přijal 11. října 

roku 2002. Prvním kaplanským místem byla Fryšava, odkud 

jezdil vypomáhat do Žďáru nad Sázavou ke sv. Prokopovi. Za-

čátkem prosince se pak stěhoval do Boskovic, kde působil do 

konce července. Od 1. srpna 2003 se stěhoval do Brna, kde 

kaplanoval u kostela sv. Jakuba. Po dvou letech v roce 2005 

byl poslán už jako farář ke svatému Augustinovi. Po deseti 

letech farářování byl k 1. 8. 2015 jmenován děkanem velko-

meziříčským. Po P. Łukaszovi Szendzielorzi přebral nejen dě-

kanský úřad, ale hlavně farnosti Velké Meziříčí a Bory. Po roce 

k tomu přijal farnost Netín.   

Během děkanských let otce Pavla se na faře ve Velkém Meziří-

čí prostřídalo několik kaplanů: Jaroslav Sojka, Marek Husák, 

Karel Adamec, Jaroslav Laštovička, Martin Hönig a jáhen Jiří 

Dyčka. Sám otec Pavel k častému střídání kaplanů říká: „To je 

něco, s čím se musí počítat. Kaplan by měl sbírat zkušenosti a 

oni s tím tak počítají. Vědí, že na jednom místě nesetrvají dlou-

ho a půjdou zase dál.“ Co se týká střídání farářů na různých 

místech, otec Pavel připomíná potřebu flexibility, s kterou se 

v kněžské službě musí počítat, ale na druhé straně je tady role 

faráře jako otce, která je spojena s budováním vztahů a i s tím 

se musí také počítat. A tak se nám to trochu bije. Změny farářů 

jsou vždy náročné jak pro farníky, tak pro faráře. Nicméně po 

vyslovení žádosti nového biskupa Pavla, aby šel Pavel do Brna 

a stal se členem úzkého týmu vedení diecéze, byl zaskočen. 

Jak sám říká, měl ještě plány, mnoho věcí rozdělaných a jeho 

služba mu tady ještě nepřišla naplněná. A to i přes to, že bě-

hem sedmi let tady u nás proběhlo několik oprav kostelů ve 

všech farnostech. V Borech se jednalo o opravu elektrických 

rozvodů, omítek i výmalbu kostela svatého Martina. O slavnos-

ti Sesláni Ducha svatého, padlo poslední rozhodnutí a žádost 

biskupa přijal.  Od 1. srpna 2022 byl jmenován biskupským 

vikářem pro pastoraci a vzdělávání. Co si pod takovým názvem 

má ale laik představit? Otec Pavel vysvětluje:  „Biskupství má 

zřízeno různá centra. Například centrum pro rodinu, pro mlá-

dež, manželskou poradnu, pastorační středisko, katechetické 

centrum, zabezpečuje duchovní službu v nemocnicích a ve věz-

nicích, tyto instituce spadají do mého resortu. Dále to bude 

vytváření a organizování evangelizačních programů pro far-

nosti a spádové oblasti, vzdělávací programy pro kněze. Velkou 

výzvou je hledání nových cest ve farní pastoraci.“   

Co se otci Pavlovi vybaví jako první, když se řekne farnost Bo-

ry? „Tváře lidí. Já mám dobrého pamatováka a propojují se mi 

souvislosti, tak mám zmapované i rodinné vazby. A i to, že 

jsem si jel do Borů vlastně vždycky odpočinout,“ a dodává: „za 

ty poslední roky je v Borech obrovská dynamika, co se týká 

zapojení lidí, což je dáno i tím, že tam nastupuje ta nová gene-

race.“   

A co přeje otec Pavel lidem v Borech?  V tom má také jasno a 

s úsměvem vzkazuje: „Aby se měli rádi Hornoboráci a Dolno-

boráci. A také bych lidem přál, aby zůstali věrní své farnosti, 

protože to je cesta k tomu, aby naše víra zůstala živá. K tomu 

přeji lidem statečnost a trpělivost, která je zastřešena láskou.“ 

My přejeme otci Pavlovi, aby se mu v novém působišti líbilo, 

aby ho lidé přijali s otevřeným srdcem a aby, po vzoru svatého 

Pavla, lid ve víře utvrzoval. Zároveň s Pavlem Šenkyříkem ode-

šel i místní kaplan Martin Hönig, který nyní působí v Telči.  

Poděkování za dlouholetou péči o kostel sv. Martina                                                                                                       foto: M. Chalupa 



8 

Borský zpravodaj / srpen 2022 

Novým děkanem farností Velké Meziříčí, Netín a Bory se v srpnu 2022 stal Jiří Kaňa, narozen 19. 

srpna 1962. Jiří Kaňa vystudoval Gymnázium v Hodoníně a poté Římskokatolickou cyrilometoděj-

skou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřících. Postgraduální studium dokončil 

v Římě. Jiří Kaňa sloužil v Brně a v Blansku, kde byl od roku 1997. Po více než dvaceti letech tedy 

mění své působiště a přichází k nám.  Kromě běžných činností se těší na 

to, že co nejdříve pozná co nejvíce lidí ve svých farnostech.  

Novým kaplanem se v červenci 2022 stal Jan Kříž, narozen 26. srpna 1995. Jan Kříž vystudoval Gym-

názium v Moravských Budějovicích a následně Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci. 

V posledním ročníku studia byl vysvěcen na jáhna a poté působil v Brně na Petrově. Naše farnost je 

jeho prvním kněžským působištěm. Jak sám říká, jde se k nám učit a čas ukáže, co vše bude potřeba.  

Dalším duchovním působícím v naší farnosti je otec Jiří Dyčka, jáhen. Jiří Dyčka se narodil 30. 

srpna 1994 a po studiu na Střední průmyslové škole v Jedovnici vystudoval Cyrilometodějskou 

teologickou fakultu v Olomouci. Po studiu působil rok v Brně na Petrově a o prázdninách roku 

2021 byl poslán do naší farnosti. Jiří Dyčka je aktivní na různých sociálních sítích, vysílá pro youtu-

be kanál Live 4G, najdete ho na facebooku i instagramu. Jiří Dyčka je tu rád. Říká, že chce pokra-

čovat v tom, co dělá, v tom, co se tu děje. Jeho přáním je, aby lidé byli věřícími ne jen podle 

označení, ale hlavně podle života. Abychom všichni svoji víru více žili.  

Praktické informace: 

Mše svaté v Borech zůstanou ve stejných časech.  

Náboženství v Borech by měl vyučovat nový kaplan Jan Kříž.  

V. Kaštanová 

Sbor Babačka má za sebou soustředění na Slovensku i vystoupení v Telči  

S naším sborem Babačka jsme letošní sezónu zahájili benefič-

ním koncertem v evangelickém kostele v Boskovicích, kde jsme 

účinkovali společně s Ivou Bittovou a Janem Čižmářem, který 

hrál na historické nástroje jako je theorba a loutna. Výtěžek z 

koncertu byl věnován na výstavbu nové ZŠ a MŠ v Sudicích.  

Měli jsme pěkný pocit nejen z vystupování, ale i z dobrého 

úmyslu, pro který byl celý koncert realizován. 

Další velmi významnou pěveckou zkušeností bylo soustředění 

na Slovensku v Modre, kde jsme spolu s Ivou Bittovou, jejím 

synem Antonínem Fajtem, slovenským sborem Magdalenka a 

ukrajinským sborem Paljanica natáčeli vánoční CD, na které se 

opravdu těšíme. Celé natáčení a zkoušení bylo velmi emotiv-

ním prožitkem, na který budeme dlouho vzpomínat. I zde se 

ukázalo, že je Iva fenomenální zpěvačkou a její hudební tvoře-

ní nemá hranic. Patří jí naše velké dík za to, že nám umožnila 

se účastnit tohoto nádherného projektu. Spojení hlasů různých 

národností bylo pro nás ohromným zážitkem a prostředí a 

akustika kostela Narození svatého Jana Křtitele tomu dodaly 

unikátní podmínky a atmosféru. 

Stejně jako loni jsme ani letos nechyběli na folkových prázdni-

nách v Telči, kde jsme tentokrát účinkovali nejen s Ivou, ale i s 

Ivem Viktorinem a jeho kolegy muzikanty v sestavě Trio. Pro-

gram byl velmi pestrý a podle reakcí publika bylo vidět, že 

jsme si to všichni náramně užívali. Zázemí tu bylo opět velmi 

přátelské a pohodové. Pokud byste si chtěli poslechnout zá-

znam celého vystoupení, tak ho najdete zde: https://

www.prazdninyvtelci.cz/prenosy/2022/2020-ivo-viktorin-trio-a-iva-bittova

-a-babacka. Jsme rádi, že nás na toto účinkování doprovodili 

také naši blízcí a přátelé, se kterými jsme mohli své zážitky 

sdílet. 

A co bude dál? Rozhodně se chystáme i nadále pilně zkoušet a 

přestože teď bude Iva několik měsíců za hranicemi, rádi by-

chom vám s její pomocí na dálku připravili malý vánoční kon-

cert, abychom podpořili adventní náladu a pozvedli radost v 

duších nás všech. A zpěv je pro to ideálním nástrojem. Takže ať 

žije hudba a těšíme se na brzké hudební setkání s vámi všemi. 

                                          

                                         Za sbor Babačka Martina Weinhőferová 

https://www.prazdninyvtelci.cz/prenosy/2022/2020-ivo-viktorin-trio-a-iva-bittova-a-babacka
https://www.prazdninyvtelci.cz/prenosy/2022/2020-ivo-viktorin-trio-a-iva-bittova-a-babacka
https://www.prazdninyvtelci.cz/prenosy/2022/2020-ivo-viktorin-trio-a-iva-bittova-a-babacka
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Po několika letech plánování obec začala 

s revitalizací hřbitova v Horních Borech. 

Během letních prázdnin se dobrovolní hasi-

či pustili do zbourání bývalé márnice, která 

již mnoho let svůj účel neplní. Na tomto 

místě začala výstavba nového kolumbária, 

které slouží k ukládání uren do uzamykatel-

ných výklenků. Kolumbárium je navržené 

tak, aby byla možnost v budoucnu jeho 

kapacitu dle potřeby obce případně až čtyř-

násobně navýšit. 

Revitalizace hřbitova 

odstartovala zbouráním márnice 

Mraveniště je opět v pohybu 

Zveme všechny maminky s dětmi do rodin-

ného centra. Letošní sezóna začne v pon-

dělí 19. 9. 2022 v 9:30. Obvykle se schází-

me jednou za 14 dní v tento čas, ale dějí se 

i změny. Těšte se na společné hraní, tvoře-

ní, cvičení, zpívání, bazárek, pozdní snída-

ně, kafe a mnoho dalších věcí. Aneb jaký si 

to uděláme… Ideálně se přidejte do face-

book skupinky RC Mraveniště nebo sleduj-

te mobilní rozhlas obce. Jsme skupina ote-

vřená nikoliv naopak, tudíž jsou vítaní také 

tatínci, babičky, dědečkové, tety, strejdové 

a tak dále ! 

                                       Za RC Klára Havlátová 

Výuka jógy začíná opět v září 

Od 6.9. bude v naší tělocvičně opět probí-

hat výuka jógy.  Lekce budou pokračovat 

ve standardní dobu - úterý v 17 h - a rezer-

vace je opět možná na webu https://vesela

-joga.reservio.com/. Minimální účast na 

lekci je 5 osob. Cena jednorázového vstupu 

je 100 Kč. Možnost zakoupení permanen-

tek 10 lekcí za 900 Kč, 25 lekcí za 2000 Kč. 
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Jak volit 
Voličem je 

státní občan ČR, který nejpozději 24. září 

2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý po-

byt, občan jiného členského státu EU, 

který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 

let, má v obci trvalý nebo registrovaný 

přechodný pobyt a požádal o zápis do 

dodatku stálého seznamu voličů. 

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 

dny přede dnem voleb (20. září 2022). 

 

Způsob hlasování 

S úřední obálkou a hlasovacím lístkem 

vstoupí volič do prostoru určeného k 

úpravě hlasovacích lístků. Počet členů 

zastupitelstva obce, který má být zvolen 

v dané obci, je uveden v záhlaví hlasova-

cího lístku, v Borech se volí  

 

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z 

uvedených způsobů: 

Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví 

sloupce před názvem volební strany pou-

ze jednu volební stranu. Tím je dán hlas 

kandidátům této volební strany v pořadí 

dle hlasovacího lístku. 

 

 

Kombinovat oba způsoby a označit kříž-

kem jednu volební stranu a dále v rámeč-

ku před jménem kandidáta další kandidá-

ty z libovolných ostatních volebních 

stran. V tomto případě je dán hlas jed-

notlivě označeným kandidátům. Z ozna-

čené volební strany je dán hlas podle 

pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika 

kandidátům, kolik zbývá do počtu vole-

ných členů zastupitelstva. 

 

Pokud volič označí křížkem volební stra-

nu, neoznačuje již v této volební straně 

konkrétní kandidáty. K označení kandidá-

tů u této volební strany se v takovém 

případě nepřihlíží. 

Volič musí dbát na to, aby do úřední 

obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, 

jinak je hlas voliče neplatný. 

 

Hlasování do přenosné volební schránky 

Volič může ze závažných, zejména zdra-

votních, důvodů požádat obecní úřad a v 

den voleb svoji okrskovou volební komisi 

o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost do přenosné volební schránky. 

Okrsková volební komise však může vysí-

lat své členy s přenosnou volební schrán-

kou pouze v rámci svého  

Paní Kostečková děkuje všem, kteří se účastní voleb, jako kandidáti strany KDU-ČSL.  
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Volební program uskupení  PRO BORY 2022 

Milí zastupitelé,  

ráda bych Vám na tomto místě ze srdce 

poděkovala za vaši práci, kterou jste bě-

hem Vašeho působení ve vedení obce 

odvedli. Děkuji Vám za všechny podněty, 

nápady a připomínky, kterými jste přispě-

li ke zvelebení naší vesnice. Děkuji také 

za to, že jste byli ochotni pomoci vždy, 

když to bylo třeba.   

Když se nad uplynulými čtyřmi lety za-

myslím, než jsme se stihli během prvních 

měsíců rozkoukat, přišel covid a ve chvíli, 

kdy jsme si říkali, že se snad život vrací do 

starých kolejí, dopadají na nás důsledky 

války v Evropě.  

Přesto si myslím, že je za námi velký kus 

práce a za to Vám patří stejně tak VELKÉ 

DÍKY!!!                                   

                                              Lucie Dostálová 

Vážení spoluobčané, 

když se vrátíme čtyři roky zpět a začteme 

se do Borského zpravodaje, kde jsme 

psali, jaké má naše strana vize a co by-

chom rádi v naší obci zlepšili, musíme 

říci, že se podařilo zrealizovat spoustu 

plánovaných akcí a aktivit a na dalších 

mnoha se aktuálně pracuje nebo se při-

pravují. To je také důvod, proč se naši 

kandidáti uchází o pozice zastupitelů 

obce v letošních komunálních volbách. 

Rádi bychom dokončili, co jsme započali.  

Především se jedná o oddlužení obce, 

což vnímáme velmi zásadně. Důležité je 

také dokončení zahájené stavby sportov-

ního zázemí a revitalizaci hřbitova 

v Horních Borech. Dalším již připraveným 

velkým investičním projektem je výstav-

ba odborných učeben v naší základní 

škole, která by se měla realizovat v roce 

2024. V příštím roce bychom rádi zreali-

zovali výstavbu inženýrských sítí pro další 

stavební pozemky pod budovou obecní-

ho úřadu, suchého poldru v Horních Bo-

rech a revitalizovali obecní nádrž v Cyrilo-

vě. Jsme také projekčně připraveni aktiv-

ně se ucházet o dotace na celkovou re-

konstrukci kulturního domu a výstavbu 

chodníků „Na Hraničkách“. Na oba tyto 

projekty bylo vydáno stavební povolení.  

Ve spolupráci s obcí Vídeň a městem 

Velké Meziříčí bychom rádi vystavěli plá-

novanou cyklostezku. Velkou výzvou je 

zajistit obci co největší energetickou 

soběstačnost a stejně tak získat pro naši 

obec finance na výstavbu nových bytů, 

kterých je zde zoufale málo.  

Během letošní zimy bychom také rádi 

naplánovali kompletní revitalizaci návsi 

v Horních Borech. Ta by měla obnášet 

demolici chátrající budovy staré hasičky, 

dostatek parkovacích míst pro kostel sv. 

Martina, kulturní dům i návštěvníky re-

staurace, výstavbu předpisům vyhovující 

zastávky pro autobusy přijíždějící od Vel-

kého Meziříčí a obnovu zeleně jejíž sou-

částí by byla kvalitní odpočinková zóna.   

 

Za samozřejmost považujeme nadále 

transparentně informovat o financování 

projektů a o všech obecních aktivitách.  

Nadále bychom také rádi prohlubovali 

spolupráci s organizacemi a spolky půso-

bícími v naší obci tak, aby zde mohli spo-

kojeně žít občané napříč všemi generace-

mi. Toto je cesta, jak udržet naši obec 

živou a soudržnou. To vnímáme jako vel-

mi důležitý úkol!  

 

Věříme, že jsme během uplynulých čtyř 

let ukázali, že nám na naší obci opravdu 

záleží a stejným způsobem se o obecní 

blaho chceme starat i nadále.  

Kandidáti za stranu KDU-ČSL nevyužili nabídku ke zveřejnění svého        
volebního programu, přestože byli osloveni telefonicky i emailem.  
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Hýbeme se hezky česky 
I v letošním roce se náš Školní sportovní klub při ZŠ Hany Bene-

šové Bory přihlásil do projektu, který vyhlásil obchodní řetězec 

Penny. V prvním kole jsme zvítězili!! Je to úžasné, protože jsme 

předběhli i klub z Velkého Meziříčí!  A to díky vám, kteří jste 

nám poslali své hlasy v elektronickém hlasování! 

Proto se na vás obracíme s velkou prosbou: podpořte nás i v 

druhém kole!! A to od 1. do 30.9.2022. Zúčastnit se ho můžete 

vy všichni, kteří chodíte do Penny ve Velkém Meziříčí nakupo-

vat. Hlas našim malým sportovcům dáte tak, že účtenku, kte-

rou dostanete po zaplacení svého nákupu, vhodíte do boxu 

určeného pro nás s názvem BORÁCI. Naše motto je: 

„Sportujeme všichni rádi, protože jsme kamarádi!“ Věříme, že 

s vaší pomocí dokážeme zvítězit i podruhé!  

Pokud by se nám podařilo vyhrát, získali bychom totiž 15.000 

Kč, za které bychom pořídili speciální nafukovací žíněnku, kte-

rou si v anketě vybrala naše děvčata a další sportovní vybavení 

podle přání našich žáků.   

                                  

Tři vysvědčení 
Na konci školního roku se rozdává dětem vysvědčení, ale jak už 

jsem ve Zpravodaji psala v loňském roce, dostávají naši žáci 

dvě vysvědčení. Jedno, to klasické, které hodnotí jejich pro-

spěch a chování a to druhé, sportovní, ze Sazka olympijského 

víceboje. Na něm jsou zaznamenány nejlepší sportovní výkony, 

kterých dosáhl žák či žákyně ve školním roce. Navíc je na tom-

to vysvědčení poznat, jestli se dítě zlepšilo a kterému sportovci 

se svými výkony podobá – někdo například atletce Šárce Ka-

špárkové, jiný kanoistovi Jiřímu Prskavcovi.  

No a v loňském roce získaly některé děti dokonce i třetí vy-

svědčení! Ptáte se, jak je to možné?  Protože ty šikovné děti, 

které splnily pět z deseti disciplín Olympijského desetiboje 

obdržely vysvědčení, na kterém byla výzva, aby si přes prázdni-

ny spolu s rodiči nebo kamarády dokončily ostatní disciplíny. 

Odměnou jim bude získání bronzového, stříbrného či zlatého 

odznaku! 

 

V historii školy se podařilo získat stříbrný odznak Olympijského 

desetiboje Janě – Karmen Bayerové a Tiboru Hezinovi. Věříme, 

že budou mít své následovníky! 

                                                               učitelka TV Mgr. Z. Jurková    

Ostrůvek pod hasičkou získal novou výsadbu  
V minulém týdnu doplnili zaměstnanci obce 

rostlinami prázdný ostrůvek kolem 

přesazené lípy u sběrného hnízda pod 

novou hasičkou. Návrh výsadby připravila 

Nikola Prudková tak, aby v tomto prostoru 

postupně od jara do pozdního podzimu 

stále nakvétaly nové a nové květiny bez 

nutnosti výrazné a pravidelné údržby.  Toto 

místo tak společně s oplocením kontejnerů 

a novým chodníkem získalo příjemný a 

útulný vzhled.                          Lucie Dostálová 
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Začala nová fotbalová sezóna 

Ještě před začátkem nové sezóny se naši 

fotbalisté v červenci zúčastnili tradičních 

turnajů v malé kopané. Na Sklenském 

poháru stačily výkony na 2. místo, na 

Bohdaleckém Grand Cupu se loňský tri-

umf napodobit nepodařilo, skončili jsme 

na 4. místě. Nejlepším brankářem na 

obou turnajích byl vyhlášen Martin Po-

korný, nejlepším hráčem finále Sklenské-

ho poháru se stal Tomáš Požár a cenu 

pro nejlepšího útočníka dostal Petr Viliš ml.  

Poté již soustředění fotbalistů směřovalo 

k nové sezóně. Náš A-tým čeká velká 

výzva v podobě krajské 1.B třídy, do níž 

áčko postoupilo po 17 letech díky úspěš-

né minulé sezóně. První kolo se odehrálo 

7. srpna a hned šlo o derby. Soupeřem 

byl totiž starý známý Křižanov, jenž do 

vyšší soutěže postoupil společně s námi. 

V bojovném zápase se dlouho oběma 

týmům nedařilo vytvořit si větší šance. 

Naše obrana fungovala bezchybně. Na-

konec jsme strhli vítězství na naši stranu, 

když pár minut před závěrečným 

hvizdem prostřelil brankáře soupeře 

František Zikmund. Za výhru 1:0 jsme tak 

získali první tři body do tabulky. Další 

týden přišlo první domácí utkání, opo-

nentem byl jihlavský Bedřichov „B“. Sou-

peř dokázal využít své příležitosti, rychle 

se ujal vedení, které držel až do konce. 

Zápas skončil naší porážkou 2:4. Ve tře-

tím kole jsme vyrazili do Polné, kde nás 

vyzvalo místní béčko. Domácí tým hrál 

velmi aktivně a odměnou mu byl gól 

v 10. minutě. Naše vyrovnání však přišlo 

zanedlouho. Do poločasu jsme pak skó-

rovali ještě dvakrát a vedli jsme 3:1. 

Zdramatizování zápasu jsme už nepřipus-

tili, utkání jsme ovládli 5:1, čtyřikrát se 

trefil Miroslav Ochrana. Další bod jsme si 

do tabulky připsali po remíze 1:1 

v Přibyslavicích.  

Tři střetnutí má za sebou také náš B-tým, 

který působí ve IV. třídě. Na kontě má 

prozatím 4 body za remízu 2:2 se Sněž-

ným a výhru 7:3 s Tasovem. Na přelomu 

srpna a září vstoupí do soutěží také naše 

mládežnické kategorie. V letošním roční-

ku nás budou reprezentovat starší žáci, 

mladší žáci, starší přípravka a mladší pří-

pravka. Přijďte naše fotbalisty podpořit 

na pouťové zápasy 3. a 4. září.  

 

Sledujte dění okolo borského fotbalu na 

www.facebook.com/TJBory.   

                                       TJ Družstevník Bory 

Grand Cup Bohdalec 

Sklenský pohár 

Petr Viliš dvěma brankami rozhodl o tom, že rezerva Žďáru 

nad Sázavou importovala z Bedřichova všechny body po ví-

tězství 2:1. Byl vyhlášen hráčem utkání, a proto v rozhovoru 

pro klubovou televizi děkoval za dárek k narozeninám, které 

slavil v den utkání. 
Převzato z webu www.myjsmebedr.cz 

Pozápasový rozhovor s Petrem najdete zde. 

http://www.facebook.com/TJBory
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