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 SOUTĚŽ VESNICE ROKU    
 Dokončili jsme zásadní projekty a stavby. Celá obec už 
není rozkopaná a tak jsme se opět odvážili přihlásit do soutěže 
Vesnice roku. V poslední době se u nás rozběhlo tolik činností, 
že bylo velmi těžké zvolit, co všechno komisi ukážeme, jak tu 
hodinu a půl co nejlépe využít, a přitom členy komise neuhonit! 
Rozhodli jsme se pro novinky nejaktuálnější: Nová budova MŠ, 
budova bývalé MŠ - rodinné centrum, muzeum a klubovna MOP, 
potom naučná stezka a hlavně, zcela poprvé jsme komisi vzali na 
Cyrilov! Děkujeme všem pomocníkům: Zejména Dáši Haškové a 

všem pracovníkům VPP, mamkám v RC, dětem a vedení MOP, 
Janě Vaverkové v muzeu a Márii Necidové a jejím pomocníkům a 
hasičům na Cyrilově. Ondrovi Dostálovi za úžasné občerstvení. 
A celé krajské komisi, za milou a vlídnou návštěvu! 
 A pak jsme čekali až komise ukončí návštěvy všech 19 ti 
přihlášených obcí v Kraji Vysočina a rozhodne. Výsledek nás 
přinejmenším zaskočil. Obec Bory získala diplom za vedení 
knihovny. A je to...  
 Jak nám bylo vysvětleno, v žádné z navštívených obcí lepší 
knihovnu nepotkali. 
 Nezbývá, než se s tím smířit.  Koncem srpna si pojedeme 
do obce Lípa, která v rámci kraje Vysočina získala Zlatou stuhu, 
pro diplom a finanční odměnu pro naši knihovnu. Pravděpodob-
ně v září budeme očekávat návštěvu ministerské komise. A pak 
pojedeme do Klementina. Ano, všechno už jsme to zažili v roce 
2007. Že bychom ovšem znovu získali titul Knihovna roku 
je  pravděpodobné jen málo. Jisté je ovšem jedno, komise nemů-
že stejný diplom, nebo stejnou stuhu dát žádné obci opakovaně 
po roce. Tedy, příští rok máme v rámci kraje velkou šanci na 
nějaké jiné ocenění!    B. Křížová   

Z NOVÝCH KNIH V OBECNÍ KNIHOVNĚ 
 S finanční podporou z projektu Náš venkov jsme nakoupili 
knihy věnované moderním způsobům tvorby a údržby zahrad, 
včelařství a zdrojům pastvy pro včely. 
Včelařské dřeviny a byliny 
 Další vydání úspěšné knihy se věnuje 180 druhů dřevin a 
rostlin - nektarodárným a pylodárným zdrojům včelí pastvy.  U 
každého druhu  je popsán jeho nárok na stanoviště, podmínky 
pěstování a jeho význam pro včely. 
Jak vypěstovat květnatou louku 
 V knize je popsáno jak obnovit louky plné květů, které byly 
na venkově před mnoha lety samozřejmostí a ozdobou naší kraji-
ny. Dnes téměř úplně chybí a s nimi zanikly množnosti potravy 
pro motýly, včely a drobný hmyz. 
Včelařství  
 Stručná encyklopedie se zabývá důležitými otázkami chovu 
včel - stavbě těla a životu, jejich genetice a plemenitbě, ošetřová-
ním během roku,  výživě a pastvě, nemocích a škůdcích, včelích 
produktech a různými druhy včelaření. 
Zakládáme a udržujeme ekozahradu 
 Stručná příručka s mnoha obrázky uvádí příklady jak vybu-
dovat zahradu na principu přírodního zahradničení a k podpoře 
užitečného hmyzu a ptactva. Jednou z možností je i zahrada pro 
líné pěstitele. 
Jakou rostlinu kam zasadit 
 Kniha plná obrázků na příkladech jednotlivých rostlin popi-

suje kam, v jakém stylu, 
v kterém ročním období  a 
v jakém doprovodu  tu kterou 
rostlinu zasadit , aby si jim 
dařilo a tvořily spolu harmonii 
barev a tvarů, jež ozdobí vaši 
zahradu. 
Zahrada k nakousnutí  
 Praktické a ověřené 
návody pro zahradu od Seppa  
Holzera, nejvýznamnější po-
stavy rakouského alternativní-
ho zemědělství. Obsahuje 
rady na vytvoření vlastního 
soukromého ráje v živé pří-
rodní zahradě a  způsoby 
zahradničení podle přírodního 
vzoru . 
Království bylinek v permakulturní zahradě 
 Permakulturní bylinkové spirály se už staly pojmem pro 
mnoho zahrádkářů. Kromě nich však existuje množství atraktiv-
ních a zároveň výhodných možností jak si vytvořit originální užit-
kovou zahradu. Kniha je praktickým rádcem jenž vás s pomocí 
mnoha fotografií provede celým postupem při jejich vytváření. 
Obecní knihovna je v létě otevřena v pátek 
od 17 do 19 hodin. 

Už řadu roků přihlašujeme naše 
prvňáčky do tohoto projektu. Děti v 

průběhu školního roku několikrát navštíví knihovnu, kde je pro ně vždy připravený nějaký program. A pak v červnu, kdy už všichni umí 
číst je čeká pasování na čtenáře. Knížkou pro prvňáčka byla letos kniha Knihožrouti od Kláry Smolíkové. Děti předvedly panu králi 

Abecedníkovi prvnímu jak už dobře čtou, zahrály si hry a mimo knížky do-
staly i průkaz do knihovny a drobný dáreček. B. Křížová  Foto: P. Němcová 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE - KNIHA PRO PRVŇÁČKA  
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V pátek 24. června 2016 odpoledne 
se v Borech za účasti sborů dobro-
volných hasičů Bory, Cyrilov, 
Krásněves, Pavlov, Radostín nad 
Oslavou, Zadní Zhořec a Znetínek 
z okrsku Radostín nad O. uskuteč-
nilo námětové cvičení - dálková 
doprava vody. Úkol cvičení, do-
pravit vodu z rybníka Horníka 
trasou vedenou po místních ko-
munikacích až k poldru u lesa nad 
Horníkem, byl splněn za 32 minut.  

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ  
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DEVÁŤÁCI 2016 
 V úterý 28.6.2016 se ve vyzdobené zasedací 
místnosti OÚ uskutečnilo slavnostní rozloučení 
letošních deváťáků se školní docházkou.  
 Za účasti rodičů a prarodičů, ředitele ZŠ, 
starosty obce, paní tř. učitelky Aubusové a členky 
SPOZ. 
 Přejeme všem našim absolventům krásné 
prázdniny a potom šťastné vykročení do dalšího 
života!  B. Křížová Foto: S. Charvát 

ODDÍL MLADÝCH HASIČŮ Mladí hasiči se od května zúčastnili 8 soutěží, ve 
kterých jsme měli dvě družstva. Celkem provedli 31 požárních útoků. Bohužel na třetí 

soutěži selhala mašina a tak jsme první část 
soutěží dokončili s radostínskou mašinou. Za 
to jim v Radostíně patří velké díky, nejenže 
nám půjčovali mašinu na závody, ale také na 
všechny naše tréninky u nich na hřišti. Děcka 
se snaží ze všech sil, a jejich nasazení vede ke 
krásným výsledkům. Teď nás čekají prázdni-
ny, ale i během nich musíme trénovat, proto-
že konkurence je obrovská. Děkujeme všem, 
kteří mladé hasiče podporují. 
                  PBPP vedoucí mladých hasičů  

Nová zpevněná plocha usnadní trénování malým hasičům. 

CHODNÍKY 
Začínáme s dokončováním úpravy 
vozovek. V červnu vybudovali pra-
covníci firmy Swietelsky první část 
chodníků. Z hlediska bezpečnosti 
nejdůležitější část chodníku v Hor-
ních Borech a  pak u prodejny CO-
OP Jednota. Podle finančních mož-
ností se bude v budování chodníků 
pokračovat.  B. Křížová 
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Stalo se pěknou tradi-
cí, že na konci školní-
ho roku pořádáme v 
naší Základní škole 
Hany Benešové v Bo-
rech sportovní soutěž 
Železný mužíček. 
Na začátku, v roce 
1992, se soutěže 
účastnily pouze dvě 
školy - ZŠ Křižanov a 
ta naše. 
V posledních ročnících 
je to pět škol: dvě 
zakládající a dále pak  
ZŠ Mostiště, ZŠ Ost-
rov nad Oslavou a ZŠ 

Radostín nad Oslavou. 
 Letošní ročník proběhl 16.6.2016 za pěkného počasí a 
zúčastnilo se ho na 200 malých i větších sportovců, kteří soutě-
žili v našich tradičních disciplínách - běhu na 50/60 m, skoku 
dalekém, hodu míčkem a šplhu. 
 Celou soutěž zahájil pan ředitel Mgr. František Eliáš, 
který poděkoval i všem sponzorům, kteří věnovali dětem pěkné 
ceny. Byly to tyto firmy a organizace: Acti Bois CZ s.r.o., Alpa, 
a.s., Velké Meziříčí, AŠSK (Asociace školních sportovních klubů), 
Český olympijský výbor, POEX Velké Meziříčí, a.s., KOVO Du-
fek, s.r.o., Vezeko Velké Meziříčí, Horácké autodružstvo Velké 
Meziříčí. Aby se všechno pěkně zvládlo, jsou děti rozděleny 
podle svého věku do skupin, které vodí po sportovištích jednot-

liví učitelé. Většina našich učitelů se stane ten 
den rozhodčími na jednotlivých disciplínách a 
pomáhají jim žáci, kteří nesportují. V průběhu 
dne je pro všechny sportovce připraveno 
občerstvení a pití. V případě  zranění, je při-
pravena paní Jiřina Dvořáková, aby děti ošetři-
la. 
 A potom už přijde napětí před vyhláše-
ním výsledků.  

 Kompletní výsledky si můžete vyhledat na internetovýh 
s tránkách  naš í  zák ladn í  ško ly  www.zsbory .cz                          
     Zuzana Jurková, foto P. Kříž 

ŽELEZNÝ MUŽÍ ČEK UŽ PO ČTYŘIADVACÁTÉ 

KRAJSKÉ KOLO ZLATÉHO LISTU 
 Dne 12. a 13. 5.2016 se ve Sluneční zátoce u Světlé 

nad Sázavou konalo 
krajské kolo Zlatého 
listu. Z naší základní 
školy do něj postoupila 
dvě družstva. Členy 
družstva mladších byli: 
Vladimír Beneš, Daniel 
Frejlich, Jakub Homola, 
Adam Kotačka, Anna 
Coufalová a Natálie 
Sobotková. Členkami 
staršího družstva byly: 
Jana Bajerová, Eliška 
Křížová, Gabriela Ho-
molová, Tereza Březko-
vá, Markéta Jašková a 
Tereza Požárová.  
Cesta na Zlatý list byla 
zajímavá a dvakrát jsme 
přestupovali. Naše cílo-
vá stanice byly Vilémo-
vice a odtud jsme šli 
pěšky kolem řeky Sáza-
vy. Sluneční zátoka je 
opravdu krásný kout a 

Jaroslav Foglar si pro své skauty nemohl vybrat lepší místo! 
 První den, tedy ve čtvrtek, se na svou soutěžní stezku 
vydalo družstvo starších, které si dalo jméno Green Apples. 

Toto družstvo obsadi-
lo v celkovém součtu 
8. místo. Zatím, co 
starší soutěžili, vydala 
se družstva mladších 
na exkurzi do zá-
chranné stanice 
Pavlov, kde viděli 
spoustu zraněných, ale 
krásných divokých 
živočichů. I lišáka Luká-
še, který přiběhl na 
zahvízdání ošetřovatele 
a pochutnal si na rohlíku, který jsme mu mohli dát.  
 Po večeři jsme si poslechli přednášku o Jaroslavu Fogla-
rovi, který dostal přezdívku Jestřáb. O tom, jak vedl svůj skaut-
ský oddíl a psal knížky pro děti, např. Hoši od Bobří řeky 
nebo Rychlé šípy.  
 Druhý den ráno čekal na všechna družstva nelehký úkol, 
prezentovat svou celoroční práci pro přírodu. A v tom jsou 
naše děti opravdu úspěšné, protože za svou „Televizi Bram-
borák“ získaly 9,5 bodů z celkových 10 možných. Odpoledne 
se karta obrátila, mladší družstva se vydala na soutěžní stezku, 
kde družstvo našich „Bezejmenných“ obsadilo pěkné 5. mís-
to a starší družstva se vydala na exkurzi na Stvořidla. 
 Před odjezdem jsme se dozvěděli výsledky a mohli vyrazit 
na zpáteční cestu. Krajské kolo této přírodovědné soutěže je 
pro nás vždy cennou zkušeností a jsme rádi, že si můžeme změ-
řit svoje síly s jinými dětmi, které se zajímají o přírodu. 
Napsala Gabriela Homolová a malinko upravila Zuzana Jurková 
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 V letošním ročníku okresního přeboru žáků 
jsme se umístili na 2. místě za suveréním Křižano-
vem, který jsme nedokázali porazit během celé 
sezony. 
 Uspěli jsme i v tabulce střelců, kdy za 
prvním Matějem Těšíkem z Křižanova ( 40 bra-
nek) skončil Petr Viliš ( 34 branek) a na 5.místě 
Jan Karásek ( 14 branek). 
 V zimních měsících jsme se účastnili turnaje 
ve Žďáře nad Sázavou 7. místo a turnaje v Borech 
2. místo. 
 Další turnaj se odehrál 18.6.2016 ve 
Štěpánově, kde jsme se umítili na 3. místě s zatím 
poslední turnaj 25.6.2016 ve Víru, kde jsme ve 
finále podlehli Rozsochám a tudíž jsme obsadili 

krásné 2. místo. 
 Sezona pro nás skončila a tak už se těšíme 
na další.   Petr Viliš    

      STARŠÍ ŽÁCI 10+1 

Předávání cen OFS Žďár nad Sázavou za druhé místo 

ROZLOUČENÍ S JARNÍ SEZÓNOU 
 Naši nejmenší hráči ukončili sezónu v pátek 24.6.2016 společným zápasem dětí a rodičů a potom 
příjemným společným posezením s opékáním špekáčků. 

        

 

Umíte také krásně vyfotit včelky, čmeláky, nebo motýly? 
Podělíte se s námi o své fotografie? 

A také o fotografie z práce našich včelařů! 
Moc rádi tyto fotografie uveřejníme na www.bory.cz,  kde je již 

tato fotogalerie zřízena. bkrizova@seznam.cz 


