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Foto Iva Horká 



Stránka 2 Borský zpravodaj  

Ze zápisu z 51. jednání ZO Bory 27.4.2018  
Přítomno: 8 členů  

Omluveni: Viliš P., Mgr. Eliáš F., Mgr. Chalupa M., P. Láznička, Ing. 

Kořínková, D., Mgr. Ing. Slavíková M., Vávra P., 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v celkové výši 

510.655,-Kč. 

- ZO pro podzimní volby do zastupitelstev obcí schvaluje počet 

členů zastupitelstva obce Bory 15. 

ZO schvaluje Účetní závěrku obce 2017.    

- ZO schvaluje Závěrečný účet 2017 včetně zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření 

-  ZO schvaluje převod výsledku hospodaření za rok 2017 na 

účet 432 Nerozdělený zisk, ztráta z minulých let. 

 Různé – B. Křížová informovala o novele zákona o podpoře 

sportu, podle níž mají obce povinnost mít zpracovanou strategii 

podpory sportu. 

Dotaz ing. M. Necidové – Termín dokončení opravy hasičky na 

Cyrilově, nákup kamen a možnost vybudování příčných svodů ve 

vozovce nad rybníčkem. Opravy budou dokončeny až během 

letních prázdnin. Kamna a svody? Ještě  není rozhodnuto.  

 

   Ze zápisu ze 49. schůze RO konané 9.5.2018  
Přítomni: Všichni členové RO 

Hosté: Mgr. F. Eliáš 

- RO schvaluje účetní závěrku školy za rok 2017 bez výhrad. 

- RO schvaluje převedení hospodářského výsledku ZŠ ve výši 

114 244,56 Kč do rezervního fondu školy. 

- Ukončení nájmu kanceláře. xxx podala žádost o ukončení 

nájmu kancelářských prostor k datu 31.5.2017. Tato kancelář je 

pronajata na základě smlouvy na dobu určitou. RO navrhuje 

žádosti xxx vyhovět a smlouvu ukončit dohodou s dvouměsíční 

výpovědní lhůtou.  

- Pronájem pozemku p.č. 39/2 o výměře 1182 m2. Na tento po-

zemek obec obdržela další žádost o pronájem xxx. (Zřízení 

dráhy pro kola). xxx, který měl o tento pozemek zájem už dřív, 

na dotaz, zda jeho zájem trvá, zatím neodpověděl. RO schvaluje 

vyvěšení záměru. Dále RO navrhuje vyzvat xxx, aby dokončil 

vyřizování své žádosti o pronájem a doložil Souhrnné vyjádření. 

Žádosti. Před časem obec obdržela  žádost od  pana L. Hesse o 

příspěvek na výměnu Babyboxu v nemocnici v Jihlavě. RO schva-

luje dar ve výši 2000,- Kč na Babybox v Jihlavě. 

Různé: - Bylo by dobré doplnit směrovky po obci, např. hřiště, 

ubytovna, kulturní dům, kompostárna, firmy, označení budov.  

- pozemky na Sádkách. Je nutné stanovit podmínky prodeje, aby 

zájemci o stavební parcelu už dostávali přesné informace. 

- Regulativ v územním rozhodnutí na výstavbu na Sádkách. Sta-
rosta zjistí u pana Mužátka podmínky možných změn, které by 

lépe vyhovovaly dnešním stavebníkům. 

 

     Ze zápisu z 52. jednání ZO Bory 25.5.2018  
Přítomno: 9 členů ZO. 

Omluveni: Ing. Kořínková, D., Kotačka L., Ing. L. Dostálová, Mgr. 

Ing. Slavíková M., P. Láznička Polova M., 

Hosté:   J. Jakubcová, L. Dvořáková, P. Jakubec, zájemci o staveb-

ní parcely, žadatelé o nové spoje autobusů do Horních Borů 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 v celkové výši 

121.000,-Kč. 

- Projednání Omezení a přerušení provozu MŠ. Po dobu 1.-15.7. 

2018 bude provoz omezen na 1 třídu. Od 16.7.2018 do 
31.8.2018 bude MŠ uzavřena. 

- Vytvoření podmínek prodeje stavebních parcel v lokalitě na 

Sádkách. Návrh: Navrhovaná cena je 500 Kč/ m2 (bez DPH), je 

třeba do 5 let zkolaudovat. Náklady obce na odkoupení pozem-

ků a zasíťování budou asi 1300 Kč/m2.  Dávat přednost místním 

zájemcům? Je třeba zjistit u právníka, případně v jiných obcích. 

Paní Dvořáková osloví zájemce, kteří již žádost o stavební parce-

lu podali dřív, zda jejich zájem trvá, aby současný pořadník byl 

aktuální. ZO schvaluje zatím tyto podmínky: kolaudace do 5 let 

od zakoupení pozemku, a cenu 500 Kč/m2 (bez DPH). 

- Směrnice ke GDPR. Od pátku 25.5. začínají platit nová pravidla 

EU o ochraně osobních údajů. V této souvislosti je nutné při-

jmout opatření, která zahrnují: Směrnice č. 1/2018 o ochraně 

osobních údajů, Přehled agend Obce Bory, Pravidla GDPR, Naří-

zení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, oznámení 

pověřence. Dokumenty Obecní knihovny: Dodatek ke knihovní-

mu řádu, Přihláška čtenáře mladšího 15 let, Přihláška čtenáře 

staršího 15 let. ZO schvaluje Směrnici č. 1/2018 o ochraně osob-

ních údajů a Dokumenty Obecní knihovny. ZO bere na vědomí 

Přehled agend Obce Bory, Pravidla GDPR, Nařízení evropského 

parlamentu a rady (EU) 2016/679, oznámení pověřence. 

- Hospodaření obce - informace účetní obce. Na minulém jedná-

ní ZO vyvstal požadavek, na předložení přehledu o hospodaření 

obce za několik posledních let. Paní Jakubcová předložila členům 

ZO 5 grafů: Výběr položek z rozpočtu, Výběr položek z rozvahy, 

Použití výsledku hospodaření, Výpočet dluhové služby. 
Z dokumentů vyplývá, že obec hospodaří dobře. ZO bere na 

vědomí. 

Žádosti: - xxx žádá o výměnu pozemku, cesty na svůj pozemek. 

Aby vše bylo dořešeno v souvislosti s prodejem a výměnou po-

zemků xxx. ZO schvaluje. Starosta obce bude v této věci jednat.  

- Pan xxx připomíná svoji žádost vyčištění potoka. Starosta 

v této věci jednal s kamenolomem, s Povodím, s paní ing Vráno-

vou z odboru životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí. Náklady 

na vybagrování potoka jsou velké a možnost využití dotace zatím 

žádná není. 

Různé – Žádost za změnu jízdních řádů. Občané Horních Borů 

předložili petici se žádostí, aby dva z dopoledních spojů zajížděly 

i do Horních Borů. Petice bude zaslána na Kraj Vysočina. Staros-

ta informoval, že se připravují zcela nové jízdní řády, nový inte-

grovaný systém dopravy Kraje Vysočina. V průběhu projednávání 

obec podala několik připomínek, zejména kvůli školním spojům a 

také zajíždění do obou místních částí. Tento nový systém by měl 

začít platit od roku 2019. Je v něm počítáno s větším počtem 

spojů než je v současnosti a všechny budou zajíždět do Horních i 

Dolních Borů. Obec je bude dotovat podstatně vyšší finanční 

částkou. 

- paní xxx žádá, zda by bylo možné u brány ke hřbitovu zřídit 

zábradlí. 

- Ing. Necidová předvedla návrh na plánované hřiště u MŠ, 

v druhé části zahrady (za prodejnou Jednota) 

- B. Křížová předložila návrh na doplnění informačních směrovek 

po obci a označení některých budov. 

 

   Ze zápisu z 50 schůze RO konané 6.6.2018  
Přítomni: 4 členové RO 

Omluveni: P. Viliš 

- Odpuštění poplatku za stočné xxx. z důvodu nečerpání této 

služby: 

- Prodloužení nájmu obecního bytu. RO schvaluje xxx prodlou-

žení nájmu bytu opět o rok. Tedy na období  1.7.2018-30.6.2019. 

Různé: - Dne 6.6. bylo připraveno výběrové řízení na zhotovitele 

stavby projektu Odborné učebny ZŠ. Nepřihlásila se ovšem žád-

ná firma. Výběrové řízení se bude v nejbližším možném termínu 

opakovat. 

Výměna a prodej  pozemků xxx a xxx. Je třeba dořešit spor o 

přístup na pozemek. Nejlepším řešením by bylo, tuto část po-

zemku odkoupit do vlastnictví obce a smluvně zajistit oběma 

majitelům vstup. 

 Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem 

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

s GDPR. 
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 VEŘEJNÁ DOPRAVA VYSOČINY 

 Krajské zastupitelstvo 15. května 2018 schválilo dopravní 

optimalizaci a tarifní integraci pod názvem Veřejná doprava 

Vysočiny. V praxi to znamená, že byla „dána zelená“ pro vypsání 

veřejné zakázky na linkové autobusové dopravce, kteří se v roce 

2020 zapojí do nového dopravního systému Kraje Vysočina. 

„Nové a účelné uspořádání veřejné dopravy na Vysočině bude 

respektovat přirozenou dopravní spádovost, umožní lidem pra-

videlně cestovat levněji a v mnoha lokalitách nabídne více spojů, 

a to včetně víkendových. Týká se jak autobusové, tak vlakové 

regionální dopravy. Nebude mít vliv na dálkové spoje, které jsou 

provozovány komerčně, a Kraj Vysočina na ně nepřispívá. Při 

jistém zjednodušení můžeme mluvit o integrované dopravě – 

tedy o logickém propojení spojů autobusových a železničních i 

jízdě s jednou jízdenkou. Kraj Vysočina nyní čekají ještě dva 

roky intenzivní práce a plánování. 

  Současný, tedy historicky využívaný systém, stále vychází 

pouze z nájezdu lidí do škol a firem ráno a zpět odpoledne, 

nový systém ten původní respektuje, ale 

upřednostňuje větší variantnost spojů 

v průběhu pracovního dne. Proto 

v budoucnu vznikne větší počet resp. na-

bídka spojů v dané relaci - nově také 

s využitím přestupů. Důsledně platí, že 

páteřní linky regionálních spojů zůstanou 

bez přestupů, další nové obslužné linky 

budou cestujícím nabídnuty i jako přestupné, nově bude veřejná 

doprava řízena dispečinkem. Důvodem změn je např. sladění 

návaznosti autobusových linek, tak aby si např. neujížděly. 

 Nyní autobusy v rámci veřejné dopravy najedou po Vysočině 

ročně 40 tisíc kilometrů, do budoucna se počet kilometrů naje-

tých ve veřejné službě pravděpodobně zdvojnásobí s tím, že 

cílem změn je cestujícím nabídnout rozšířenou službu 
s přidanou hodnotou – v případě pravidelnosti za výhodnou 

cenu.“ Zdroj:  www.kr-vysocina.cz 

 Veřejná doprava Vysočiny už 

se připravuje delší čas. Navržené 

jízdní řády byly předloženy 

k připomínkám, proběhlo několik 

jednání. 

 V tomto systému bude pod-

statně více spojů a to i přes obec 

Bory. Po připomínkách starosty 

obce, budou tyto spoje zastavo-

vat v Dolních i Horních Borech. Např. linka Žďár nad Sáz. - 

Velké Meziříčí (přes Bory) má navrženo 13 spojů během dne. A 

stejně tak v opačném směru, tedy z Velkého Meziříčí do Žďáru 

nad Sáz.  

  

Odpověď z 11.6. na petici zaslanou z Obce Bory 

Vážený pane starosto, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor 

dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 31. května 2017 

Váš dopis k dopravní autobusové obslužnosti v obci Bory. Kon-

krétně k jednotlivým požadavkům: 

I nadále trváme na svém stanovisku, viz níže, které Vám bylo 
zasláno i dne 8. ledna 2018. „Dobrý den, Vámi požadované 

změny trasy linek by znamenaly navýšení km, což by mělo za 

následek i časové posuny na jednotlivých spojích. Z dopravně 

technologických důvodů nesouhlasíme s navrženou změnou. 

Časové posuny by mohly mít za následek porušení oběhu vozi-

del. Zmiňované zastávky jsou v docházkové vzdálenosti, proto o 

Vámi požadovaných změnách v současnosti neuvažujeme.“ 

Termín zahájení nového systému Veřejná doprava Vysočiny je 

závislý na přípravě výběrového řízení a průběhu samotné soutě-

že. Předpokládaný termín je přelom roku 2019/2020. 

 S pozdravem Ing. Hana Strnadová  

vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

Dočasná změna provozu na  
poště Bory v období 3.7. - 13.7. 2018 

K této situaci bohužel došlo z důvodu personál-
ního obsazení. Otevírací doba bude probíhat 

následovně: 
  3.7.   8:00 - 11:00 
 4.7.   13:00 - 16:00 
 9.7.   8:00 - 11:00 
 10.7.  13:00 - 16:00 
 11.7.  8:00 - 11:00 
 12.7.  13:00 - 16:00 
 13.7.  8:00 - 11:00 

 Chtěla bych Vám i Vašim prodejcům co 

nejsrdečněji poděkovat za pomoc při sb. 

ĆDPR, konané 16.5.2018. 

Prodali jste 100 kytiček, vybrali Kč 

2.451,- 

Rozhodně poslouží dobré věci, 30% dosta-

nou onkolog. kluby na svoji činnost, část půjde na výzkum této "hnusné" 

nemoci, vybavení onkolog. pracovišť, info. letáky a náklady sbírky.  

Ještě jednou tisíceré díky, dál se budeme těšit na dobrou spolupráci s Vá-

mi!           Milada a Zdeněk Špačkovi, Dobrá Voda 
 
 

 I já se přidávám s poděkováním všem pomocníkům a dárcům v naší 

obci. A zejména v ZŠ.        Blanka Křížová 

 Školní jídelna nabízí velké  4 l zavařovací sklenice. 

Kdyby se někomu hodily, info v kuchyni, nebo u paní Olgy 

Padalíkové.  

 

 Vážení a milí občané, kteří odebíráte Relace hlášení 

obecního rozhlasu formou e-mailu, v květnu 2018 začalo 

platit nové opatření na ochranu osobních údajů GDPR. Prv-

ním krokem bylo, že hlášení posíláme se skrytou kopií a 

tedy adresy ostatních nejsou veřejné. Nadále Vám ale tato 

hlášení smíme posílat jen s Vašim souhlasem. Proto moc 

prosím, pokud od té doby e-maily už nedostáváte, je třeba 

zareagovat na tuto zprávu a vyslovit své ANO, pokud i na-

dále se zasíláním hlášení souhlasíte.  

    Blanka Křížová bkrizova@seznam.cz  

MUDr. Klimecký o prázdninách 
Ordinační hodiny jsou dopoledne beze změn, tj. každý den 

od 7,00 do 11,00 hodin. V pondělí poradna pro kojence též 

stejně, od 12.30. do 15.00.  Ve středu odpoledne od 13.30 

do 17.00. A úterý a čtvrtek máme poradny pro zvané, od 

půl jedné do půl třetí. Dovolenou bude mít pan doktor až v 

srpnu. 

Na pomoc Mrázkově louce. 
 Je tu opět čas a na Mrázkově louce je třeba shrabat a 

k cestě odtahat posečenou trávu. Prosíme všechny, kteří by 

byli ochotní se zapojit, čekáme Vás na Mrázkově louce ve 

čtvrtek 5.7. ve 13. hod. 

 Prosím, vezměte si hrábě, nebo vidle, gumáky a svačinu. 

           Pavel Kříž ČSOP Bory 

http://www.kr-vysocina.cz/
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 V minulém roce 

bylo naše nové  a 

krásné  Hřiště pro 

všechny genera-

ce vybudováno, na 

slavnostní „otevření 

a předání“ veřejnosti 

už nebyl čas.  

 Najít v Borech 

volný termín na po-

dobnou akci je těžké 

a tak jsme nakonec 

zvolili variantu spojit 

slavnostní otevření 

hřiště a Den Země. 

 Den Země po-

slední roky spojuje-

me s otevíráním další 
části naučné stezky: 

Poznáváme Bory. I 

letos tomu tak bylo. 

Nový oboustranný 

panel je instalovaný u 

suchého poldru a je 

věnován jeho výstav-

bě a druhá strana je 

věnována slatinným 

loukám, které se zde 

nachází. Texty a 

fotodokumentaci na 

panelech připravil 

opět Pavel Kříž.   

Stojany vyrobil Aleš 

Vávra a grafika a 

konečné zpracování 

je od pana Slámy 

Atelier W. Žďár nad 

Sáz. 

 Během tohoto 

odpoledne bylo hřiš-

tě už kompletní, 

tedy včetně bad-

mintonu a péta-

nque. Náčiní na 

tyto hry si ná-

vštěvníci nadále 

mohou půjčovat 

v restauraci na 

kabinách u pana 

Jiřího Viliše. 

 Zásadním bo-

dem odpoledního programu bylo vystoupení brněnské skupiny 

gymnastů Barstyle Workout. Jejich obdivuhodný výkon může-

te obdivovat na videu pana M. Naniho na stránkách obce.   

 O občerstvení a také o část programu (střelba ze vzducho-

vek) se perfektně postarali členové Mysliveckého sdružení 

Bory. Dát si tak dobrý kančí guláš, se nám jen tak nepoštěstí. 

Pan Miroslav Dostál je opravdu mistr kuchař! Ti, kteří nejsou 
právě na guláš, si mohli dát párek v rohlíku. Myslivcům patří velké 

poděkování!  

 Další důležitý bod odpoledne a v tomto místě zcela zásadní 

bylo stanoviště Lukáše Vaňka. U Lukáše se návštěvníci, hlavně 

děti mohli dozvědět mnoho o rybách a o rybaření. 

 Dále byla na okraji lesa připravena přírodovědná poznávací 

stezka, kterou přichystali členové ČSOP v Borech. Na 5 stanoviš-

tích si děti mohly vyzkoušet znalosti o stromech, o zvířátkách, a 

také hmat a orientaci v prostoru bez kontroly zrakem.  

 A potom už bylo plánované fotbalové utkání a naši vyhráli! Co 

víc si přát?  

 Blanka Křížová Foto: 

Martin Nani a Pavel Kříž. 

  

 Akce se konala v rámci 

projektu MA 21 s podpo-

rou Kraje Vysočina. 

 Celkové náklady na vybudová-
ní hřiště v roce 2017 byly 

645.580,-Kč 

Dotace z MMR 399.000,-Kč 

Vlastní zdroje 246.580,-Kč  
(+ přibližně 1000 odpracovaných 

dobrovolnických hodin!) 

 Letos bylo dětské hřiště dopl-
něno o 3 houpadla v ceně 45 

000,- Kč z rozpočtu obce. 

Slavnostní otevření Hřiště pro všechny generace a Den Země 13.5.2018 

 Než jsem začala psát tento článek, všechny velkomeziříčské portály mě 

předběhly.  Novinky VM, Velkomeziříčsko, Medřické listy - všichni se sho-

dují na tom, že koncert byl skvělý.  

 „V nedělní podvečer (24. 6.) vystoupila ve Velkém Meziříčí zpěvačka, herečka 

a houslistka Iva Bittová. Doprovodila ji skupina Čikori At Home a Ivo Viktorín, 

kterého mnozí znají ze skupiny AG Flek. Hudebníci tak zahájili velkomeziříčské 

kulturní léto.“ 

 „Zpěvačka nepřijela do Velkého Meziříčí sama, z Borů ji doprovodil sbor Ba-

bačka. „Když jsem se usadila v Borech, napadlo mě založit hudební soubor. Vý-

sledkem je Babačka a takto zpívají už po dvou měsících činnosti. Dnes vlastně 

máme takovou premiéru,“ uvedla Iva Bittová. Sbor vystoupil na závěr živelného 

hudebního zážitku, který si vychutnalo zcela 

zaplněné hlediště velkého sálu, a písně 

z muzikálu Balada pro banditu si s vystupují-

cími zanotovali společně všichni posluchači.“ Celé znění článků, fotografie a videa naleznete na https://

www.bory.cz/  

 Všichni, kdo na koncertě byli, mi jistě potvrdí, že to byla velká radost a že jsme byli hrdí na to, že 

jsme z Borů! Paní Ivě Bittové přejeme všechno nejlepší k jejím narozeninám! Další krásné koncerty a 

šťastnou cestu zpět do USA a také do Tibetu, kam se v červenci chystá. A našemu pěveckému sboru 

ještě spoustu tak pěkných vystoupení!   Blanka Křížová Foto: Iva Horká  (Medřičské listy) 

IVA BITTOVÁ ZAHÁJILA KULTURNÍ LÉTO ....  

Paní Bittová dostala minulý týden k narozeninám od děvčat ze sboru, který dříve vedla, jablůňku. A ona 

věnovala stromeček pěveckému sboru Babačka. A tak od čtvrtka jablůňka, která nese jméno Bětka, roste 

v naší školní zahradě!            Foto: K. Havelková 
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100. výročí 

 založení  

republiky 
 Pokraču jeme 

v informacích o 

akcích uspořáda-

ných k založení 

s a m o s t a t n é h o 

státu a připomenutí jeho výročí výsadbou stromů, které jsme 

zahájili v minulém čísle zpravodaje. 

 Oslava samostatnosti v Borech v roce 1918 a výsad-

ba lípy 

V neděli 10. 11.1918 slavná mše svatá, potom průvod vesnicí – 

školní mládež s praporem, za ní mládež odrostlá škole, potom 2 

chlapci v národním kroji s transparentem „Ať žije čs. svobodný 

stát“, potom družičky a děvy v národních krojích, hasiči a do-

spělý lid.  Hudba hrála při střelbě hmoždířů.  Průvod šel po 

silnici až k mostu, potom zpět k hostinci Jana Součka, kde pro-
mluvil profesor reálky ve Velkém Meziříčí Jar. Svoboda. 

Lípa k oslavě naší republiky byla zasazena v parku v Horních 

Borech na jaře r. 1919 u staré hasičské zbrojnice. 

Obecní kronika I. díl, strana 304 - Dodatky k historii Horních Borů 

Výsadba lípy v Dolních Borech v roce 1968 

Lípa byla vyzvednuta u silnice Pod oklikem z náletu a kvůli veli-

kosti převezena vozem. Práce a výsadby v parčíku na návsi se 

zúčastnili p. Komínek, p. Kučera, p. Zikmund a možná i další 

občané. Budeme proto rádi, když se dozvíme další informace 

nebo upřesnění 

výsadby. 

 Výrazný impulz dru-

hé velké  vlny výsadby 

Stromů svobody v roce 

1968 nevycházel ze 

samotných lidí, ale ze 

státních a společenských 

organizací.  

Klíčovou roli pravděpo-

dobně sehrála výzva k 

výsadbě odvysílaná  v 

Československém roz-

hlasu.  

 Výsadba lípy k 70. 

výročí státu v roce 

1988 

Na podzim vysadili čle-

nové ZO ČSOP s p. uč. 

Harmatou a žáky školy 
v parku v Horních Bo-

rech vedle lípy vysazené v roce 1919 jednu lípu 

velkolistou. Máme tu jedinečnou příležitost 

prohlédnout si 

a porovnat oba 

stromy, když 

přesně známe 

jejich stáří. 

 V ý s a d b a 

lip a oslava 

80. výročí 

vzniku státu 

v roce 1998 

 Vznik ČR si 
občané naší obce připomněli slavností stromu republiky v úterý 

27. října před budovou obecního úřa-

du. Oslava započala státní hymnou. 

Ředitelka školy Jasna Novotná před-

nesla projev o vzniku republiky a poté 

následovalo pásmo básní a zpěvů. Dále 

byly zasazeny před budovou obecního 

úřadu dvě lípy velkolisté - jednu zasa-

dili starosta obce J. Březka s  místosta-

rostkou L. Zikmundovou a druhou 

ředitelka školy J. Novotná a děkan Jan 

Peňáz. Stromy k výsadbě připravila 

ZO ČSOP Bory. Účastníci výsadby 

obdrželi pamětní odznak. Stromy byly 

zaregistrovány v evidenci Stromů re-

publiky u TIS – nezávislého sdružení 

přátel přírody v Praze. 

Obecní kronika  III. díl       

        Pavel Kříž 

 

Nové pohledy na Bory. Uhodnete toto místo? 

1988     Foto: archiv ČSOP Bory 
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 Školní rok 2017 / 2018 je už třetím rokem, kdy jsou děti v 

nové budově mateřské školy. V tomto školním roce bylo k před-

školnímu vzdělávání zapsáno 49 dětí. Ponechali jsme rozdělení 

dětí do tříd podle věku, v jedné třídě tedy byly děti od 2 do 4 let 

věku- Motýlci, ve druhé třídě byly děti ve věku od 4 do 7 let- 

Včelky.  Ve třídě Včeliček pracovaly p. uč. Jana Zikmundová a 

Veronika Lišková. V této třídě bylo zapsáno 25 dětí. Ve třídě 

Motýlků bylo zapsáno 24 dětí a pracovaly zde p. uč. Ivana Novot-

ná a ved. uč. Marcela Plocková. Ve školce pracovaly i dvě asistent-

ky pedagoga. Provozními zaměstnanci jsou p. Krejčová-kuchařka a 

p. Kujalová-školnice. Mateřskou školu navštěvují děti z obcí: Bory, 

Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov, Radostín nad Osla-

vou, Kněževes a Jívoví.  Zápis na školní rok 2018/2019 proběhl v 

květnu a byla naplněna kapacita mateřské školy. 

 Mateřská škola má vypracovaný svůj vzdělávací program, který 

se p. učitelky snaží obohacovat o různé aktivity. Letos jsme se 

zaměřily na větší začlenění interaktivní tabule do vzdělávacích 

činností v mateřské škole, na rozvíjení pohybových dovedností u 

dětí, kdy děti pravidelně navštěvují tělocvičnu v základní škole, na 

environmentální výchovu a na polytechnické vzdělávání. Interak-

tivní tabule je umístěna na jedné třídě, na třídě Včelek.  Třída 

Motýlků má možnost ji využít v době odpoledních her nebo v 

době, kdy Včelky navštěvují tělocvičnu.  Vždy aktuálně podle po-

třeby nebo po domluvě tak, aby byla přístupna celé školce stejně.  

Doba užívání digitální pomůcky je vždy jasně stanovena a kontro-

lována učitelkou, stejně tak i efektivní využití digitálního obsahu. 

Činnost na interaktivní tabuli a práce s ní je dětem nabízena uči-

telkou dle aktuálních potřeb při výchovně-

vzdělávacím procesu a dle schopností dětí. Jedná 

se o rozšíření nabídky aktivit pro děti během dne 

v MŠ, nikoli jednostrannou aktivitu. Jsou dodrže-

ny všechny zásady výchovně-vzdělávacího proce-

su a programu podle RVP.   Již druhým rokem 

organizujeme pro děti lekce polytechnické výcho-

vy. Rozvíjíme tak manipulační schopnosti, vizuální 

schopnosti, orientaci v prostoru i na ploše/mapě/. 

Děti se učí spolupráci ve skupinkách, vzájemnému 

dorozumívání a toleranci. 

    Velmi oblíbeným zpestřením vzdělávacího pro-

gramu MŠ jsou muzikofiletické relaxační příběhy, 
se kterými do MŠ jezdí paní Mgr. Svatava Drlíčko-

vá. Tentokrát si pro nás připravila program s 

názvem „Sněžný králíček“.  Mgr. et Mgr. Pavel Macků, Ph. D. v 

rámci environmentálního vzdělávání mateřské školy přijel děti 

seznámit s polární krajinou, kterou sám osobně navštívil. Děti si 

na úvod programu vyslechly krátkou pohádku o Arktidě, následně 

byly seznámeny slovem i promítanými obrázky s polární září, le-

dovci, s polárním dnem i s polární nocí, ledními medvědy na seve-

ru a tučňáky na jihu. Děti byly zajímavou a velmi poutavou for-

mou seznámeny i s ostatními zvířaty polárních krajin a do progra-

mu se samy aktivně zapojovaly. 

  Měsíc květen byl měsícem svátku maminek a rodiny. Připravi-

ly jsme tedy dílny, ve kterých děti zdobily tašky pro maminky. 

Výsledek byl opravdu nádherný a maminky byly z dárku nadšené. 

Za velmi důležité považujeme preventivní výchovné působení na 

děti v oblasti bezpečného chování, proto pravidelně spolupracuje-

me s místními dobrovolnými hasiči, kteří se dětem hravou a zají-

mavou formou snaží přiblížit práci hasičů, seznámí děti s jejich 

vybavením, pomůckami a upozorní je na různá nebezpečí. 

V návaznosti na toto téma také proběhl cvičný požární poplach. 

 V měsíci červnu jsou naplánovány poslední akce MŠ jako je 

např. olympiáda pro Včelky, kterou pro nás připravují děti ZŠ, 

výlety po okolí, pasování na školáky, a návštěva školní jídelny. Na 

školkové zahradě se také začalo budovat hřiště pro děti, které 

budeme moci využívat v dalším školním roce.  Před námi je měsíc 

červenec a srpen, kdy si děti mohou odpočinout od každodenních 

povinností a pravidelného režimu, my načerpáme další síly na 

školní rok nový. Rodičům přejeme krásné chvíle se svými dětmi a 

dětem trpělivé a milující rodiče.                 Kolektiv MŠ 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE   
 

Půjčovní doba v Obecní knihovně v Borech  

bude o prázdninách  každý pátek 17-19 hod. 
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OLYMPIÁDA  MŠ  a 1. tř. ZŠ - 12.6.2018 

 Aby si sportování na hřišti užily i menší děti, pořádají pro ně 

žáci 9. ročníku Olympiádu MŠ a 1. tř. ZŠ. A takto o ní napsala 

jedna z organizátorek, žákyně Jana Bajerová: „Dne 12.6.2018 se 

u nás na Základní škole Hany Benešové v Borech konala Olym-

piáda MŠ a 1. tř. ZŠ. Celou tuto soutěž si s pomocí paní učitel-

ky Jurkové připravili žáci 9. třídy a stali se pro tento den po-

mocníky, rozhodčími i asistenty, převádějícími jednotlivé skupi-

ny. 

 Děti z mateřské školy závodily ve třech disciplínách: běhu na 

40 m, skoku z místa a hodu tenisovým míčkem. To naši prvňáč-

ci to už měli těžší, protože soutěžili ve čtyřech disciplínách: 

běhu na 50 m, skoku dalekém, hodu tenisovým míčkem a šplhu. 

Počasí nás ten den 

trochu potrápilo a 

my jsme nevěděli, 

jestli bude lepší 

soutěžit venku 

nebo v tělocvičně. 

Vypadalo to na 

déšť, ale ten asi 

zahnala dobrá nála-

da a radost ze 

sportování, tak 

jsme soutěžili na 

hřišti za školou. 

 Na začátku nás 

všechny přivítala p. 

uč. Jurková, rozdě-

lila děti i nás po-

mocníky do skupin a olympiáda mohla začít. Děti sportovaly, 

smály se a hlavně se snažily uběhnout, skočit nebo hodit co 

nejvíc. Poté, co splnily všechny disciplíny, sečetla parta šikov-
ných studentů body. Děti ale nezahálely, sportovaly dál. Házely 

si s míčem a děvčata z 9. třídy pro ně mezitím nachystala diplo-

my, které předepsala slečna asistentka Kristýna Havelková. 

 Potom jsme se všichni sešli v altánu a předávali jsme medai-

le, diplomy a ceny vítězným družstvům. Ten den ale nemusel 

být nikdo smutný, protože ceny dostaly všechny šikovné děti. 

Děkujeme  sponzorům: ČOV (Český olympijský výbor), Mateř-

ská škola Bory, POEX Velké Meziříčí, a.s. a VEZEKO s.r.o. 

 Celá akce se i přes menší počáteční komplikace vydařila a 

doufáme, že bude pokračovat i v příštích letech. 

 

Autorka: Jana Bajerová, lehce upravila p. uč. Zuzana Jurková 

 Posled-

ní červno-

vé schůzky 

jsme si zpestřili a rozloučili jsme si tak rozloučení se školním 

rokem: 
 

"Spaní pod širákem" 

 V pátek 15. 6. jsme plánovali spaní pod širákem. Bohužel nám 

počasí nepřálo, proto jsme nocovali v naší klubovně. Sešli jsme 

se jako obvykle v 16 hod. Hráli několik her a soutěžili. Když 

chvíli přestalo pršet, nachystali jsme si ohniště a opékali špekáč-

ky. V klubovně pak děti luštily morseovku, která já zavedla na 

místo s pokladem. Vysoutěžily si novou hru Sochy, která nás 

bavila po zbytek večera. Usínali jsme unaveni a 

spokojeni, že se nám ráno ani vstávat nechtělo. 

 

Výlet na zmrzlinu 

 Další pátek byl v plánu výlet na kolech. Ten-

tokrát nám počasí přálo a tak jsme strávili pěk-

né odpoledne. V plné síle jsme vyrazili směrem 

na Krásněves. Po příjezdu do místní restaurace 

jsme doplnili tekutiny. Objednali si kopečkovou 

zmrzlinu, pohráli si na pískovišti, nabrali síly a 

mohli se vracet zpět do Borů. Zpáteční cesta 

lesem byla plná dobrodružství. Všichni jsme si 

výlet užili a shodli se, že bychom na kolech 

mohli jezdit častěji. 
 

Výlet do Brna 

 Poslední akcí bylo Brno. V sobotu 30.6. ráno 

jsme vyrazili (tentokrát směr 

Sklené nad Oslavou. ) Naším 

cílem bylo Technické muze-

um v Králově poli a herna 

Virtuální realita. V technickém muzeu nás 

nejvíc bavila technická hernička, kde si děti 

mohly vše vyzkoušet a pohrát si. Ale zaujaly 

nás i modely aut, motorek a letadel. A virtuál-

ní realita? To mají nezapomenutelné zážitky 

všichni. Skočit dolů na zem z panelového do-

mu chce opravdu velkou odvahu. Někteří si 

zaplavali v moři, vařili v kuchyni, ocitli se v 

cirkuse a pochopitelně něco sráželi, stříleli a 

chytali. Myslíme, že tam opět někdy zavítáme. 

       Lenka Sýkorová 

MOP BOBEŠ 
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JARNÍ ZÁJEZD KLUBU 

DOBRÉ POHODY 

Krásný den jsme prožili 19.5. spo-

lečně v Kutné Hoře a nedaleko ní.  

Nejprve děti zazpívaly u moderní 

sochy „Koudelníka". Koukli jsme se 

na perfektně instalovaný Geopark. 

Pak už nás čekala krátká vycházka s 

cílem v Muzeu stříbra. Další krátká 

vycházka ulicí Ruthartka kolem 

Vlašského Dvora a kostela Sv. Jaku-

ba. Dačického dům s kresleným 

filmem a kouzelnou podlahou a 

trpaslíkem… Polední pauza + 

chrám Sv. Barbory nebo 

Zrcadlové bludiště. Roz-

hledna Havířská bouda a 

krátká vycházka k vrcholu 

Kaňk. Pozoruhodný kos-

tel ve vsi Grunta s milým 

panem učitelem L. Krát-

kým. Cesta s panem řidi-

čem Prokopem krásně 

ubíhala.  

Foto: M. Kaštanová  

a B. Křížová 

 

MÁJKA 2018 
 

 Díky moc všem pomoc-

níkům v čele s Pavlem Váv-

rou.  

 Májka byla krásná,  a 

večer 8.6.2018 s kapelou 

Chovi band si všichni užili. 

  Foto: Blanka Křížová 
 

 

Grunta 
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 Ve čtvrtek 17.5. a v pátek 18.5.2018 proběhlo krajské kolo 

přírodovědné soutěže Zlatý list. Vydali jsme se reprezentovat 

naši školu do Křižanova a s námi, děvčaty 9. třídy, jeli naši mladší 

spolužáci z šesté třídy.  Ten den nám ale nepřálo počasí. Pršelo 

už od rána a  cesta od autobusu z Křižanova do rekreačního 

střediska Drak nebyla v dešti moc příjemná. Proto organizátoři 

zrušili i plánovanou exkurzi na Šebeň, na kterou jsme se tak těšili, 

a změnili i trasu soutěžní stezky. Chodili jsme tedy po rekreačním 

zařízení, kde byla rozmístěna jednotlivá stanoviště a na nich byli 

připraveni porotci, kteří nám dávali záludné otázky z lesnictví, 

poznávali jsme různé živočichy, rostliny, stromy a keře, pracovali 

s mapou, vázali uzly a povídali si o odpadech. Se všemi úkoly jsme 

si poradili a příjemnou odměnou pro nás bylo zhlédnutí  přírodo-

vědného filmu a hlavně čtvrtfinálový zápas ČR a USA. (Bohužel 

nás naši hokejisté zklamali a  prohráli.) 

 Po večeři jsme trénovali prezentace, hráli na kytaru a ukulele 

a zpívali. Ráno se nám moc vstávat nechtělo a po vydatné snídani 

na nás čekala druhá část stezky - Prezentace práce pro přírodu.  

Letos jsme neprezentovali mladší a starší společně, ale byli jsme 

rozděleni. Mladší povídali o školní přírodní zahradě, stříhání keřů 

před školou, záchraně obojživelníků, akci Čistá Vysočina. My 

starší děvčata jsme  svoje povídání upravila do podoby televizního 

vysílání oblíbené TV stanice “Bramborák“. Po obědě jsme už 

napjatě sledovali vyhlášení výsledků. Protože to byla naše posled-

ní stezka, tak jsme si ji chtěli hlavně užít, což se povedlo, a byli 

jsme rádi, že jsme dosáhli i lepších výsledků než vloni. Mladší 
obsadili 6. místo a my starší holky jsme byly čtvrté. 

 A kdo byl v družstvu mladších - Maťovi kluci? Matyáš Požár, 

Vojta Mahel, Saša Nedoma, Ondra Zezula, Ondřej Klimeš a Da-

vid Hammer 

 V našem družstvu starších Green Apples byly Gábina Homo-

lová, Jana Bajerová, Eliška Křížová, Terezky Březková a Požárová 

a Markéta Jašková.  

 Napsala žákyně 9. ročníku Markéta Jašková a upravila p. uč. 

Zuzana Jurková. 

Jak jsme uspěli v krajském kole Zlatého listu 

 Koloběh života ubíhá svým tempem, a i 

když bychom mnohdy chtěli tento běh zasta-

vit nebo alespoň zpomalit, není to v naší 

moci. My učitelé si tuto skutečnost uvědo-

mujeme o to silněji, když nás na konci devít-

ky opouštějí děti, které se za ty společně 

strávené roky staly téměř našimi vlastními. 

Pouštíme je do života, který začíná za dveř-

mi naší školy. Školy, která se, i když jim se to 

mnohdy nezdá, snaží chránit jejich dětský 

svět.  

 Jako již každoročně, museli se i letošní 

žáci deváté třídy popasovat se školní maturi-

tou, kterou skládali na počátku června. 

Zkouška z českého jazyka a matematiky se 

skládala z písemných a ústních částí a vrcho-

lila prezentací na vybrané téma. Letos nás 

kromě tradičních témat ze zeměpisu, příro-
dopisu, dějepisu a ostatních předmětů zauja-

lo povídání o jaderné energetice, motorech, muzikálu, fotbalu, 

rybaření a dokonce i o letadle a létání. 

 Jak už asi tušíte, maturitu zvládli všichni :-) Mohli jsme se tedy 

těšit na slavnostní zakončení.  V nazdobené zasedací místnosti 

obecního úřadu se sešli nastrojení deváťáci i jejich rodiče. Při 

pohledu na naše skoro dospělé absolventy se ani nechtělo věřit 

fotografiím z dob jejich 1. třídy, které nám promítal pan ředitel. 

Proslovy a přání na rozloučenou, gratulace, nechybělo ani dojetí. 

Za to vše patří dík i panu starostovi a paní učitelce Lídě Zikmun-

dové, která tohle všechno má tak trochu na svědomí. 

 Za mě, třídní učitelku, velké poděkování i mým deváťákům. 

Za to, že mě dokázali potěšit, nezklamali, rozesmáli, že byli tako-

ví, jací byli. Děkuju, a ať se Vám všem daří!      Dagmar Křížová  

       Foto: Pavel Kříž 

A ZASE DALŠÍ DEVÍTKA ODCHÁZÍ… 

Divadelní představení „Splašené nůžky“ 
 V pondělí 28.5.2018 jsme se vypravili za kulturou do Jihlavy. 

Na toto představení jsme se chystali už dlouho, protože jsme 

slyšeli, že je moc pěkné, a opravdu nás nezklamalo. Je to vlastně 

detektivka s otevřeným koncem, který vytváří diváci. I my jsme 

se snažili odhalit vraha svými všetečnými 

otázkami. Jen nás mrzí, že se nám nepoda-

řilo zaplnit celý autobus, a doufáme, že 

příště s námi pojedete také. 

   Zuzana Jurková a Ludmila Zikmundová 
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 V úterý 5. června 

2018 proběhl další ročník 

soutěže Železný muží-

ček. 

Soutěž ve zkratce: 

Konal se už 26. ročník, 

závodilo 193 dětí, účast-

nilo se 5 škol – ZŠ Křiža-

nov, ZŠ Mostiště, ZŠ 

Ostrov nad Oslavou, ZŠ 

Radostín nad Oslavou a 

naše škola.   

Děti soutěžily ve čtyřech 

disciplinách – šplh, skok 

daleký, běh 50/60 m, hod 

míčkem (1. až 7. třída) nebo granátem (8. a 9. 

třída). 

Kompletní výsledkovou listinu naleznete na strán-

kách ZŠ Bory.  Z našich žáků si dobře vedli a na  

prvních místech se umístili: Tomáš Pipek, Sabina 
Hedbávná, Eliška Rozmarinová, Kamila Sedláková, 

Monika Dvořáková, Tereza Vávrová, Kamila Sed-

láková, Tibor Hezina a David Viliš. 

Naši soutěž podpořili tito sponzoři: 

ALPA, a.s., Velké Meziříčí 

POEX Velké Meziříčí, a.s. 

VEZEKO, s.r.o., Velké Meziříčí 

Oční optika a optometrie Němec s.r.o. Velké 

Meziříčí 

KOVO Dufek s.r.o. 

Český olympijský výbor, AŠSK 

Všem sponzorům děkujeme. 

 P o d ě k o v á n í 

patří všem učite-

lům a pomocníkům 

z řad žáků, kteří 

tento úspěšný 
sportovní den 

připravili. A také 

naší bývalé žákyni 

Zdeně Dvořákové, 

která se zhostila 

role zdravotnice. 

Všichni se těšíme 

na příští 27. roč-

ník. 

Mgr. Zuzana  

Jurková 

 

VYHRÁLI  JSME  A  JELI  JSME SI  DO  PRAHY  PRO ŠEK 
 

 Již 5 let se účastníme projektu SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ  (SOV), jehož garanty jsou naši 

olympionici. Už se nám podařilo získat stůl na stolní tenis, dresy na 

košíkovou, kulatý stůl na stolní tenis a letos v květnu jsme měli to 

velké štěstí, že jsme byli mezi 35 vylosovanými školami, které vyhrály 

finanční odměnu. Tuto výhru jsme si jeli 14.6.2018 do Prahy osobně 

převzít. A kdo jel? Pan ředitel Mgr. František Eliáš, naši nejlepší 

sportovci, žáci IX. třídy, Jana Bajerová a Tibor Hezina a za garan-

ty SOV na naší škole p. uč. Mgr. Zuzana Jurková. 

 V Praze jsme si to užili. Už cesta vlakem byla zajímavá, a co teprve 

pěší cesta Prahou k Národnímu divadlu a do divadla Metro, kde pro 

nás byl připraven zajímavý program. Měli jsme možnost podívat se na 

ukázku černého divadla na téma Sporty.  Někteří diváci si mohli také 

vyzkoušet, jaké to je být hercem v tomto divadle. 

 Náš poukaz na sportovní potřeby v hodnotě 10 000,- Kč nám 

předával kanoista Jiří Prskavec, který je moc sympatický a se kterým 

jsme se pak vyfotili, stejně jako s Šárkou Kašpárkovou, naší trojsko-

kankou a olympijskou medailistkou. 

 Úžasné je, že tváře Jirky Prskavce, Šárky Kašpárkové a mnohých 
dalších mají naše děti na Olympijských diplomech, které si v den vy-

svědčení odnesly také domů.  

   Text: Tibor Hezina, upravila p. uč. Zuzana Jurková                Foto: Mgr. František Eliáš 

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM MUŽÍČKEM 


