Borský zpravodaj
Číslo 1

Leden 2008

Krásný , šťastný a spokojený celý rok 2008 všem našim čtenářům
přeje redakce Borského zpravodaje
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOLÝ VRCH U CYRILOVA

1.1.2008 - 198 účastníků
Přesně 198 nadšenců
se sešlo 1.1.2008 na Holém vrchu u Cyrilova (662
m). Byl to 10. jubilejní ročník Novoročního výstupu,
který pořádá Spolek přátel
Holého vrchu z Jívoví. Kolik účastníků měly první
ročníky, to nevím, neboť
my jsme se o této akci
doslechli až loni a tehdy
nás pět Boráků rozšířilo
počet účastníků na úcty-

hodných 70. Setkání na
kopci bylo úžasné, milé,
neuvěřitelné. A polévka,
kterou nám Jívovští nabídli, byla moc dobrá. Přípitků a přání k novému roku
bylo nepočítaně.
Proto jsme si to letos
nenechali pro sebe. A na
Nový rok, hodinu po poledni, nás na kopec vyrazilo 33. Už od Cyrilova jsme
viděli na Holý vrch a bylo
nám jasné, že naše skupinka bude jen malou

„troškou do mlýna“.
Letos na Holý vrch
přišli lidé z jedenácti okolních vesnic. Krásně zimní
počasí bylo příznivé a výhledy z nejvyššího místa
kouzelné. A posezení ve
vytopeném
cyrilovském
kulturáčku u kávy a čaje
bylo milým zakončením.
Tak nám tu vznikla nová
tradice a už teď se těšíme
na výstup 1.1.2009.
Blanka Křížová
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ZÁPISY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Bory
ze dne 7.11.2007
Zastupitelstvo obce:
I) bere na vědomí:
1) prezentaci projektu „Něco za něco aneb v Borech
jsou děti občany“ žáků ZŠ Bory
13-0-0
2) zprávu z jednání rady
13-0-0
3) Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok
2006/2007 – příloha č. 7
13-0-0
II) schvaluje:
1) ověřovatele zápisu – p. Eliáš F., a p. Březka P.
13-0-0
2) program jednání ZO
13-0-0
3) prodloužení nájmu obecního bytu čp. 233 na 2
roky za předpokladu splnění podmínek daných Ministerstvem pro místní rozvoj
13-0-0
4) OZV 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – příloha č. 1
13-0-0
5) OZV 3/2007 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů – příloha č. 2
13-0-0
6) OZV 4/2007, kterou se zrušuje Vyhláška č. 1/95
Obce Bory o cenách nájemného z nebytových
prostor – příloha č. 3
13-0-0
7) kalkulaci stočného na r. 2008 a výši poplatku za
odpadní vody ve výši 300,- Kč – příloha č. 4 11-2-0
8) příspěvek ve výši 5.000,- Kč na r. 2008 na údržbu
náhradního hřiště pro TJ Družstevník Bory, která
bude zajišťovat údržbu tohoto hřiště
13-0-0
9) Dohodu o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy
mezi Městem Velké Meziříčí a Obcí Bory – výkon
přenesené působnosti – přestupky – příloha č. 6
13-0-0
10) zřízení organizační složky Obce Bory s názvem
„Obecní muzeum Bory“ – příloha č. 8
13-0-0
III) ukládá:
1) starostovi zaslat předsedům výborů kontrolního
pí. Markové R. a finančního p. Holoubkovi R. body
kontroly v PO ZŠ Bory
13-0-0
2) starostovi podat žádost o povolení k odběru vody
z rybníka „Horník“
13-0-0
3) starostovi podat žádost o změnu odběratele el.
energie ve sportovních kabinách na TJ Družstevník
Bory
13-0-0
4) muzejní radě připravit zřizovací listinu, muzejní
řád a zaregistrovat Obecní muzeum Bory v Asociaci
muzeí a galerií
13-0-0
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IV) zamítá:
1) návrh směrnice určující postup při zadávání veř.
zakázek malého rozsahu – příloha č. 5
13-0-0
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 13 členů
Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Bory ze dne 14.12.2007
Zastupitelstvo obce:
I) bere na vědomí:
1) zprávu z jednání rady
13-0-0
II) schvaluje:
1) ověřovatele zápisu – p. Špaček M., a p. Kostečka J.
13-0-0
2) program jednání ZO
13-0-0
3) změny rozpočtu na rok 2007 – viz příloha č. 1
13-0-0
4) rozpočet obce na rok 2008 v členění na paragrafy a pověřuje starostu obce, aby rozčlenil rozpočet na položky. Změny rozpočtu v rámci paragrafů a veškeré investice bude schvalovat ZO.
Změny uvnitř paragrafů v položkách jsou
v kompetenci starosty obce – viz příloha č. 2
13-0-0
5) likvidaci majetku podle zprávy likvidační komise
– viz příloha č. 3
13-0-0
6) výši vstupného do místního muzea – děti předškolního věku zdarma, ostatní osoby 10,- Kč
13-0-0
7) poskytování místního zpravodaje občanům obce
zdarma
13-0-0
8) změnu rozpočtu školy – viz příloha č. 4
13-0-0
III) ukládá:
1) starostovi obce zajistit zamčení čepu u rybníka
Horník
13-0-0
2) starostovi obce zajistit doplnění WC na hřišti
za školou do projektu
13-0-0
3) starostovi obce sestavit řád půjčování KD
13-0-0
4) p. Vilišovi provést generální úklid sálu KD, jeviště, galerie, suterénu, nářaďovny, oken
13-0-0
5) p. Vilišovi zajistit posyp „Uličky“ v zimních měsících
13-0-0
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 13 členů
Mgr. Zikmundová Ludmila - místostarosta
Březka Josef - starosta
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OZNÁMENÍ OBCE BORY
Obec Bory oznamuje:
- od 16.1.2008 jsou připraveny k vyzvednutí známky na
popelnice. Ty musí být nalepeny do konce ledna, jinak
svozová firma nebude vyvážet odpady.
- od 16.1.2008 (vždy v úřední
dny tj. pondělí, středa od
8.00 – 16.00 hod. s výjimkou
polední přestávky 11.30 –
12.30 hod.) se vybírají na
Obecním úřadě Bory poplatky za psy, odpadní vody, odpady, hroby a nájmy. Tyto
poplatky musí být zaplaceny
do 31.3.2008. Výše poplatku
za psa 120,- Kč, za odpadní
vody 300,- Kč za osobu, za
odpady 450,- Kč za osobu, za

hroby – podle smlouvy
25,- Kč za 1 m2, nájmy –
podle smlouvy.
- někteří občané ještě
nemají
uzavřenou
smlouvu na pronájem
hrobového místa. Žádáme tyto občany, aby se
dostavili na obecní úřad
k uzavření nové nájemní
smlouvy, nebo aby zaslali prohlášení, že již
hrob užívat nechtějí.
Tento hrob potom bude nabídnut jinému zájemci.
- že má ještě volné pozemky
určené k pronájmu (zemědělské účely). Zájemci se mohou přihlásit a bude s nimi sepsána nájemní smlouva.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
1 728 185,- Kč
se podařilo vybrat koledníkům do
321 kasiček na území, kde působí
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

MÁMO, TÁTO, POJĎTE SE MNOU DO KNIHOVNY!
(ale i babičky a dědečci jsou vítáni!)

Celé Česko čte dětem
Týden čtení v naší knihovně.
11.-15. února každý den v 17.00 hod.
nám budou známí i neznámí, ale vždy zajímaví lidé číst z krásných knížek. A potom si něco namalujeme, něco zahrajeme, potrápíme
hlavičku a možná i něco smlsneme…
V pátek celé to velké čtení uzavře zábavný večer, spojený s prodejem knih a her
a hraček.
Obecní knihovna
Oznámení pro čtenáře, nebo budoucí čtenáře.
V Obecní knihovně na vás čeká asi 60 nových knih
pro děti a nové stolní hry.
Donáška knih do domu.
Obecní knihovna nabízí možnost donášky knih
do domu. Pokud víte o někom, pro koho je cesta
do knihovny obtížná a přece by rád četl, dejte nám
vědět.

HÁDANKA,
TENTOKRÁT PRO VŠECHNY
Rohlíky, se začaly péct v souvislosti
s jednou historickou událostí.
Víte jakou?
Odpovědi očekáváme na Obecním úřadě, nebo na bkrizova @bory.cz
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KLUB DOBRÉ POHODY PROGRAM NA ÚNOR- BŘEZEN 2008
Únor
4.2. BESEDA Venkovská zahrada? Parky a veřejná zeleň? pan Bukáček - zahradník
11.2. Čaj o páté v knihovně Zahájení týdne čtení dětem
18.2. BESEDA (připravuje se)
25.2. Černá hodinka - Hostinec u Zlaté studny + překvapení

Březen
3.3. BESEDA Krojované panenky paní Marie Žilové z Nového Veselí
10.3. Čaj o páté v knihovně
17.3. BESEDA - Volyňští Češi - paní Jana Kalbáčová
Jedná se o málo známou kapitolu z našich dějin, která je stále opomíjená a i dnes o ní ví málokdo. Historie
Volyňských Čechů sahá do 2. poloviny 19.století, kdy hodně našich krajanů emigrovalo na západ světa-do
Ameriky, ale menší část šla i na východ, kde sice Češi „Ameriku“ nevybudovali, ale zlaté české ručičky zde
zanechali nezapomenutelnou stopu v historii carského Ruska, ale i v dějinách 1.poloviny 20.st. Češi zde žili
zhruba 70 let.
31.3. Čaj o páté v knihovně
Pro jistotu si už do kalendáře poznamenejte:
Jarní zájezd Klubu dobré pohody bude v sobotu17.května 2008

LIDOVÉ MISIE V BORECH
(první od roku 1935)
Předběžný program:
Pondělí 3.3. a úterý 4.3. 2008 - žehnání domů,
Sobota 8.3. rozdávání koláčků.
Neděle 9.3. 14.00 hra pro děti, 16.00 úvodní promluva.
Pondělí až pátek u sv. Martina v 9.00 a v 16.30,
u sv. Jiljí v 16.30 pro děti a v 18.30 pro mládež,
z pátku na sobotu adorace,
v sobotu 10.00 svátost nemocných a v18.00 stavění kříže
Heslo misií
Heslem misií je: „K misiím se připojím, dobro v sobě
probudím!“ Některé děti znají toto heslo dokonce jako
písničku. Vystihuje podstatu misií. Myslí se tím probudit
v sobě dobro a nechat je, aby ovládalo všechna naše rozFoto Josef Kvapil 1947
hodnutí a činy. Někdo by mohl namítnout, že je dost dobrý Kříž u Radenic
a že mu toho není zapotřebí. Myslím si však, že každý z nás tuší, kde by mohlo jeho ,,lepší já“ ještě zvítězit. Často jsme už v jakýchsi vyjetých kolejích a sami sobě i jiným namlouváme, že takoví jsme a už to
lepší být nemůže. A přesto sami tušíme, že je možné být milejší na nejbližší, slušnější k těm, kdo sami
nemají sílu být vůči nám lepší. Někdo možná čeká na příležitost, kdy se vzdá nějakého zlozvyku nebo
začne dělat něco dobrého, ale stále to odkládá. Jiný možná tuší, že by měl udělat nějaký krok blíž k Pánu
Bohu, ale říká si: „Až přijde vhodný čas.“ A právě misie jsou dobou, kdy misionáři prosí všechny, aby
v sobě probudili dobro, které mají v srdci, a připojili se k tomuto základnímu úmyslu misií. Asi nepůjde
všechno hned. Ale chceme poprosit všechny čtenáře tohoto zpravodaje a všechny obyvatele farnosti
Bory, aby se nad tím zamysleli, dobro v sobě probudili a už ho nenechali usnout.
Doufám, že si nikdo nebude vysvětlovat můj článeček tak, že v této farnosti žijí lidé, v nichž dobro
pouze spí. Vím, že to tak není. Avšak každý z nás máme v sobě ještě rezervy. Zvu všechny lidi dobré
vůle, aby si toto heslo misií nejen přečetli, ale uvedli ho trvale do svého života. K misiím se připojím,
dobro v sobě probudím!
o. Marek Dunda
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O OTEVŘENÍ OBECNÍHO MUZEA
Každá kloudná vesnice má
kroniku, knihovnu a muzeum. To můžeme od neděle 9.12.2007 tvrdit i my v
Borech. Neboť jsme slavnostně zahájili provoz našeho obecního muzea. A
že to byla sláva jak se patří. Sešlo se asi 100 návštěvníků. Nevešli se ani
do zasedací místnosti, kde
se odehrával slavnostní
program.
V ní vystoupily nejprve
děti z Mateřské školy s
pěkně provedenými písničkami. Poté Blanka Křížová shrnula jak vlastně
naše muzeum začalo a jak
se chystalo. Poděkovala
všem pomocníkům a hlavně dárcům exponátů, bez
kterých by vůbec nevzniklo.
Starosta obce Josef Březka
vyjádřil potěšení nad tím,
že se nám v obci podařilo
něco nového vybudovat a
že snad brzy v muzeu přibude i část mineralogická
a také že se pro ně najdou větší, stálé prostory.
Náš vzácný host, pan Bohuslav Mikulášek z Muzea
Vysočiny v Třebíči moc
pěkně pohovořil o významu muzea pro obec. A
popřál tomu
našemu
úspěšný rozvoj.
Poté nám zahrál Kája Sojka na akordeon.

A pak už se návštěvníci
rozešli do dvou místností
muzea. V té první zhlédli
ukázky ze života našich babiček, oblečení, kuchyně,
stolničení a ručních prací,
kterou Jana Vaverková doplnila v tomto adventním
čase krásnou vánoční výzdobou. Ve druhé místnosti
pak našli část technickou,
kde je Blanka Křížová provedla místními řemesly,
domácím hospodářstvím,
školou, sportem a různými
starými přístroji.
A protože by se tam všichni najednou nevešli mohli
navštívit ještě:
1. Zasedací místnost, kde
pan kronikář Ludvík Prokop připravil k nahlédnutí
obecní kroniku se zajímavými přílohami.
2. Obecní knihovnu, kde
byla mimo jiné připravena
výstavka ke 110. výročí
založení
knihovny
v Borech. Děti využily možnost zahrát si tu nové stolní hry a dalším zájemcům
knihovník Pavel Kříž představil webové stránky naší
obce.
3. A další místnost, kde
bylo v „království“ Dany
Ochranové a Ivety Vaverkové pro všechny připraveno bohaté občerstvení.
Koláče a cukroví napekly
babičky z Klubu dobré po-

hody a k tomu káva, čaj a také
vánoční punč!
A co dál? Muzeum se předsta-

vilo a čas ukáže jak se bude
rozvíjet a využívat. Předpokládáme, že bude otevřeno
zejména při výročích, poutích,
setkáních rodáků a zájemcům
na požádání. Hned po otevření ho navštívili žáci Základní
školy.
Blanka Křížová
a Jana Vaverková

A jaký bude provoz muzea dál? Musíme najít nějaké vhodné řešení, vyhovující všem.
Takže pro začátek: Vždy první neděli v měsíci: Tedy 3.2., 2.3. a to už se nám blíží Velikonoce a
návštěvníky bude očekávat muzeum nově upravené a jarně vyzdobené! Ve dnech 16.3. a 23.3.
14.00-16.00 hod.
Bylo také stanoveno vstupné. A to 10,- Kč pro všechny, mimo dětí předškolního věku.
A ještě jednou velký dík patří všem dárcům a všem pomocníkům.
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ŠKOLA SLAVILA ŠEDESÁTINY
V pátek 7. prosince
2007 jsme společně oslavili
60. výročí otevření nové
budovy školy v Borech. A
protože se blížily vánoce,

nesly se celé oslavy právě
v duchu vánočním.
Program oslav začínal
v 16.00 hodin v tělocvičně
školy Akademií žáků. Podívat se přišla spousta rodičů,
prarodičů, současných i
bývalých zaměstnanců, žáků

a dalších hostů. Zpívalo se,
přednášelo, tančilo, hrálo
divadlo. A jak už to dnes
bývá, nechyběla ani reklama.
Diváci vypadali spokojeně,
tleskali, a co je hlavní, většina
z nich po vystoupení neutekla a slavila dál!
Během chvíle se zaplnila
celá budova školy, vánočně
vyzdobená a hosty vítající.
Někteří se zapojili do tvořivých dílen – vyráběli vánoční
svícny, věnce, ozdoby drátované, vyřezávané či pomocí
quillingu, zdobili perníky.
Další poseděli v kavárnách a
popovídali se známými. Dá
se říci, že to bylo mnohdy
setkání po letech.
Vzpomínky na školu
oživila také výstava z historie
školy ve vestibulu u hlavního
vchodu. Mnozí se zde našli
na fotografiích ze svých školních let, prolistovali kroniky
školy a zavzpomínali na školní léta.
Vystoupením
skupiny

historického šermu TAS ve
velké tělocvičně program
oslav končil. Všichni se
odebrali domů. Zbývá jen
doufat, že s příjemnými zážitky a přáním se do školy
znovu vrátit.
Závěrem děkujeme
sponzorům celé akce:
ALEŠ VÁVRA
– TRUHLÁŘSTVÍ – TESAŘSTVÍ
BLANKA DUFKOVÁ
– CNC KOVOOBRÁBĚNÍ
COLAS CZ, a.s., Jihlava
ELEKTRO ZIKMUND FRANTIŠEK
KMENT, s.r.o, Sklené nad
Oslavou
FALCO COMPUTER
Velké Meziříčí
RADEK HOLOUBEK ZÁMEČNICTVÍ
ŠEBEK JAN, CYRILOV
VÝROBA NÁBYTKU
PETR VILIŠ
ZEMAS AG, a.s. Mostiště
Vladimíra Stará

Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 2008/2009
se koná v budově Základní školy Bory
v pátek 8. února od 12,30 do 17,00 hod.
Vezměte, prosím, s sebou rodný list dítěte.
Těšíme se na shledání s Vámi.

Učitelé ZŠ Bory
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MOP Bobeš
vás zve na tradiční

DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 8.3.2008 v 13.30 hod.
Kulturní dům Bory
Hraje skupina RENONS
Tombola
Občerstvení

SOUTĚŽ PRO DĚTI
V pátek 1.února odstartuje v Obecní knihovně
čtenářská soutěž s názvem
„Cesta k Andersenovi“
Soutěž potrvá do 21.3.2008. Ti, kdo statečně
zvládnou úskalí a záludnosti této soutěže, která bude
„psací“ a etapová, se nominují na druhý ročník akce
„Noc s Andersenem“ v naší knihovně.

TANEČNÍ KURZY V BORECH
Komunitní škola Bory zve všechny zájemce do kurzů společenského tance.
Kurzy začínají
v neděli 17. února 2008 v 18,00 hodin v Kulturním domě v Borech.
Rozsah kurzů: 6 lekcí po dvou hodinách /podle zájmu bude otevřen pokračující kurz buď hned následně, nebo příští rok/.
KURZY SPOLEČENSKÉHO TANCE ZAHRNUJÍ JAK STANDARTNÍ, TAK
LATINSKO-AMERICKÉ TANCE – WALTZ, TANGO, RUMBA, CHA-CHA,
JIVE A JINÉ
Vyučují: Radka Svobodová a Petr Štěpán
Doporučen: běžný společenský oděv
Zájemci o taneční kurzy se mohou hlásit na telefonním čísle Základní školy
566 535 177 nebo osobně u paní uč. V. Staré.
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redakční rada:
Josef Březka
Pavel Kříž
Vladimíra Stará
Alena Špačková
Jana Vaverková
a Aleš Vávra
pod vedením
Blanky Křížové
Telefon: 566535228
E-mail:
bkrizova@bory.cz

Počet výtisků 230 ks
Tisk Obecní úřad Bory
Distribuce František Eliáš
Vyšlo v lednu 2008
Neprošlo jazykovou úpravou

Příspěvky do
Zpravodaje,
vzkazy, informace,
pozvánky, připomínky,
prosím odevzdejte v
kanceláři Obecního
úřadu,
nebo zasílejte na
e-mailovou adresu:
obecbory@razdva.cz,
nebo
bkrizova@bory.cz

Aktuální
informace o naší
obci najdete na:
www.bory.cz

TJ Družstevník Bory zve všechny příznivce i nepříznivce sportu na
X. SPORTOVNÍ PLES, který se koná 9.2.2008

Hraje skupina POHODA
Bohatá tombola—hlavní výhra přívěsný vozík
Vstupné v předprodeji 50,- Kč, na místě 60,-Kč, místenka 10,-Kč
Předprodej vstupenek v prodejně Jednoty u paní Kotačkové,
nebo u L. Kotačky mob. 605285099

ÚSPĚŠNÝ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISU
Oddíl stolního tenisu
Bory uspořádal 30.12.2007
II. Předsilvestrovský turnaj
pro neregistrované hráče.
Stolní tenisté ten den sehráli celkově 109 zápasů!
Nejprve hráli mladší
žáci, v jejich kategorii zvítězil Radim Liška, žák 4. třídy
z Velkého Meziříčí. Na druhém místě skončil Pepík
Starý, 3. místo - Kristina
Kotačková, 4. místo Šárka
Dufková, 5. místo Katka
Dufková a 6. místo Terezka
Jurková, všichni z Borů. Po
11 hodině nastoupila nejsilněji obsazená kategorie
mužů. Nastoupili v ní současní i bývalí žáci ZŠ a jejich
otcové. Někteří hráli obětavě i bez sportovního oblečení a obuvi. Nejurputnější bitvy byly svedeny o první tři místa. Výsledné pořadí:
1. Tomáš Láznička - Sklené
nad Oslavou
2. Vojtěch Chalupa - Bory
3. Petr Kozel - Krásněves
4. Jan Merta - Bory
5. Štěpán Křehlík - Bory
6. Michal Krejčí - Bory
7. Ladislav Hlaváč - Bory
8. Josef Starý - Bory
9. Ladislav Kotačka - Bory
10. Petr Holánek - Bory
11. Luděk Kříž - Bory
12. Pavel Holánek – Bory
První tři poté dostali
šanci změřit své síly v turnaji s registrovanými hráči a

to už bylo na co
se dívat ! Falšovaná
podání,
dlouhé výměny,
smeče - krásná
podívaná!
Výsledné pořadí:
1.místo - Vlastimil Šoukal z
Vídně a 2. místo
František
Dufek - Bory.
3.
Miroslav
Ochrana,
4.
Vladimír Krejčí
st., 5. Vladimír
K r e jč í
m l .,
všichni z Borů,
6. Tomáš Láznička - Sklené
n. O., 7. Petr
Kozel - Krásněves a 8. Vojtěch Chalupa B o r y .
Poslední kategorií byla kategorie žen, kde
1. místo obsadila jako loni
Markéta Šoukalová - Vídeň
a 2. Zuzana Jurková - Bory,
3. Jaroslava Šoukalová Vídeň, 4. Marie Karásková
st., 5. Marie Karásková ml. Bory.
Všichni jsme moc rádi, že
se nás předposlední den v
roce 2007 sešlo v tělocvičně tolik a že jsme místo
koukání na televizi nebo do

počítače trošku potrápili
svoje tělo a zažili úžasnou
atmosféru!
Těšíme se, že nás na příští
3. ročník přijde ještě více!
Zveme i Vás, kteří jste si
přečetli tento článek!
Text a foto:
Zuzana Jurková
a František Dufek

