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POUŤOVÁ 

 TANEČNÍ ZÁBAVA  

KD Bory - 12.11.2016 

Hraje ACCORT 

Všechny zve SDH! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

Pátek 11.11.2016   

Památka sv. Martina, biskupa 

Dolní Bory v18.00 Mše sv. 

Neděle 13.11.2016   v 9.45   

Poutní mše sv. Horních Borech  

POJĎTE DO DIVADLA! Přijďte podpořit mladé borské hasi-

če. Hraje křižanovský ochotnický spolek Béčko. Vstupné 70,- Kč 
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       Ze zápisu z 26. schůze RO Bory 23.9.2016 
Přítomni: Všichni členové RO 

RO schvaluje žádost XXX a prodlužuje nájemní smlouvu na byt 

č.1 v domě č. 162 o 1 rok. Tedy do 30.9.2017 

 

Ze zápisu z 28. jednání ZO Bory 23.9.2016  
Přítomni: 12 členů ZO 

Omluveni:  P. Láznička, Mgr. ing. M. Slavíková, P. Příhodová  

Osadní výbor Cyrilov: Ing. M. Necidová 

Program jednání 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Kontrola jednání RO 

6. Koupě pozemků 

7. Rozpočtové opatření č. 8/2016 

8. Schválení směrnic 

9. Výsledek výběrového řízení na projektovou dokumentaci 

10. Výběr zpracovatele žádosti o dotaci 

11. FMP 

12. Schválení přijetí úvěru 

13. Žádosti 

14. Různé 

- Koupě pozemků Záměr č. 9/2016 

ZO schvaluje koupi pozemků p. č. 75/3 v k.ú. Dolní Bory o vý-

měře 8389 m2 a pozemku p. č. 86/1 v k.ú. Dolní Bory o výměře 

2490 m2.  Za cenu 300 Kč/m2. 

- Rozpočtové opatření č.8/2016. Návrh rozpočtového opatření 

obsahoval i částku 89 tis. Kč - vratka dotace na zateplení budovy 

OÚ. Tedy v celkové výši 114 tis. Kč s touto částkou ZO nesou-

hlasí, a navrhuje rozhodnout pouze o částce RO 25 000,-. ZO 

schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2016 v celkové výši 25 000,-  
- ZO ukládá starostovi zjistit, kdo způsobil to, že má obec vracet 

5% dotace na zateplení budovy OÚ a bude svoláno mimořádné 

jednání ZO (na 6.10.) 

- ZO schvaluje Směrnici o účtování a oceňování majetku 2016 a 

Směrnici účetnictví a oběh dokladů 2016 

- Starosta seznámil přítomné se zprávou o výběrovém řízení na 

projektovou dokumentaci Přístavba odborných učeben ZŠ. Na-

bídku podaly 3 firmy: Santis a.s. - nabídková cena včetně DPH - 

840 950,- Kč. Energy Benefit centre a.s. - nabídková cena včetně 

DPH  937 387,- Kč a Ing. Mária Necidová 499 730,- Kč 

Nejnižší nabídku tedy podala Ing. Mária Necidová. 

- ZO schvaluje zprávu Výběrové komise, a výběr dodavatele 

projektové dokumentace na přístavbu odborných učeben Ing. 

Márii Necidovou 

- Výběr zpracovatele podání žádosti o dotaci do IROP na vybu-

dování odborných učeben. Obec získala 3 nabídky. Ing. Fiala E 

consulting E.U.R., s.r.o. Třebíč, Vít Filipenský Žďár nad Sáz. a 

Regionální poradenská agentura, s.r.o. Brno. 

ZO schvaluje nabídku Ing. Fiala E consulting E.U.R., s.r.o., na 

zpracování podání žádosti o dotaci do IROP. 

- ZO schválio žádosti a veřejnoprávní smlouvy do FMP: 

TJ Družstevník Bory - Silvestrovský  turnaj ve stolním tenise 4,5 

tis. Kč  

SDH Bory - 120. výročí založení 15 740,- Kč 

L. Dostálová: RC - Drakiáda 960,- Kč 

B. Křížová: Pohádková ves 2,8 tis. Kč 

M. Vávrová: Dožínková Pouť DB 3 tis. Kč 

B. Křížová a M. Necidová: Rozsvícení stromečků Cyrilov a Bory 

4 tis. Kč 

- ZO schvaluje přijetí investičního úvěru 2 mil. Kč od Sberbank 

na koupi pozemků pro budoucí stavební parcely na Sádkách. 

 

Ze zápisu z 27. schůze RO konané 6.10.2016  

Přítomni: 4 členové RO 

Omluveni: Viliš P. 

Pronájem pozemků a rybníka: Záměr obce č. 8, 10., 11., 12, 

- RO schvaluje pronájmem části pozemku p. č. 25/6 k.ú. Dolní 

Bory o výměře asi 50 m2 XXX na dobu 1 rok. Cena za proná-

jem: 1,- Kč/m2. 

- RO schvaluje prodloužení nájmu části pozemku p. č. 96/1 v k.ú. 

Dolní Bory o výměře 70 m2 XXX na dobu 1 rok. Cena za proná-

jem: 1,- Kč/m2 . 

- RO zamítá pronájem části pozemku p. č. 86/35 k.ú. Dolní Bory 

o výměře 50 m2. Tento prostor nadále využívat jako veřejný, 

tedy i k parkování vozidel. 

- RO schvaluje propachtovat rybník Na Manových, p. č. 984/5 o 

výměře 14 287 m2 a p. č. 984/11 o výměře 1039 m2 oba v k. ú. 

Dolní Bory. Prodloužení smlouvy s XXX na dobu 10 let. Cena 

8500,- Kč ročně. 

- Firma A+Š stavby, s.r.o. se ohradila, proti minulému rozhodnutí 

RO Bory neuhradit navýšenou cenu faktury za výměnu prasklého 

skla při budování světlíků v MŠ Bory. RO znovu projednala 

všechny okolnosti této závady a  doplacení 5 tis. Kč + DPH firmě 
A+Š stavby, s.r.o schvaluje. 

 

Ze zápisu z 29. jednání ZO Bory 6.10.2016  
Přítomni: 15 členů ZO 

Program jednání 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Vratka části dotace na zateplení budovy OÚ 

5. Úprava smlouvy na prodej pozemku 

6. Různé 

- Vratka části dotace - zateplení budovy OÚ. Starosta obce jed-

nal s firmou, která stavbu prováděla i s firmou, která administro-

vala projekt, i se stavebním dozorem. Byly prověřeny všechny 

smlouvy. I po poradě s právníkem je nejasné, zda na tuto stavbu 

mělo být vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo jiný dokument. 

Toto pochybení je sankcionováno částkou 5% dotace - 89 000,- 

Kč. ZO navrhuje a schvaluje pokutu uhradit (vyhnout se penále), 

a ukládá starostovi obce dále proti tomuto rozhodnutí intenziv-

ně jednat. Se stavebním odborem, právníkem, státním fondem. 

-ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2016 v částce 89 000,-  

- Úprava smlouvy na prodej stavebního pozemku p.č. 86/27 

v k.ú. Dolní Bory a doplnění pravidel obálkové metody. ZO 

schvaluje doplnit pravidla obálkové metody o bod: Kauce 5 tis. 

Kč při podání nabídky a ve smlouvě na prodej stavební parcely 

změnit dobu kolaudace stavby z 5. na 4 roky. 
Aukci vyhlásit v týdnu od 10.10.2016 

- Různé: B. Křížová upozorňuje ZO na velké množství stavební 

suti navezené v minulých dnech do údolí při cestě na Radenice.  

ZO ukládá starostovi tuto věc řešit. 

 

          Ze zápisu z 29. jednání ZO Bory 21.10.2016  
Přítomno  13 členů ZO. 

Omluveni:  Viliš P., Příhodová P., 

Osadní výbor Cyrilov: Ing. M. Necidová 

Program jednání 

1. Zahájení zasedání  

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání  

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva  

5. Kontrola jednání RO 

6. Rozpočtové opatření č. 10/2016 

7. Návrh ceny stočného a poplatků za odpady 2017 

8. 10 problémů obce 

9. MA 21 

10. Výroční zpráva ZŠ 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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11. Různé 

- ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2016 ve výši. 22 300,-  

- Návrh ceny stočného a poplatků za odpady 2016. 

V současnosti činí náklady na komunální odpad asi 620,- Kč na 

osobu. Tedy obec tuto oblast dotuje přibližně 120,- tis. Kč roč-

ně. Jisté je, že při důsledném třídění všech odpadů, ve všech 

domácnostech, by objem odpadů v popelnicích zásadně klesl. 

ZO, i přes zvýšené náklady, navrhuje a schvaluje ponechat cenu 

na rok 2017 i nadále 500 Kč na občana a rok. Výše stočného 

bude stanovena na příštím jednání. 

-ZO bere na vědomí 10 problémů obce. V návaznosti na Veřejné 

fórum, které se konalo 21.9.2016 proběhla ověřovací anketa. 

Problémy, které dostaly prioritní body od účastníků VF a potom 

i v anketě, tvoří aktuálních 10 P.  

- ZO schválilo 3 dokumenty MA 21: Hodnotící zpráva za rok 

2016, Plán zlepšování 2017 a Komise pro MA 21.  

- Ředitel ZŠ předložil zastupitelům Výroční zprávu ZŠ. 

Dále ZŠ ředitel informoval, že školní jídelna má možnost pořídit 

starší konvektomat. (Žádost o  dotaci nebyla úspěšná). Dále F. 

Eliáš informoval, že nově je možnost pronajmout si při rodin-

ných oslavách apod. školní jídelnu za 150 Kč za hodinu. ZO bere 

na vědomí. 

Různé: Odkup pozemku p.č. 420/20 v k.ú. Dolní Bory (cesta) 

od paní XXX za 200,- Kč/m2 ZO souhlasí s odkoupením pozem-

ku, s vyvěšením záměru. 

-Starosta předložil zastupitelům první návrh rozpočtu na rok 

2017 a vysvětlil nejdůležitější položky. 

Žádosti: - ZO schvaluje příspěvek 1000,- Kč pro Linku bezpečí 

ZO schvaluje 1000,- Kč pro - Domácí hospic Vysočina o.p.s. 
 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem 

č. 10/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů.  

10 PROBLÉMŮ OBCE BORY 2016       Ověřovací anketa vyhodnocení  
Celkem bylo v termínu odevzdáno 97 lístků z toho 8 neplatných (překročen počet 3 označených problémů), další 4 anketní 

lístky byly bohužel odevzdány po termínu..  

    Děkujeme všem občanům, kteří vyplnili a odevzdali svůj anketní lístek!  

Problém - příležitost 
Body z 

fóra  

Body z 

 ankety 

Celkem 

Dobudovat chodníky ve zbývajících částech obce a předláždit uličku v Horních Borech 1 45 46 

Výletiště - vybudovat 15 19 34 

Stavební parcely - vybudovat 2 25 27 

Zajistit kvalitní dětská hřiště a jejich údržbu (MŠ, ZŠ u kabin a na Cyrilově 7 18 25 

Zachování projektu Mezibory pro všechny občany (akce, kultura, víceúčelový spolkový dům,) 14 10 24 

Zřídit ordinaci lékařů v suterénu budovy OÚ a zajistit  dodržování ordinačních hodin 1 19 20 

Omezit hluk a prašnost z lomu 6 12 18 

Zhotovení příčných pruhů v komunikaci pro odvod vody při přívalových deštích  - Cyrilov  6 11 17 

Nabídnout rozvoz obědů ze školní jídelny (s donáškou seniorům pracovníky VPP) 1 10 11 

Realizovat opatření k zadržení vody v krajině  (studie opatření  1 9 10 

ZVÝŠENÍ POPLATKU ZA ODPADY 
Bude nevyhnutelné, pokud se u nás v Borech něco zásadně nezmění! 

Je nezbytné dobře veškerý domovní odpad třídit. Do popelnic dávat opravdu 

jen to co tam patří. Už řadu let funguje obecní kompostárna. V loňském roce 

obec rozšířila a zpřístupnila síť kontejnerů na třídění odpadu. Všem domác-

nostem věnovala tašky na třídění, které odnášení vytříděných odpadů krásně 

usnadní. Je k dispozici kontejner na textil. Přes to všechno doplácí obec v této 

oblasti na každého občana asi 120,- Kč ročně. Přes to všechno zatím pro příš-

tí rok ještě poplatek navýšen nebude! Jak rádi bychom ale psali: „Protože ná-

klady na odpady klesly, je možné poplatek snížit“ A těch asi 95 tis. Kč použít 

např. na tolik potřebná dětská hřiště.                                    B. Křížová 

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD -   Bory - přistavení  kontejneru 

11.11.2016 - 15.11. výměna - 21.11. odvoz   

Cyrilov - 11.11. přistavení - 21.11. odvoz  
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 16.11.    Cyrilov 16.30.- 16.40 hod.     Bory 16.50.-17.10 hod. 

Předběžná informace: Kancelář OÚ bude v provozu do 19.12.2016 do 15.00 hod. potom se uzavírá pokladna a 

nebude možné provádět úřední úkony.  
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VEŘEJNÉ FÓRUM 2016 
 Třetí veřejné fórum v Borech se tentokrát 

konalo v podzimním termínu 21.9.2016 Fóra se 

zúčastnilo poměrně málo občanů, což je velká 

škoda. Právě zde je prostor pro všechny vaše 

připomínky a náměty. Napsat svůj námět na An-

ketní lístek už je pozdě. Takový návrh nemá šanci 

dostat prioritní body.  Atmosféra fóra byla nicmé-

ně velmi dobrá a tvůrčí. Následné ověřovací anke-

ty se zúčastnilo 101 občanů! 

 Letošní Fórum bylo v duchu programu Náš 

venkov doplněno výstavou fotografií s včelařskou 

tématikou, literaturou o včelařství a také předměty, 

které včelař používá a bylo zde možné zakoupit med. 

Děkujeme autorům vystavených fotografií a zejména 

Ondrovi a Báře Zikmundovým za odbornou pomoc.  

 Výstava fotografií je nadále k vidění ve vestibulu 

budovy OÚ.                                        B Křížová  

STROMY PRO NAŠE DĚTI 
 V neděli 16.10.2016 byl slunečný podzimní den a my 

jsme se po dlouhých létech opět pustili do výsadby stromů 

okolo cest. Tentokrát to bylo okolo obnovené cesty na 

Bukovce. Společně s dětmi a jejich rodiči jsme vysadili 15 
krásných ovocných stromků (hrušně, jabloně, třešně, slivo-

ně a jednu višeň), které nám dodala firma 3D zahrady. Moc 

děkujeme panu Haškovi, který nám dovezl velikou nádrž s 

vodou, aby mohly být stromečky do začátku řádně zalité.  

 A tak se budeme mít zase o co starat, zalévat udržo-

vat a strachovat se, aby se stromečkům dobře dařilo. Ná-

vštěvníci borské naučné stezky budou mít za pár let mož-

nost pochutnat si na ovoci. A až tudy dnešní děti jednou 

půjdou se svými dětmi…         B. Křížová 

POMÁHEJ POHYBEM  
 Hvězdicový pochod na Cyrilov. Pochod za 

zdravím 23.10.2016. Hvězdicový pochod? Aplika-

ce do mobilního telefonu? Na Cyrilov v říjnu? A v 

takovém počasí?!! Bylo to zkrátka poprvé. Tak 

nás nebylo mnoho. Ale zastoupení tu mělo mimo 

Bory a Cyrilova také Velké Meziříčí, Dobrá Voda, 

Jívoví … Pro všechny byl připraven dobrý čaj a 

moc dobré buchtičky! Díky moc, děvčata z Cyri-

lova! A také pohlednice s autogramem horolezce 

Radka Jaroše, který také používá aplikaci EPP od 

ČEZ. Radek nám tyto pohlednice věnoval právě pro tento 

den! Prohlédli jsme si také výstavku fotografií, která tu zů-

stala přístupná i další týden, pro návštěvníky při cestách o 

dušičkách. Dobře nám spolu bylo u rozehřátých kamen! A 

už dnes se těšíme, že příště nás bude víc. 

 A ještě jedna důležitá věc: Na Cyrilově máme 

knihovnu! V roce 1976 byl zrušen knihovní fond v hasičské 

zbrojnici Cyrilov. Právě po 40 letech byla v kulturním domě 

v říjnu obnovena knihovna s 200 knihami z výměnného fon-

du knihovny M. J. Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Výpůjční 

doba bude ještě upřesněna. Ale  každý zájemce o knížky se 

může obrátit na M. Necidovou. A tak se obyvatelé Cyrilova 

rozhodně nemusí bát dlouhých zimních večerů.   B. Křížová 
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DRAKIÁDA 3.10. 2016 
 V pátek před akcí se v klubovně mladých ochránců přírody 

uskutečnilo vyrábění draků. Sešlo se nás hodně, byl to mumraj, ale 

hodně draků se podařilo. MOPíci, díky vám za azyl!  

 Organizátoři drakiády, mamky a taťínci z RC, se nenechali 

odradit sychravým počasím a to je moc dobře. Nedělní odpoledne 

na Pohádkovém kopečku bylo krásné. A draci lítali, jak se na po-

řádné draky slušelo, čaj ve variantě dětské i dospělé přišel všem 

vhod, a brambory v ohni pečené, to je přece dnes vzácnost! A 

každý malý účastník dostal ještě dáreček!  Foto:  J. Březka, P.Kříž 

 Dobrý den, 

příroda se halí do barevného pláště a ranní mrazí-

ky značí, že je tady podzim. Naposledy jsme se 

ozvali před prázdninami a od té doby máme spous-

tu novinek. 

 Po posledních předprázdninových závodech 

v Netíně, jsme si dali měsíční pauzu. Srpen už byl 

pro nás měsícem tréninků a soustředění na další 

akce. 

 V září proběhly 4 závody. Těžko na cvičišti, 

lehko na bojišti se pro nás změnilo v lehce na cvi-

čišti a těžce na bojišti. První školní dny do našeho 

týmu vnesly známky únavy, nervozity a nesoustře-

děnosti. Hadice lítaly, časy se vlekly a napětí na 

bojišti stoupalo. Naštěstí jsme všechno zvládli 

s úsměvem a bez zranění, což je pro nás základ. 

 S koncem sezóny jsme se dočkali vyhodno-

cení celoroční práce. Naše týmy se dokázaly pro-

pracovat na krásné 14. místo celkové tabulky 

z necelých 30 týmů. Na oslavu tohoto úspěchu 
jsme se rozhodli uspořádat noční útoky na našem 

skromném hřišti a přivítat v Borech nejlepší týmy 

z okolí. Protože víme jak na soupeře, naplnili jsme 

jim nejdříve bříška dorty, buřty a limonádou, aby se jim ztěžka 

běhalo. Náš tým dokázal porazit i ty nejlepší, proto nám patřila 

první místa na domácí půdě. Doufáme, že se celý večer zúčastně-

ným líbil a další rok bychom chtěli pokračovat ovšem v jiném 

měřítku. 

 Speciální odstavec musím věnovat shrnutí sezony a poděko-

vání. Když vzpomenu na září 2015, bude to ta nejlepší ukázka 

toho, že když se chce, tak to jde.  V září minulého roku, jsme měli 

nějaké vedoucí, 12 dětí, několik starých hadic a starou mašinu. 

Přes zimu jsme se plácali v tělocvičně s tím, že nevíme, co máme 

dělat. V březnu jsme naběhli na hřiště a symfonie cvakání konco-

vek a řvaní mašiny započala. Dovolím si napsat, že z ničeho se 

nám podařilo udělat něco, co hodně lidí vzalo za srdíčko. Hlavně 

nás vedoucí.  A právě teď se dostávám k poděkování. Děkujeme 

našim týmům /dětem/, které hned na první závody nastoupily 

s neuvěřitelnou odvahou a zůstaly při nás i v tom nejhorším. Svým 

odhodláním dokázaly nahnat strach i těm nejlepším v soutěži. 

Děkujeme maminkám a tatínkům za podporu a fanouškovskou 

základnu. Děkujeme členům SDH Bory. Děkujeme všem, kteří se 

jakkoli podíleli na vzniku a chodu mladých hasičů. Máme 1. rok od 

založení, ale velké plány a vysoké cíle nás stále ženou dál!       

                       Bára Zikmundová 
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 Kostelní stavby v obou částech Borů představují v součas-

nosti jediné výraznější památkové objekty, zachycující ve svých 

zdech dávnou minulost. Přestože prodělaly v posledních staletích 

výrazně proměny, jejich původní jádra se dochovala bez výraz-

nějších změn a dodnes umožňují rekonstrukci prvotní podoby, 

stejně jako spolehlivé zařazení do historických souvislostí. Dosa-

vadní práce se jejich minulosti věnují pouze okrajově. Vycházejí 

přitom ze starších publikací, především historického místopisu 

velkomeziříčského okresu z počátku 20. století. U hornoborské-

ho kostela se autor místopisu Augustin Kratochvíl nedopustil 

větších omylů, když jej zařadil do období gotiky „z 13. neb 14. 

věku“. U jeho Vlastivědy ještě chvíli zůstaneme. Více pozornosti 

než kostelu sv. Jiljí věnuje kostelu sv. Martina, který byl tehdy 

farní. Uvádí, že po třicetileté válce byl kostel na spadnutí a poté, 

za hraběnky z Oppersdorfu následnou opravou „znešvařen“. 

Tehdy mělo být zazděno sedm původních gotických oken a na-

hrazeno třemi širokými v barokním vzhledu. Dosavadní gotická 

klenba byla tehdy odstraněna a strop opatřen rovným omítaným 

podhledem. Omezený prostor nevelké raně gotické svatyně v 

polovině 19. století nedostačoval narůstajícímu počtu věřících a 

proto byl kostel v roce 1863 prodloužen a následně v letech 

1895 ař 1897 opraven, v interiéru vymalován a zřízeny tři nové 

postranní oltáře. Dřívější boční oltáře z roku 1675 dostaly roku 

1774 nové obrazy. Obraz na hlavním oltáři z roku 1754 byl v 

roce 1854 opraven a později, v roce 1895, přemalo-

ván. Varhany z roku 1827 byly opraveny v roce 

1902.  

 Tyto údaje byly přebírány bez větších oprav 

až do devadesátých let 20. století, kdy byl zpřístup-

něn první ucelenější náhled na stáří a stavební pro-

měny kostela. Jeho autor, historik umění Bohumil 

Samek, se v něm však k nejstarším dějinám kostela 

staví rezervovaně a vyhýbá se bližší specifikaci. Kos-

tel klade jeho vznikem do „přechodného období“ v 

třetí čtvrtině 13. století. Tato datace je pravděpo-

dobná. Významným Samkovým přínosem je zveřej-

nění plánku kostela (viz obrázek), jehož přesnost 

umožňuje rozvíjet názory na stavební vývoj svatyně 

a pokusit se detailněji nastínit období jejího vzniku a 

chronologické posloupnosti.  

 Kostel v Horních Borech je však zmíněn po-

někud dříve, a to při opakovaných sporech o zdejší 

patronát, na který si dělali nárok brněnští johanité. 

Ponejprv se zmiňuje v roce 1348 hornoborský kněz 
Heruš (viz obrázek). Před koncem 14. století, kdy 

spor o patronát vrcholil, spravoval zdejší farnost 

kněz Bohdal. Ten byl v roce 1393 spolu s faráři z Bobrůvky, 

Dolní Bobrové a Obyčtova obviněn z neoprávněného zadržování 

desátků. V poměrně bohatém listinném materiálu, který se k 

tomuto sporu dochoval, je tato čtveřice „ziskuchtivých“ farářů 

jmenována vždy společně.  

 V rukou johanitů zůstala farní správa v Horních Borech až 

do závěru středověku. Teprve v prvních letech 16. století je 

směněna spolu s jinými farnostmi v okolí se žďárským klášterem 

za některé klášterní majetky na jižní Moravě, především na Slav-

kovsku. Nadále tak příslušel patronát kostela sv. Martina žďár-

ským cisterciákům, později přechází pod správu křižanovské fary. 

Při křižanovském panství se hornoborský kostel připomíná již v 

polovině 16. století. Alespoň roku 1560 při převodu Křižanova 

Vojtěchem z Pernštejna jeho bratru Vratislavovi se mimo jiné 

uvádí také „ves Německý Bor s kostelním podacím“.  

 Naproti tomu Kratochvíl v této souvislosti předpokládá, 

že patronátní právo hornoborského kostela zůstalo žďárským 

cisterciákům až do zrušení kláštera v druhé polovině 18. století. 

Díky tomu i v této časové poloze dochází ke zkreslování histo-

rických faktů, což jednoznačně dokládá i generální vizitace velko-

meziříčského děkanství, vyhotovená nedlouho po polovině 17. 

století.  

 S porážkou stavovského povstání roku 1620 nastává obdo-

bí celospolečenských změn, nastolující zcela nový pořádek v 

českých zemích. Součástí těchto změn je i reforma církevní sprá-

vy. Spolu s ustanovením jediné schválené církve dochází k zásad-

ním změnám struktury dosavadních farních obvodů a 

děkanátů. Staré farnosti zanikají a jejich území jsou 

slučována do větších celků. Tehdy vzniká rozsáhlý 

velkomeziříčský děkanát, spravující oblast od Hartví-

kovic na jihu až po Nové Město na Moravě a Bystřici 

nad Pernštejnem na severu. Součástí tohoto děkanátu 

je i křižanovská farnost, spravující tehdy také filiální 

kostelík sv. Martina.  

 Jeho stav byl tehdy skutečně neuspokojivý. Také 

vybavení interiéru bylo značně skromné. Chyběl re-

likviář, uprostřed kostela se nalézala kamenná křtitel-

nice. Kostel disponoval pouze jediným oltářem s ka-
mennou menzou. Ze střechy kostela vyrůstal sanktus-

ník, nesoucí trojici zvonů. Jiná zvonice se zde nenalé-

zala. Kostel obklopoval hřbitov, v němž se nacházela 

samostatná stavba kostnice. V obci nebyla podle po-

znatků vizitace fara, škola ani špitál.  

KOSTEL SV. MARTINA V HORNÍCH  BORECH  

B. Samek: Půdorys kostela sv. Martina 

Dřívější podoba interiéru kostela sv. Martina 
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 V pozici filiálního kostela setrval kostel sv. Martina až 

do druhé poloviny 18. století. Teprve roku 1784 zde byla 

zřízena lokálie a o dva roky později vystavěna nová farní 

budova. V šedesátých letech 19. století byl dosavadní kostel 

zvětšen a celkově přestavěn do dnešní podoby.  

 Jisté úpravy prodělal kostel snad ještě před tím, než 

byl jako filiální spojen s Křižanovem, tedy na počátku 17. 

století. Nasvědčuje tomu dvojice zvonů z této doby, umís-

těných v sanktusníku nad lodí, datovaných do let 1607 a 

1612. Nápis na mladším zvonu hovoří o tehdejší evangelic-

ké správě farností na území křižanovského statku, což je 

vzhledem k náboženské orientaci tehdejšího majitele Křiža-

nova Jiřího Volfa Křineckého z Ronova oprávněné předpo-

kládat.  

 Kromě historických pramenů, jejichž výčet a podoba 

jsou více než skromné, přispívá k poznání stáří a stavebního 

vývoje kostela jeho architektonická podoba. Kostel sv. 

Martina je řešen v poměrně jednoduché podobě, porušené 

pouze prodloužením stavby v 19. století a přístavbou novo-

dobé sakristie. Původně téměř čtvercovou loď doplňoval 
rovněž čtvercový presbytář, prolomený v plochém závěru 

gotickým oknem s vloženou kružbou. Výrazně užší obou-

stranně špaletovaná okénka s gotizujícím zalomeným zá-

klenkem se nacházela také v obou bočních stěnách lodi a 

zřejmě i kněžišti. V jižní stěně lodi jsou dnes obnovena. 

Osvětlení však dnes zajišťují velká půlkruhově zakončená 

okna barokního původu. Vnější hrany středověké části jsou opat-

řeny kamennou kvádrovou armaturou. V ploše jižní stěny je 

zčásti odkryt původní pozdně románský portál, profilovaný troji-

cí oblounů, vybíhajících z krychlových patek.  

 V interiéru je kostel v celém rozsahu jednoduše upraven. 

Postrádá původní klenutí, zastropení všech částí je rovné, hladce 

omítané, v lodi nesené nízkými fabiony. Presbytář odděluje vítěz-

ný oblouk půlkruhového tvaru. Středověkou část od mladšího 

prodloužení odděluje v interiéru výrazný ústupek v ploše stěn, 

gotické zdivo je také nápadně zešikmeno. Stejný ústupek je patr-

ný také na vnější fasádě objektu.  

 Na základě zmíněných poznatků je možno pokusit se shr-

nout počátky a následný vývoj kostela. Kostel sv. Martina byl 

zřízený zřejmě teprve brněnskými johanity po polovině 13. sto-

letí. Oddělená křižanovská část vsi spadá v důsledku dřívějšího 

odkazu velmože Přibyslava z Křižanova pod církevní správu sta-

robrněnské komendy johanitů, kteří zde zřejmě zakládají nový 

kostel (zasvěcení sv. Martinu je pro řadu johanitských církevních 

staveb typické). Na ten si posléze uzurpují své nároky, které 

vrcholí před koncem 14. století v podobě vleklých soudních 

sporů. Další vývoj kostelní stavby je již zřejmý ze základního 

majetkového vývoje vsí. Kostel v Horních Borech setrvává ve 

své původní podobě i nadále, snad pouze s novými většími okny, 

prolomenými rovněž v rámci barokních úprav svatyně. Teprve 
po polovině 19. století je tento kostel značně pozměněn přístav-

bou západního dílu lodi a nové sakristie. V této podobě se již 

dochoval až do dnešní doby.  
 

 Výňatek z práce Jaroslava Sadílka: Bory, historický vývoj staveb-

ní památek a osídlení obce,  upravil P. Kříž 

Listina z roku 1348, obsahující nejstarší známý 

doklad o Horních Borech a zdejší farnosti 

Mapa stabilního katastru - císařský otisk -  

Horních Borů z roku 1835 
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 KNIHOVNA ROKU 2016 

 Již podruhé v novodobé historii naší knihovny k nám přije-

la tato nejvyšší komise. Všichni členové a členky komise byli milí 

a návštěva proběhla v pohodové a vlídné atmosféře. Aby se ko-

mise při své náročné cestě po českých knihovnách také trochu 

prošla venku, vydali jsme se na Pohádkový kopeček, kde rostou 
naše pohádkové stromečky. Všem se tam moc líbilo a paní Zlata 

Houšková napsala krásný vzkaz do vrcholové knihy! 

 A potom, také již podruhé, jsme se 13.10. vydali do zrca-

dlové kaple Národní knihovny v pražském Klementinu, 

abychom se po devíti letech zúčastnili slavnostního vyhlášení 

Knihovny roku 2016.  

 Tentokrát jsme si už titul nepřivezli. A je to tak dobře. My 

už jsme si tu radost zažili v roce 2007. Letos si nejvyšší ocenění 

zaslouženě odvezla knihovna z Rapotína.    P. Kříž 

TÝDEN KNIHOVEN 
 Letošní sváteční říjnový týden v naší knihovně byl 

zejména ve znamení knihovnických lekcí pro 1.-5. třídu ZŠ. 

Jedno odpoledne jsme se pustili do pletení šál pro naše 

nové stromečky na Pohádkovém kopečku. Užili jsme si 

přitom hodně legrace a některá 

děvčata i maminky se naučily první 

krůčky ručního pletení. Během 

půjčování budeme v pletení pokra-

čovat a snad do zimy šály doplete-

me. Ve středu jsme se společně pustili do výroby strašáka do zelí. 

Bylo to milé, jenom nám místo strašáků vznikly pěkné panen-

ky.  Naprostou novinkou v naší knihovně bylo, že jsme  měli perfektní pomocnici Katku Prokopovou. 

 Nové společenské hry, které v knihovně máme, se těší velké obli- bě a jsou v neustálém provozu, i 

když naučit se všechna pravidla, to nám ještě nějaký čas potrvá! I půjčo- vání her domů dobře funguje. 

 Soutěž A jako Amálka se úspěšně rozběhla, zapojily se některé děti z první třídy, celá druhá třída! 

A několik starších dětí.  Termín pro odevzdání vyplněné hrací karty je 9.12. a pak, 16.12. se uskuteční 

slavnostní vyhodnocení, ukončení, odměňování… B. Křížová 

 

OBECNÍ KALENDÁŘ 2017,  
 

bude dárkem do všech domácností  

společně s prosincovým číslem  

Borského zpravodaje. 

31.8. komise Ministerstva kultury v Obecní knihovně.  
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Zveme vás na 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI 
První adventní neděli 27.11. od 14. 30 hod.  

v Kulturním domě 

  Následovat bude průvod vánočních světýlek, 

která si děti mohou přinést, nebo v KD vyrobit. 

Následovat bude rozsvícení  vánočního stromečku. 

 

Cyrilov -  

Rozsvícení vánočního stromečku 

27.11. odpoledne 

ADVENTNÍ ČAS U NÁS 

 

Druhá adventní neděle 4.12.  

VÁNOČNÍ OBECNÍ MUZEUM  
od 14. do 17. hod. 

Těšíme se na vás! 

Mikuláš a jeho dužina navštíví děti v 

Borech tentokrát v neděli 4.12.  
Sešit pro Mikuláše bude zase k dispozici v  

prodejně COOP Jednota 
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 Letos se naše podzimní prázdniny konaly ne-

tradičním způsobem. Nevyjížděli jsme nikam daleko. 

Zůstali jsme v naší klubovně a vyrazili jsme na dva 

výlety. První den jsme jeli autobusem do Žďáru nad 

Sázavou. Tam jsme navštívili zajímavou výstavu o 

přírodě s názvem Pojďme do lesa. Dozvěděli jsme se 

spoustu nových věcí. Zjistili jsme, na co se používá 

například bukové dřevo a nebo také čím si vytíral 

zadek král Karel IV. :-) Pak jsme šli do bazénu, kde 

jsme si to náramně užili. Večer jsme hráli různé hry 

a vyrobili si papírového kostlivce.  

 Další den ráno jsme po snídani vyšli na místní poznávací stezku. Vrátili jsme se na oběd, který 

jsme si sami uvařili. Po obědě jsme jeli do Velkého Meziříčí na horolezeckou stěnu. Bylo to opravdu 

namáhavé, ale někteří siláci vylezli až na vrchol. Večer jsme si vyřezali dýně a koukli na pohádku. Ráno 

jsme se rozloučili a už teď se těšíme na další společné výlety.    Kristina Kotačková 

 P.S. A co že to používal Karel IV. při své intimní hygieně? Přece mechy a lišejníky. V jeho době s 

nimi fungoval čilý obchodní ruch. 

MOP BOBEŠ  PODZIMNÍ PRÁZDNINY  

 V neděli 11.9.2016, panovalo krásné letní 

počasí, které bylo pro hravé odpoledne jako 

stvořené. Letošní Pohádkovou ves jsme nazvali: 

Ten umí to a ten zas tohle. A tak děti u pohád-

kových řemeslníků plnily pohádkové úkoly.  U 

Rumcajse a Manky zatloukaly hřebíky do veli-

kánské podrážky od boty, třídily pomíchané 

boty do páru a také střílely z praku. V cukrárně 

si ozdobily malý dortík. U hajného Robátka 

zachraňovaly ptáčka vypadlého z hnízda, sbíraly 

šišky, střílely z luku a další lesní úkoly, jako je 

řezání dřeva. U pradleny a kominíčka bylo 

jejich úkolem řádně vyčistit komín a pak vyprat 

prádlo na valše a pověsit na šňůru. U rybářů 

musely děti prokázat šikovnost při lovení ry-

bek. A konečně Na statku bylo třeba podojit 

kravku a pak shrabat seno a na trakaři je do-

vést domů.  
 A mezitím se mohly povozit na koni a na 

poníkovi. I když v tom horku se koníkům moc  

nechtělo. 

 K občerstvení byly připraveny špekáčky 

na opékání a spousta dobrých buchet. Děkuje-

me všem za upečení a také pomoc při obsluho-

vání.     B. Křížová Foto: P. Kříž 

POHÁDKOVÁ VES 2016 

 

EXKURZE NA PILU KMENT 

 
 Součástí Školního vzdělávacího programu předmětu 

pracovní činnosti je poznávání firem v našem regionu. A pro-

to jsme se 10. října 2016 vypravili s žáky 8. ročníku do Skle-

ného nad Oslavou na Pilu Kment. Tady jsme se seznámili 

s jednotlivými provozy, s prací, kterou vykonávají jednotliví 

zaměstnanci, a s výrobky, které tato firma vyrábí. Exkurze 

byla velmi zajímavá také proto, že zde pracují rodiče našich 

žáků nebo i naši bývalí žáci. 

 Děkujeme panu Kmentovi za umožnění návštěvy a za 

zasvěcený výklad paní Mariky Požárové! 

  Mgr. Vladimíra Stará a Mgr. Zuzana Jurková 
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VÝLET NA SPORTOVNÍ VELETRH 
 Na začát-

ku listopadu se 

na brněnském 

výstavišti pravi-

delně koná 

veletrh plný 

sportu SPORT-

LIFE. Návštěv-

níci si na něm 

mohou vyzkou-

šet různé druhy 

sportů, podívat 

se jak sportují 

v některých 

oddílech, mo-

hou shlédnout finálová vystoupení v tanečních soutěžích, bikery 

na kolech nebo si koupit sportovní oblečení nebo výbavu. ( To 

je jen malá ochutnávka! ) 

 A protože jsme se toho chtěly zúčastnit také, vypravilo se 

nás pět – čtyři 

žákyně 7. roční-

ku s paní učitel-

kou, 5.11.2016 

vlakem do mo-

ravské metropo-

le.  A SPORT-

LIFE nezklamal! 

Vyzkoušely jsme 

si lyžařský a 

snowboardový 

trenažér, jezdily 

jsme na speciál-

ních koloběž-

kách, hrály jsme 

basketbal a sqash, lezly jsme na horolezeckou stěnu, ochutnávaly 

zdravé tyčinky, potkaly naše oblíbené postavičky z počítačových 

her a vytočily jsme si sportovní výbavu na Kole štěstí. Ani nám 

nestačil čas, který jsme tu mohly strávit. Tak už se těšíme na 

příští rok, až si to zopakujeme!! 
                        Mgr. Zuzana Jurková 

Číslo 5 

 Ve středu 12. října 2016 proběhlo ve Velkém Meziříčí 

okrskové kolo v minifotbalu. Náš fotbalový tým nebyl početný, 

ale poměrně úspěšný! Z devíti zúčastněných družstev jsme obsa-

dili čtvrté (bramborové) místo! S křižanovskou školou jsme na 

úvod remizovali 1:1, ZŠ Sokolovskou jsme pak porazili 5:1! ZŠ 

Školní porazila tentokrát nás 4:1 a v posledním zápasu skupiny 

jsme vyhráli nad ZŠ Velká Bíteš 2:0! 

 V boji o další umístění jsme už neměli tolik sil a hráčů na 

střídání a oba zápasy jsme prohráli. Jak s gymnáziem Velké Mezi-

říčí, tak i se ZŠ Radostín nad Oslavou. 

Naše góly nastříleli: Karel Havelka – 5, Petr Viliš – 4, Daniel 

Požár a Jan Karásek po jednom. 

 Dalšími hráči v týmu byli Ondřej Hlaváč, Tibor Hezina, 

Radek Holoubek, Richard Kafka a také brankář, který vychytal 

mnohou tvrdou střelu, Vojtěch Prokop. 

 Všem hochům děkuji za příkladnou reprezentaci školy a 

přeji jim další sportovní úspěchy! 

       Mgr . Zuzana Jurková 

SBĚR PAPÍRU V ZŠ H. BENEŠOVÉ  

ZACHRÁNĚNO 42 STROMŮ 
 V týdnu od 17. do 21. října 2016 se v naší škole uskutečnil 

první sběrový týden. Letos je organizován trochu jinak než 

v předchozích letech. Pro svoz sběru jsou určeny 4 týdny: 17. - 

20. 10. 2016, 3. - 5.1.2017, 6. - 9.3.2017 a 22. -25.5.2017, ve 

kterých žáci a jejich rodiče nosí sběr do žákovského vestibulu, a 

v pátek pak přistaví firma Odas Žďár nad Sázavou kontejner, do 

kterého přesuneme sběr, jenž je hned odvezen. Pokud nám 

v těchto týdnech chcete donést staré časopisy, noviny nebo 

knihy, budeme moc rádi. 

 V prvním sběrovém týdnu letošního školního roku 

2016/2017 se nám podařilo nasbírat téměř 2,5 tuny starého 

papíru, což je úžasné! Podařilo se nám tím zachránit 42 stro-

mů! 

 Kromě starého papíru ve škole ještě sbíráme: hliníkové 

obaly – víčka od jogurtů, alobal, dózy od sprejů, použité baterie, 

drobné vysloužilé elektrozařízení, jako např. fény, žehličky, el. 

holicí strojky, mobily, el. hračky, rádia, počítače. Ve sběru elek-

trozařízení jsme zapojeni do soutěže RECYKLOHRANÍ, kde za 

každý kilogram odevzdaného elektroodpadu získáváme body, 
které můžeme proměnit např. za učební pomůcky. V letošním 

školním roce by to měl být mikroskop. 

   Koordinátor EVVO Mgr. Zuzana Jurková 

FOTBALOVÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ 
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Stránka 12 

 To jsme takhle jednou seděli na lavičce před 

kabinama a kochali se rozhledem na krajinu a 

okolí, když náš pohled sklouzl na mez před sebou, 

která byla dosti zarostlá plevelem a posetá nedo-

palky a dalšími produkty člověka. Tak jsme začali 

diskutovat o tom, jak tento problém vyřešit a 

napadlo nás, že nejlepší řešení by bylo tuto mez 

úplně zrušit a dosavadní terasu tak rozšířit až 

k cestě, a tak i zvětšit posezení před kabinami a 

s tímto jsme se rozešli. Následující setkání a deba-

ta o tomto projektu však přinesla z úst předsedy 

TJ Bory L. Kotačky nový pohled a nový nápad, 

tedy rozšířit dosavadní terasu až k cestě, ale i 

se zastřešením tedy, aby zde bylo příjemné 

posezení jak v horku když praží slunce tak i za 

deště. A tento návrh nakonec vyhrál. Jelikož 

ho předseda navrhl a domyslel a taky ho i 

značnou měrou „oběhal“ a zařídil vše potřeb-

né tedy s náležitou pomocí obce a dalších 

spoluobčanů a členů TJ Bory. Samozřejmě se 
našlo i několik odpůrců, kteří tomuto projek-

tu nepřáli, ale jak se říká „rozjetej vlak neza-

stavíš“ a tak pro tentokrát zvítězil zdravý ro-

zum a práce a nasazení spoluobčanů, kteří 

této myšlence dali zelenou a tak tu máme 

krytou terasu, kterou lze využít jak pro fa-

noušky fotbalu, tak i k oslavám a večernímu 

posezení a kterou nám chválí i závidí všichni, 

co k nám přijeli na fotbal. Je to tedy malý krok 

pro lidstvo, ale velký krok pro občana Borů.  

 Chceme tímto poděkovat všem členům 

TJ Bory a ostatním spoluobčanům, kteří nám 

při realizaci tohoto díla byli nápomocni. Bylo 

odpracováno 950 brigádních hodin. Jedním 

z krovů na tomto altánu je i dřevo z májky 

2016. Za zednickou práci chceme vyzdvihnout 

Oldu Ambrože a Zdeňka Hlaváče. Zvláštní 

poděkováni patří: Obec Bory, Vladimír Dvořák 

st., Jiří Kotačka st., Radek Holoubek st., Vítěz-

slav Gregar, Luděk Večeřa, Josef Ochrana.       

Vladimír Hlaváč          Foto: TJ Družstevník  

JAK TO ZAČALO, ANEB  

STAVBA TERASY NA KABINÁCH 


