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 Děkujeme všem parádním maskám! Bylo nás na 50. + 2 

skvělí muzikanti + 3 obětaví hasiči! + kuchařky a pekařky, 

které přinesly moučníky a zajistily obsluhu v kulturním domě 

+ Haškům za teplo v KD!  Děkujeme obyvatelům obce za 

úžasné koblížky, buchtičky, chlebíčky, jednohubky a řízečky. A 

za další občerstvení všeho druhu. A také velký dík za finanční 

příspěvky na večerní zábavu! 

 Speciální poděkování patří ovšem Pavlovi Vávrovi,  bez 

něhož by nejspíš žádný Masopust nebyl. Omlouváme se všem 

na Cyrilově, že jsme nedorazili. Nebyl dopravní prostředek a 

sil už se nám taky nedostávalo:-)   Blanka Křížová 

MASOPUST 2018 

Foto Radek Kotrba 

 

TJ Družstevník Bory zve všechny občany na  

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY 
Sobota 10.3.2018 

Sportovní kabiny u fotbalového hřiště. Začínáme ráno,  

a dobroty k ochutnávání budou připraveny po poledni. 

XX. Ples TJ Družstevník Bory, byl plný překvapení . 
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         Ze zápisu 47. jednání ZO Bory 28.12.2017  
Přítomni: 11 členů ZO  
Omluveni: Láznička P., Vávra P., Mgr. Ing. Slavíková M., 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 ve výši 620 044,- 
- ZO schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2018. Nově 

stanovená cena: vodné 22,- Kč/ m3 včetně DPH, stočné 943,- Kč 
včetně DPH. V minulých letech byla cena stočného stanovována 
na základě předpokládaných nákladů uváděných v projektu kana-

lizace a vodovodu. První roky provozu ukazují, že skutečné ná-
klady jsou nižší. S tím, že poplatek za stočné bude vybírán, až 
obec obdrží souhlasné vyjádření ze SFŽP. 
 - ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2018 v celkové částce 14 

613,30 tis. Kč, po jednotlivých paragrafech. 

- Stanovení výše odměny pro neuvolněné zastupitele. 
V návaznosti na nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 414/2016 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků od 1. 1. 2018, zastupitelé byli 
seznámeni s tímto nařízením. ZO bere na vědomí plat starosty a  

schvaluje navýšení odměn neuvolněným zastupitelů o 10%. 

- Schválení úvěrů – Financování projektu Zřízení odborných 
učeben v ZŠ Bory. Nabídka od České spořitelny, a.s. je nejvý-

hodnější. Jedná se o 2 úvěry. První na předfinancování dotace ve 
výši 18 mil. Kč, (splatnost 24 měsíců) a druhý na financování 

vlastního podílu ve výši 2 mil. Kč. (splatnost 10 let). 
- Různé: - Přerušení provozu mateřské školy ve dnech 
27.12.2017-2.1.2018. Projednání vyhlášení ředitelského volna na 
1.2.2018 z organizačních důvodů (školení všech pedagogických 

zaměstnanců) 
- info. RNDr. Marková, kontrolní komise: Proběhla kontrola na 

ZŠ a MŠ Bory. Nebyly shledány žádné závady. 
 

   Ze zápisu 44. schůze RO konané 22.1.2018  
Přítomni: 4 členové RO 
Omluvena: ing. Dostálová L. 

- Jmenování 2 členů školské rady, za zřizovatele. 
RO navrhuje a schvaluje Janu Kujalovou a Pavla Vávru za členy 
školské rady na období: leden 2018 - leden 2021 
- Pronájem pozemků. Prodloužení nájmu části pozemku p. č. 
25/6  k. ú. Dolní Bory. Záměr č. 1/2018. RO schvaluje prodlou-
žení nájmu na dobu 2 let, tedy do konce roku 2019 za cenu 1 
Kč/m2/rok 
 - Odpuštění platby poplatku za stočné pro rok 2018.  

RO schvaluje odpuštění platby za stočné z důvodu nečerpání 
této služby 5 žadatelům. (Většinou trvale žijí v zahraničí).  

 

     Ze zápisu ze 48. jednání ZO Bory 22.1.2018  
Přítomni: 10 členů ZO 
Omluveni: Kotačka L., Polova M., M. Špaček, Ing. L. Dostálová, 
P. Láznička 

- Kontrola usnesení z minulého jednání ZO. Kontrola úkolů: - 
informace starosty: Obec má v současné době úvěry v hodnotě 
24 mil. Kč. Harmonogram vyřizování jednotlivých kroků 

k zasíťování pozemků na Sádkách: Vydání stavebního povolení - 
předpokládaný termín: 30.6.2018. 

- ZO schvaluje podání žádosti projekt MA 21. B. Křížová před-

stavila projekt MA 21 pro tento rok. 
-ZO schvaluje prodej pozemků p.č.338, o výměře 556 m2, a 
p.č.339 o výměře 863 m2, v k. ú. Horní Bory, za cenu 150,-Kč/

m2 . Záměr obce č. 12/2017. Pan XXX přišel vysvětlit, že 
s Mysliveckým sdružením Bory mají užívání pozemku před mysli-

veckou chatou dohodnuto. Příjezdovou cestu budou mít členové 
MS zajištěnou formou zapsaného věcného břemene a smluvně 

bude ošetřeno další využívání (pálení ohně, grilování atd..)   
- Stanovení výše stočného. Vyjádření ze SFŽP obec ještě neobdr-
žela.  
- ZO schvaluje Smlouvu o úvěru č. 0317645499/LCD a Smlouvu 

o úvěru č. 0317646459 s Českou spořitelnou, a.s. – Financování 

projektu Zřízení odborných učeben v ZŠ Bory. První smlouva je 
určena na předfinancování dotace ve výši 18 mil. Kč, (splatnost 

24 měsíců) a druhá na financování vlastního podílu ve výši 2 mil. 
Kč.(splatnost 10 let) 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018  v celkové výši. 20 
tis. Kč. 
- Žádosti:  Obec obdržela několik žádostí o finanční podporu. 

ZO schvaluje dotaci ve výši 45 tis. Kč pro: Diecézní charita Brno, 

Oblastní Charita Žďár nad Sáz. 

ZO schvaluje 2 dary ve výši 1000 Kč pro: TJ Březejc z.s. a Do-
mácí hospic Vysočina, o.p.s. 
- Různé: Nová kamna pro hasičskou zbrojnici Cyrilov. Rozhod-

nutí je zatím odloženo. 
 

   Ze zápisu 45. schůze RO konané 7.2.2018  
Přítomni: Všichni členové RO 
- Pronájem pozemku. Záměr č. 2/2018. Jedná se o část pozemku 

p. č. 1106/6. K vyvěšenému záměru obec obdržela připomínku.  

RO navrhuje a schvaluje pronájem pouze na 2 roky. Za cenu 
obvyklou v současné době. 

- VPP. Nová pracovní místa na rok 2018. RO navrhuje a schvalu-
je požádat o 4 místa. 2 celé úvazky a 2 úvazky na 6 hodin. Od 

1.4.2018 do 30.11.2018 
- Schválení odpisového plánu ZŠ na konvektomat na dobu 20 let. 
- Různé: Informace k plánované výstavbě na Sádkách. Předpoklá-
dané investice zasíťování, ceny pozemků. 

 

     Ze zápisu 49. jednání ZO Bory 23.2.2018  
Přítomni: 11. členů ZO 
Omluveni: Mgr. Eliáš F., Mgr. Chalupa M., P. Láznička, Ing. L. 

Dostálová, 
Hosté: V. Stará, V. Filip, A. Vávra, M. Stupavský, 
- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v celkové výši 

34.500 Kč. 
- ZO schvaluje Rozpočtový výhled 2018-2021 
- Inventarizace. RNDr. Marková seznámila přítomné s výsledkem 
inventarizace a členové ZO svým podpisem vyjádřili souhlas. 
ZO schvaluje výsledek inventarizace. 
- Dodatečný návrh na vyřazení majetku. ZŠ připravuje půdní 
prostor před plánovanou stavbou odborných učeben, 
v souvislosti s tím potřebuje ještě vyřadit 2 ks školní tabule a 2 

ks promítací plátno. ZO schvaluje vyřazení nepotřebného majet-
ku ZŠ. 

- Prodej pozemků. XXX podal žádost o odkoupení části pozem-
ku p.č. 99/10 a p.č. 99/11. V těchto místech je ovšem v budoucnu 
plánováno vybudování projektu Mezibory. ZO nesouhlasí 
s prodejem a tedy ani s vyvěšením záměru. 
- Aktualizace dokumentů Obecní knihovny Bory. Knihovník P. 
Kříž předložil ZO dokumenty Knihovní řád a Zřizovací listina 
Obecní knihovny, odpovídající současnému stavu, provozu a 
potřebám knihovny a pobočky na Cyrilově. ZO schvaluje doku-

menty Obecní knihovny. 

- Smlouvy plyn a el. energie - výstavba na Sádkách. ZO schvaluje 
smlouvu č. 12351707 o připojení k distribuční síti s E.ON Distri-
buce a.s. ZO schvaluje uzavření smlouvy s E.ON Distribuce a.s.. 

Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při 

realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní – 
výstavba na Sádkách GasNet, s.r.o. č. 9418000351/4000214280 
ZO schvaluje uzavření smlouvy s GasNet, s.r.o.. 

- Schválení Veřejnoprávní smlouvy – Diecézní charita Brno. 
(Dotace ve výši 45 tis. Kč schválena na minulém jednání ZO.) 

- ZO schvaluje Smlouvu s: Diecézní Charita Brno – Oblastní 
charita Žďár nad Sáz. 
- Různé: Pan XXX přišel požádat o vybagrování potoka Babačky 
na Benátkách. Potok je zanášen množstvím posypu z vozovky a 
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ODEČET VODOMĚRŮ bude v naší obci  

probíhat v týdnu 12.-16.3. 2018 

 
POPLATKY 2018 

Odpady - 500,- Kč/osoba/rok, splatnost do 31.5.2018,  děti 

do 5ti let jsou od poplatku osvobozené. 

Pes - 120,- Kč/rok, každý další pes - 180,- Kč/rok, splatnost 

do 31.3.2018, 

Hroby dle velikosti, splatnost do 31.3.2018.  

Stočné pro rok 2018. 943,- Kč. Splatnost do 30.4.2018 

Poplatky je možno uhradit  osobně na pokladně  v kanceláři 

obce, nebo převodem na účet číslo 4200009323/6800, var. 

symbol = rodné číslo poplatníka. 

 

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ LESNÍHO HOSPODÁŘE.  

Od 1.1.2018 Ing. Jaroslav Zeman. Kancelář Moravec 96, 

592 54 Moravec. Kontakty mob. 725257967 

 

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ. Koncem 

minulého týdne opět došlo k otravě pejska. Prosíme ne-

pouštějte své svěřence z vodítka a z dohledu! 

TROŠKA STATISTIKY: 

V obci žilo k 1.1.2018 777 obyvatel. V roce 2017 se naro-

dilo 8 dětí (8 děvčátek), zemřelo 5 občanů (2 muži a 3 

ženy), přistěhovalo se 20 a odstěhovalo 14 obyvatel.  

 

 

Opět připomínáme, že olej ze smažení rozhodně nepatří 

do odpadu. Přecezený a v uzavřené PET láhvi ho můžete 

odevzdat u Křížů (Dolní Bory 41) 

materiálem, který padá z projíždějících nákladních aut z lomu. 

Starosta už hovořil s vedoucím povodí z Náměště, vyčištění 
potoka je přislíbeno. Starosta bude urgovat, aby vše proběhlo 

hned na jaře. 
 Další problém je, že vozovka krajské silnice je podemletá. 

Informovat vlastníka. Svolat jednání. 
 - Potrubí, které ústí do potoka Babačka v části pod zahradou A. 
Špačka je také ucpané. 

- Správce ČOV Aleš Vávra přišel ZO seznámit se současnou 

situací a chodem ČOV. Je několik nedořešených technických a 

provozních věcí, např. že čerpací stanice v Horních Borech nemá 
plán údržby. S firmou Enviro je třeba dojednat nastavení jiného 
režimu dmychadel. Propojit odtok z ČOV přímo do potoka. Je 

třeba připravit projekt a začít na tom pracovat. 
Velký problém v ČOV způsobují usazující se mastnoty a 
vlhčené ubrousky a speciální vlhčený toaletní papír. 

- Informace starosty: Ceny pozemků v sousedních obcích. Prav-
děpodobná cena zasíťovaného pozemku na Sádkách bude asi 500 

Kč/m2 (bez DPH). 

 
- Starosta jednal s Moravským rybářským svazem o rybníku Hor-

níku o podmínkách pronájmu a provozu. ZO navrhuje dojednat 
vše v RO. 

- Prodloužení doby splatnosti poplatku za stočné 2018 do konce 
dubna. ZO schvaluje. 
- Výzva zastupitelům obcí a měst České republiky k doplacení 

odměn členů okrskových volebních komisí z vlastního rozpočtu.  

ZO bere na vědomí. 

- Reakce na dopis zaslaný ČAOH (Česká asociace odpadového 
hospodářství) členským obcím SOV (svaz obcí Vysočiny). Připra-
vovaný zákon o odpadech. ZO bere na vědomí.  

 
Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem  
č. 101/2000 Sb., v plném znění, o ochraně osobních údajů. 

FINANČNÍ ÚŘAD PRO KRAJ VYSOČINA  
Podání daňových přiznání k daním z příjmů  

za rok 2017  
Do kdy? Do 3. dubna 2018. Kam? Na místně příslušné územ-

ní pracoviště finančního úřadu. Jak? Elektronicky, ideálně pro-

střednictvím Daňového portálu ww.daneelektronicky.cz. 
Poštou v listinné podobě. Osobně v podatelnách územních 

pracovišť finančních úřadů. Osobně při výjezdech pracovníků 
Finanční správy do vybraných obcí. 

 Upozornění na povinnou elektronickou formu podání 
daňových přiznání: Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce 

zpřístupněnou datovou schránku, nebo má zákonem ulože-

nou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí 
podat daňové přiznání pouze elektronicky - datovou zprávou, 

n e j l épe  pros t ředn i c t v ím Daňového  por tá lu 
www.daneelektronicky.cz nebo přes datovou schránku. Za 

nedodržení povinné elektronické formy hrozí pokuta ve výši 

2.000,- Kč. 
 Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 - Tisková zpráva Při-

znání k dani z příjmů za rok 2017 jsou poplatníci povinni po-

dat nejpozději do úterý 3. dubna 2018. Poplatníkům, jimž 
přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří 

mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 2. čer-

vence 2018. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupová-

ní uplatněna u správce daně před uplynutím neprodloužené 
lhůty, tj. do 3. dubna 2018 včetně. Informace nezbytné pro 

správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou 
zveřejněny na webových stránkách Finanční správy 

www.financnisprava.cz.  

 Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v 
rozšířených úředních hodinách: v termínu od 26. 3. do 29. 3. 

2018 ve všech pracovních dnech vždy od 8.00 do 17.00 hodin 
v úterý 3. 4. 2018 od 8.00 do 18.00 hodin. O víkendových 

dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou. Další 
rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřej-

něno přímo na jednotlivých pracovištích.  

  

Tříkrálová sbírka 2018 
Celkově bylo za naši obec v kasičkách 

31 796,- Kč.  

   Velký dík patří vám všem! 

Jednotlivé skupinky koledníků : 

Josef Dostál 9 373,- 

Tereza Požárová 3 130,- 

Jan Kostečka 6 740,- 

Zuzana Dvořáková (Filipová) 12 589,- 
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2018 

Příjmy (v tis. Kč) 

skupina DRUH PŘÍJMU   

 Daňové příjmy  

 1111-

1211 
Daňové příjmy celkem 10 750 

1340  Poplatek za provoz systému KO  440  

 1341  Poplatek ze psů  17 

 1343  Poplatek ze užívání veř. prostr.  1 

 1356  Příjmy úhrad za dobývání nerostů  28 

 1381 Daň z hazardních her  35 

 1511  Daň z nemovitých věcí  570 

4112  Běžná dotace na výkon st. správy  155,90  

4116 
Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. 
rozpočtu  

154 

 Nedaňové příjmy  

2310  Pitná voda  150 

2321  
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s 
kaly  

1 176  

3315  Činnosti muzeí a galerií  1,40  

3341  Rozhlas a televize  2,50  

 3392  Zájmová činnost v kultuře  20 

 3419  Ostatní tělovýchovná činnost  65 

 3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace-

ubytovna  
90 

 3612 Bytové hospodářství 240 

3613 Nebytové prostory 100 

3632 Pohřebnictví 42 

3633 
Výstavba a údržba místních inže-

nýrských sítí  
58 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 36 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 55 

3725 
Využití a zneškodňování komun. od-

padů 
150 

6171 Činnost místní správy 40 

6310 Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. 0,5 

6330  
Převody vlastním fondům v roz-

počtech  
230 

 Celkem 14 613,30  

skupina Výdaje (v tis. Kč)   

1032  Podpora ost. produkčních činností  50 

2212 Silnice 482,50  

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 19,3 

2292  Dopravní obslužnost  15 

2310 Pitná voda 880 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod  632,60  

2341 Vodní díla v krajině 20 

2399- 

3744  
Ostatní záležitosti vodního hospodářství 204 

3111 –13 Mateřská škola + Základní škola 245,4 

3299  Ostatní záležitosti vzdělávání  20 

3314  Činnosti knihovnické  54 

3315 Činnosti muzeí a galerií  13,30  

3319  Ostatní záležitosti kultury  22 

3322 Zachování a obnova kult. památek  32,30 

3341– 49 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 33,80 

3429 Ost.  zájmová činnost a rekreace (ubytovna) 219,2 

3392  Zájmová činnost v kultuře  195 

3399  Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků  30,50  

3412  Sportovní zařízení v majetku obce  95 

3419  Ost. tělovýchovná činnost  191 

3429  Zájmová činnost a rekreace j. n  285,20  

3543 Pomoc zdravotně postiženým 52,5 

3612 Bytové hospodářství 48,10  

3613 Nebytové hospodářství 141,70  

3631 Veřejné osvětlení 81 

3632 Pohřebnictví 60,20  

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 350  

3635 Územní plánování 50 

3636 Územní rozvoj 132,00  

3639 Komunální služby a územní rozvoj 1 081  

3720 Odpady (nebezpečné, komunální a ostatní) 1137,2 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 113,1 

3900 Ost. činnosti souvis.se služ. pro obyv.  50 

5512 Požární ochrana 569,20  

6112 Zastupitelstvo obce 1 187 

6171 Činnost místní zprávy 1 612,4 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 55 

6330  Převody vlastním fondům v rozpočtech  230 

6399 Ostatní finanční operace 253 

8113-24 Financování 2149,2 

  Celkem 12 464,1 

Podrobnější rozpočet naleznete na:  

http://www.bory.cz/cs/obecni-uřad/rozpočet-obce 
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Slovo hejtmana Kraje Vysočina 
 V posledních letech se znatelně prodlužuje 

průměrný věk dožití našich seniorů. Přestože si to 

obecně naše veřejnost nechce přiznat, souvisí to 

především s kvalitní zdravotní péčí. Přes všechny 

problémy nám ji závidí i v mnoha nejvyspělejších státech 

Evropy. Svou roli hrají i lepší informovanost o zdravém 

životním stylu, pravidelné zdravotní kontroly – tedy preven-

ce, včetně včasného záchytu závažných onemocnění.  

 Dlouhověkost má ovšem i jiné aspekty, výrazně starší 

lidé znamenají například vyšší náklady na zdravotnictví. 

Specifickou oblastí je pak starost o pacienty v posledním 

stádiu života. Cílem této odborně zvané „paliativní péče“ je 

zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat 

pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. 

Systematicky se jí věnujeme i v našem kraji. V červnu mi-

nulého roku schválilo naše zastupitelstvo „Strategii paliativ-

ní péče v Kraji Vysočina na období do roku 2020“. Jejím 

cílem je logické spojení všech dostupných moderních tren-

dů poskytování péče o umírajícího pacienta – dosažení 

víceúrovňového fungování paliativní péče v každém koutu 

našeho regionu. Přípravě předcházela dvouletá precizní 

práce skupiny odborníků z řad České společnosti paliativní 

medicíny, poskytovatelů paliativní péče jak z oblasti sociál-

ních tak zdravotních služeb, lékařů – paliatrů i zástupců 

našeho úřadu. Nyní se nacházíme v realizační fázi strate-

gie, pracujeme na vzdělávání dalších profesionálů z ne-

mocnic, zařízení sociální péče, snažíme se i o zapojení 

praktických lékařů. Vítáme zájem a zapojení profesionálů i 

veřejnosti. 

 Většina z nás si přeje umírat doma, proto bychom rádi 

přispěli k přání, aby všichni mohli poslední dny života trávit 

doma s rodinou, a současně byli v péči týmu odborníků, 

kteří jim v domácím prostředí budou poskytovat komplexní 

zázemí. Takový multidisciplinární tým tvoří lékaři, zdravotní 

sestry, sociální pracovník, pečovatelky, koordinátor, pra-

covník zajišťující psychoterapeutickou podporu, pracovník 

zajišťující spirituální podporu a další odborníci. Součástí 

nabízené péče je i podpora a pomoc pečovatelek, která je 

také dostupná 24 hodin sedm dní v týdnu. Jde o nový kom-

plexní pohled řešící systematické zapojení sociální i zdra-

votní oblasti, včetně řešení financování ve spolupráci se 

zdravotními pojišťovnami. 

 Péče o staré vážně nemocné pacienty je těžká práce, 

náročná fyzicky i psychicky, skoro každý známe ze svého 

okolí nebo přímo od svých příbuzných to nasazení těch, 

kteří se této péči věnují. Ovšem taková obětavost si za-

slouží naše uznání, ocenění a pomoc nejen rodiny, ale i tu 

profesionální. Snažíme se z pozice kraje o to, aby podmín-

ky pro stáří i v závažné nemoci byly co nejméně bolestivé 

a trýznivé a co nejvíce důstojné.  

   Jiří Běhounek , hejtman Kraje Vysočina 

Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace  
 

Zápis dětí do 1. ročníku ve školním roce 1018/2019 
 proběhne v budově Základní školy Bory  

v pátek 20. dubna 2018 od 13.00 do 17.00 hodin. 
 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 a děti,  

kterým byla v minulém roce odložena školní docházka. 

Při zápisu rodiče předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. 

Těšíme se na shledání s Vámi. 

Více informací bude zveřejněno na www.zsbory.cz nebo zsbory@zsbory.cz 

PŘÍLEŽITOST PRO ZPĚVÁČKY 
 V ZŠ si můžete přečíst tuto pozvánku, urče-
nou dětem a jejich rodičům: 

 V 1. pololetí navázal pěvecký kroužek spolu-
práci s houslistkou, zpěvačkou a herečkou Ivou 
Bittovou. Společně vystoupili v lednu na Sváteč-

ních zimních zpěvech v Borech. Paní Iva Bittová 
by ráda spolupracovala s naší školou i do bu-
doucna. Hodiny pěveckého kroužku by výhledo-

vě zahájila v posledním týdnu v dubnu, pokračo-
vala do konce školního roku a dle zájmu dětí i 
dále. 

 První informativní společná schůzka zájemců 
o kroužek se uskuteční v pondělí 5. března 

2018 v 13.30 hodin v učebně 5. třídy. 
 

MALÉ I VELKÉ 

Ale: Iva Bittová zve ke spolupráci i zpěváky a zpěvačky z řad dospělých. Tedy, tyto řádky jsou určeny 

právě vám všem, kteří rádi zazpíváte ale školním lavicím už jste odrostli. 

Prosím dejte nám o sobě a svém zájmu vědět. (B. Křížová, tel 608312224, mail:bkrizova@seznam.cz) 
A je-li pro vás čas pondělní schůzky 5.3. v ZŠ, přijatelný, přijďte se podívat. Přijďte se ukázat.  
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 Vše začalo mnohem dřív než 10. února 2018, kdy 
se samotný ples konal. Aby všechno bylo perfektní, přípravy 
probíhaly již několik měsíců dopředu.  
 Plesem nás provázela hudební skupina Maraton. Program byl 
letos více než pestrý. Okolo dvacáté hodiny byly všechny stoly 

obsazené a příznivci, jak už ti, kteří nevynechali ani jeden ples, 

tak i ti, co navštívili sportovní ples poprvé, se začali bavit. Fronta 

na tombolu byla nekonečná, ale na všechny se snad dostalo. 
V 22 hodin se začaly dít věci. Odhodlaní příznivci fotbalu 
v řadách mužů vyběhli na parket v sukýnkách a předvedli skvěle 
nacvičenou sestavu. Všichni, kdo vystoupení shlédli, byli velice 
mile překvapení, jaké talenty mezi sebou máme. Pro ty, kteří si 
nechali tento jedinečný zážitek ujít, pod článkem najdete inter-
netovou adresu na video. Po kulturní vložce se dále tančilo a 
zpívalo. Během půlnoci nastalo další překvapení. Hostesky a dva 
šikovní hoši v slušivých zástěrkách začali rozdávat skleničky 

s logem již zmiňované dvacítky a šampaňské. Když všichni měli 

sekt v rukou, byl pronesen slavnostní 
přípitek. Skleničky poslouží jako upomín-

ka na 20. ročník plesu, a proto si je lidé 
mohli odnést domů. Dále nás čekala bo-
hatá tombola. První cena, jako již tradič-
ně, byl přívěsný vozík. Všem výhercům 

gratulujeme.        
 Celá tato akce, by se ovšem nemohla 

konat bez hlavních aktérů Vladimíra Hla-
váče a Ladislava Kotačky, kteří se jako již tradičně postarali o 
pohodový chod plesu. Poděkování patří i Alešovi a Marušce 
Vávrovým za přípravu tomboly. Za tombolu patří samozřejmě 
velký dík všem sponzorům, bez kterých by ples nebyl takový, 

jaký ho všichni známe. Další kdo si zaslouží poděkování, jsou 

Ludmila Zikmundová, Jana Zikmundová, Marie Baráková a Jana 

Kujalová. Všichni odhodlaní muži jim děkují za vnuknutí nápadu, 
vymyšlení a nacvičení choreografie a za super oblečky i 
s doplňky. A my ostatní děkujeme za nepřekonatelnou podíva-
nou. Vyzdvihnout bych také chtěla všechny pořadatele, kteří nás 
obsluhovali a starali se o nás, když my jsme se bavili. A nesmím 
zapomenout na ty, kteří se podíleli na úklidu po plesu.  
 Byl to legendární ples, plný překvapení. Všichni na něj bude-
me dlouho vzpomínat. Už teď se těšíme na oslavy 40. výročí 
založení fotbalu v Borech. Jsem si jistá, že i tam na nás bude 

čekat zajímavý program. Kristina Kotačková, foto Radek Kotrba 

POOHLÉDNUTÍ ZA 20. SPORTOVNÍM PLESEM 

https://www.youtube.com/watch?v=KtWwStPZ9rA    
XX. Ples - TJ Družstevník Bory 

KARNEVAL 2018  
 Jako již tradičně i letos MOP Bobeš Bory 
pořádal dětský karneval, který se konal 18. 2. 
2018. Děti přišli v krásným maskách, které jsem 
si mohli prohlédnout v průvodu masek. Během 

odpoledne jsme si zatančili na známédětské hity 

a zahráli spoustu her, při kterých jsme se roz-
hodně nenudili. Na děti čekala také bohatá tom-
bola. Na závěr si mohli i rodiče přijít na své při 

oblíbené hře Židličkovaná. Všem děkujeme za 
účast a doufám, že se za rok zase setká-
me.    Kristina Kotačková, foto: Alča Hlaváčová 

https://www.youtube.com/watch?v=KtWwStPZ9rA
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SVÁTEČNÍ ZIMNÍ ZPĚVY  
 Milé, srdečné, jedinečné bylo nedělní odpoledne 21.1.2018 v 

kostele Sv. Martina. 

 Víc než 200 návštěvníků se tu sešlo a sjelo, aby si poslechli 
vystoupení dětského pěveckého sboru z naší ZŠ pod vedením 
Martina Chalupy, spolu s Aničkou Karáskovou, za doprovodu 
Ondry Chalupy a Ivo Viktorina (ze skupiny AG Flek) a hlavně Ivu 
Bittovou. Ta byla hlavní iniciátorkou a stmelovacím prvkem této 
nádherné myšlenky. Vyslechli jsme si písničky z repertoáru Ivy 
Bittové i Iva Viktorina, lidové písně, písničky z filmu Balada pro 

banditu a také speciálně pro tento den připravené lidové písně z 
okolí Žďáru nad Sáz. 
 Je úžasné, jak šikovné a výjimečné lidi tu máme. Velký dík 

vám všem! 

 A další velké poděkování patří všem návštěvníkům za 
perfektní atmosféru a taky za finanční přípěvky. V košíč-
cích bylo celkem 8500,- Kč a ty budou použity pro kos-

tel Sv. Martina např. na opravu fary.  
        Blanka Křížová, Foto Pavel Kříž 

 

Dvě zcela mimořádné besedy připravila v minulých dnech 

Obecní knihovna v Borech. 

Filip Lysák Putování Marockým venkovem 
 Tak trochu jiný pohled na cestování. 
Filip se loni 2. ledna rozhodl, že je zima, sečení chráněných luk 
(jeho hlavní letní činnost) není aktuální a že by tedy mohl někam 

vyrazit. A tak 5.1. letěl do Maroka. A protože je biolog a zajímá 
ho příroda, ekologické souvislosti a zejména stromy, celé jeho 
povídání bylo toulání se touto neznámou krajinou. Filip neřeší 

mapy, ubytování a dokonce snad ani jídlo. Dokáže být volný a 

svobodný a proto i jeho beseda byla úplně jiná, než jsme zvyklí. 

 

Monika  Benešová PCT 
 Pacific Crest Trail (PCT; celým názvem Pacific Crest National 
Scenic Trail), do češtiny též překládáno jako Pacifická hřebenovka, 
je dálková turistická a jezdecká stezka na západě Spojených států. 

Její budování začalo ve 30. letech, oficiálně dokončena byla v roce 
1993. Prochází z větší části pohořími Sierra Nevada a Cascade Ran-
ge, které leží 160–240 km východně od amerického pobřeží Tichého 
oceánu. Stezka vede od hranice s Mexikem na jihu po Britskou Ko-
lumbii v Kanadě, její trasa vede přes státy Kalifornie, Oregon a Wa-

shington. Pacific Crest Trail je 4286 km dlouhá, 
pohybuje v nadmořské výšce téměř od samotné 
hladiny moře po 4000 m n. m. Trasa prochází 

přes 25 národních lesů a 7 národních parků. 
Přesná čísla nejsou k dispozici, ale v průměru na 
trasu vyrazí 300 lidí ročně, z nich ji skutečně 
dokončí zhruba 180. Absolvování PCT trvá 6–8 
měsíců. (Zdroj Wikipedie) 
 Na Besedu s Monikou Benešovou 

z Nového Města na Mor. jsme se dlouho 
těšili. Když si přečtete řádky v úvodu a při-
dáte si k tomu, že člověk jde většinu času 

sám, ujde denně až 60 km, vše si nese na 
zádech, nocuje pod širákem, prochází pouš-

tí, vysokými horami, brodí řeky, setká se 
s divokými zvířaty, jako je puma, vlk, med-

věd… 
 Monika Benešová o své cestě dokáže 
vyprávět úžasně lehce a s holčičím nadhle-
dem. V jejím podání ani ty nejdrsnější situace 

nevypadají tak zle. 
 Jenom pár lidí z ČR PCT dokončilo a Monika je nej-
spíš jediná žena.    Blanka Křížová, foto Pavel Kříž 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sierra_Nevada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cascade_Range
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cascade_Range
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tich%C3%BD_oce%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mexiko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_Kolumbie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_Kolumbie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kanada
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ČTENÁŘ ROKU 

2018 
 

Letos hledáme  

nejmladšího čtenáře naší  

knihovny. 

Z
 n

o
v
ý
c
h

 k
n

ih
 2

0
1
8
 

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR 2018  
Letos již potřetí. 

Vážené děti a vážení rodiče, přívesnický tábor připravu-

jeme letos opět v prostorách klubovny MOP v bývalé MŠ. 

Termíny: 16.-20.7.2018 a potom 13.-17.8.2018.  

Cena ještě upřesníme, Pravděpobně bude nižší, než loni.  

Druhé a další dítě z jedné rodiny bude mít opět slevu. 

Program bude od 7.30 do 15.30 hod. a bude připraven 

s ohledem na věk přihlášených dětí.   

Další informace a přihlášky:  

B. Křížová 608 312 224 bkrizova@seznam.cz  
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Začínáme 23.3. v 18 hod. a končit budeme v sobotu ráno  

v 8 hod. Přihlášky si prosím vyzvedněte v knihovně, nebo na 

www.knihovna.bory.cz 

 

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY  

NAŠE FOTOGRAFY 
 V letošním roce slaví Tělovýchovná 

jednota Družstevník Bory významné výro-

čí, tato skutečnost nás inspirovala k tématu příštího 

obecního kalendáře. Pro rok 2019. 

 Tedy prosím, máte-li, nebo budete-li mít vydařené sním-

ky z nejrůznějších sportovních událostí a aktivit v Borech, 

nebo i závodů a turnajů, kde se někdo od nás zúčastnil, 

budeme za ně moc rádi! 

19.5.2018 Zájezd Klubu dobré pohody Kutná Hora a okolí. 
Zájezd bude určen nejširší veřejnosti, zejména však 

opět rodinám s dětmi. 

Mimo Kutnou Horu, kde bude program připraven 

pro účastníky podle věku (dvě skupiny a různý pro-

gram) navštívíme např. rozhlednu Havířská bouda a 

kostel v obci Grunta.  

Přesný program, cena a časy budou  

ještě upřesněny.   B Křížová 

PŘIP
RAVU

JE
M

E:  

Březen?  – duben? Jak to počasí dovolí.  

 Pozveme vás všechny, kteří jste sázeli stromky na ces-

tě směrem na Bukovce a společně uděláme jarní údrž-

bu stromků a hlavně posečení a vyčistění celého 

pozemku. 

 

 Duben – opět podle počasí. Slavnostní otevření 

nového Hřiště pro všechny pro všechny generace. 

Občerstvení, program a soutěže v netradičních sportech 
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3 X POZVÁNKA DO KINA!  
Obecní knihovna zve všechny na promítání filmů v rámci projek-
tu Jeden svět. 

2.3. v 18. hod. HIPHOP-ERACE  

Režie: Bryn Evans Země původu: Nový Zéland  

 Může se soubor seniorů 
a seniorek, jehož věkový 

průměr se blíží devadesátce 
a skoro všichni členové 

vlastní umělou kloubní ná-

hradu, úspěšně zúčastnit 
hiphopové taneční soutěže? 

Fascinující cesta no-
vozélandských nadšenců, 
kteří to se svým vystoupe-
ním chtějí dotáhnout až do 

Las Vegas. Životní elán a nadhled jim rozhodně nechybí. Díky 

pozitivnímu přístupu se jim daří překonávat i zdánlivě neřešitel-
né překážky a dokazovat, že věk je jen číslo a s humorem jde 

všechno lépe. Oporou i blízkou přítelkyní je pro ně mladá ma-

nažerka a trenérka Billie, pro kterou představují překážky pouze 
výzvu na cestě s jasným cílem. 
Jak sama říká: „Pojedete všichni, 

i kdyby to bylo v urně.“ 
 

9.3. v 18. hod.  

10 MILIARD - CO MÁTE 

NA TALÍŘI?  
Režie: Valentin Thurn Země 

původu: Německo  

  Jaký způsob produkce potravin dokáže uživit rostoucí počet 

lidí na této planetě? Nestojí svět na rozhraní potravinové kata-
strofy? Režisér Valentin Thurn, jehož úspěšný film Z popelnice 

do lednice byl uveden na festivalu Jeden svět v roce 2012, analy-

ticky rozebírá jednotlivé přístupy zemědělství, od mechanizova-
ného průmyslového způsobu přes umělou výrobu potravin po 
městské zahradničení na parkovacích stáních. Film servíruje 

různorodé pohledy ze všech koutů světa, finální rozhodnutí je 
však na každém z nás: jaké jídlo si na svůj talíř sami vybereme? 

 

16.3. v 18 hod. ŠVÉDSKÁ TEORIE LÁSKY  
Režie: Erik Gandini Země původu: Švédsko  

 Švédsko se vydává za modelový 

příklad sociálního státu. Za kulisami 

novodobého ráje na zemi se ovšem 

odehrává překvapivé drama. V roce 

1972 přišli politici s přelomovým 

programem „Rodina budoucnosti“. 

Měl stvořit moderní společnost, kde 

bude důraz kladen na nezávislost 

každého občana, jemuž ve štěstí nesmí bránit ani vztahy k dě-

tem, partnerům či rodičům. Po čtyřiceti letech experimentu 

sociálního inženýrství je Švédsko zemí zpřetrhaných rodinných 

vazeb. Lidé často žijí sami a sami umírají, aniž někomu chybí. 

Přirozenou pospolitost nahrazují uměle tvořené sociální skupi-

ny. Šokující výpověď vyprávěná formou filmové eseje. 

  Vstupné zdarma.        Drobné občerstvení zajištěno 

Pomůžete nám v pátrání ? 
Necelý rok máme nad obcí nové analematické sluneční hodiny, které nám dělají velkou ra-

dost. Ale ona to u nás není až taková novinka. Slu-
neční hodiny, i když jiného druhu jsme v Borech  už 
v minulosti měli. Prosím, koukněte se na přiložené 
fotografie. Na první je snímek z Dolních Borů č. 59 
(bývalá rychta). Na stěně je dnes pouze ukazatel. 
Podle slov pamětníků tu byly sluneční hodiny 
s římskými číslicemi.  

 Prosím, prosím nenašel by někdo starou foto-
grafii jak asi tyto hodiny vypadaly? (Snad by mohly 

být někde v pozadí fotografie třeba při božím těle, 

nebo jiném církevním obřadu.) Samozřejmě je mož-
né tyto hodiny opravit do jakékoliv podoby, ale 

kdyby se našla ta původní, bylo by to nejlepší. 
 Druhé 2 fotografie (vpravo) jsou z Cyrilova dům č. 23., kde jsou hodiny celkem ještě 
dobře zřetelné. A jsou rozhodně velice zajímavé.    Blanka Křížová 

Objev svůj rytmus,  

hudebně-sociální program 
 Všichni žáci naší školy ví, že rytmus a hudba patří od pradávných 
dob k životu člověka. V úterý 20.2.2018 k nám přijeli pánové Jan 

Priester a Oto Klodner, kteří nám umožnili prožít si chvilky s cítěním 
rytmů perkusivních nástrojů, vnímali jsme souhru a vzájemnou komu-

nikaci všech dětí. Každý žák byl součástí celé skupiny, společnými 
silami jsme vytvořili zajímavé společné hudební celky. Tento pro-
gram byl hrazený z prostředků SRPDŠ ve výši 5535,- Kč. Děkujeme za 

velmi pěkný zážitek.    J. Benešová 
 

MŠ -muzikofiletický program 
Velmi oblíbeným zpestřením vzdělávacího programu MŠ jsou muzikofiletické relaxační příběhy, se kterými do 
MŠ jezdí paní Mgr. Svatava Drlíčková. Tentokrát si pro nás připravila program s názvem „Sněžný králíček“. 
                      Zdroj http://www.zsbory.cz 
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 Byla to naše první soutěž TFA - nejtvrdší hasič přežije. Soutěž probíhala ve Žďáře 

nad Sázavou. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích dívek. V kategorii 10 - 12 let obsadila 

Nikol Svobodová - 2. místo, Simona Havelková - 7 .místo a Andrea Jakubcová - 9. mís-
to. Ze 14 soutěžících dívek. Terka Požárová soutěžila v kategorii 13 - 15 let a obsadila 

5. místo. Bylo to pro holky náročné a vyčerpávající, ale zvládly to výborně! 

                             Nikol Havelková 

KŠ Bory nabízí místo cvičení aerobiku 

ZDRAVOTNÍ  CVIČENÍ  - POZVÁNKA! 
- cvičení obsahuje část uvolňovací, prota-
hovací, posilovací a formovací 

- Je zaměřené na protažení zkrácených 

svalů, posílení ochablých svalů, zpevnění 

středu těla a hlubokého stabilizačního 
systému 
- cvičí se bez pomůcek i s pomůckami 

(např. overbally, therabandy, vše je zajiš-
těno) 
- cvičení je vhodné pro ty, kteří mají se-

davé zaměstnání, jakékoliv svalové dysbalance, nesprávné držení 
těla, bolesti zad, poúrazový stav či nadváhu, nebo pro zlepšení 
kondice 
- cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, ženy i muže 
- jednotlivé lekce na sebe nenavazují, je možné přijít kdykoliv 

- lektor má na pohybové aktivity 

živnostenský list, tudíž Vám může 
poskytnout potvrzení např. pro zdra-
votní pojišťovnu, případně pro za-
městnavatele 

- po předchozí domluvě vystavíme 

dárkový poukaz 

- s sebou je třeba mít cvičební pod-
ložku a chuť cvičit 

 Na cvičení s Vámi se těší Mgr. Lubomír Kučera, tel.: 
732 602 932. 
     Cvičení bude probíhat vždy v pondělí   18:00 – 19:00 hod. 
v tělocvičně ZŠ Bory 

Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle ZŠ – 566 535 177  
nebo L. Zikmundová -  736 249 828 
1 lekce -  50 Kč / při 20 účastníků  ( cizí  70Kč) 
               60 Kč / při 15 účastníků  ( cizí 90 Kč) 

HOLÝ VRCH PODVACÁTÉ 

JUBILEJNÍ A REKORDNÍ 

 My z Borů jsme se k této parádní akci přidali letos po 

dvanácté. 
V příjemném, víceméně jarním počasí se na Holém vrchu 

sešlo celkem 738 návštěvníků (od nás z Borů 130). Jívovští 
k významnému výročí výstupu připravili pro všechny, kteří 

vycházeli z Jívoví krásnou pamětní „placku". A nejen to! 

Novinkou byl pan Čech s harmonikou a tak si účastníci nejen pochutnali na tradiční polévce, ale také si společně zazpívali! Jako každý 
rok tu bylo milo a člověk sotva stihl pozdravit všechny známé, které během roku ani jinde nepotká! 

 A na Cyrilově v hasičce bylo dobře a útulno a každý byl vlídně přijat a mohl se občerstvit. Díky moc!  
                        Blanka Křížová Foto Pavel Kříž  a Jarka Marková 

NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽIJE 
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 Jako každý rok se v době vánočních 
prázdnin scházejí žáci ZŠ, kteří rádi hrají 
florbal. 

 Tentokrát spolu soupeřilo 5 družstev 
a na hřišti se vystřídalo celkem 25 žáků. 
Velkou radost jsme měli i z toho, že nám 

s rozhodováním přišli pomoci naši dva 

bývalí žáci, současní aktivní hráči florbalu, 

Anna Kropáčková a Lukáš Zeisel. A jak 
to dopadlo? 
 První místo tým „Bez niku“  (žáci 9. 
třídy K. Havelka, O. Hlaváč, R. Holou-

bek, J. Karásek a D. Požár), druhé místo 
tým „Společenstvo prstenu“ (žáci 6., 7. a 

9. třídy P. Jašek, M. Jašková, D. Kaštan, 
D. Nedoma a T. Trnka). Třetí místo tým 

„Learn me senpai" (žáci 8. a 7.třídy F. 
Beneš, Vl. Beneš, D. Frejlich a Š. Haller). 
Čtvrté místo tým „Hippos s.r.o.“ (žáci 7. třídy ZŠ Bory a ZŠ So-
kolská Velké Meziříčí D. Bíbr, D. Hammer, D. Hedbávný, T. Zei-

sel a O. Zezula). Bez umístění „Vikingové“ ZŠ Bory a Radostín 
nad Oslavou ve složení T. Březková, P. Dvořák, J. Karásek, P. 
Poul, T. Požárová, J. Svoboda. 
 Nejlepšími střelci se stali: Jan Karásek ze ZŠ Radostín nad 
Oslavou - 12 branek a Karel Havelka ZŠ Hany Benešové Bory -11 
branek. Celkem bylo v průběhu 15 zápasů vstřeleno 91 gólů! 

 Děkuji všem, kteří pomáhali při organizaci turnaje: p. uč. Mar-
tinu Chalupovi, který rozhodoval většinu zápasů, rozhodčím An-

ně Kropáčkové a Lukáši Zeiselovi a Janě Bajerové, která zapisova-
la střelce branek. Poděkování patří i těm, kteří pomáhali i 
s výrobou medailí! 
 Každý soutěžící si odnesl kromě medaile i drobné ceny, věno-
vané AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) a naší školou. 
Těšíme se a zveme vás na další turnaj!!  Mgr. Z. Jurková 

VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ ZŠ 

  

 Hned druhý den po florbalovém turnaji, tedy 30.12.2017, 

se v tělocvičně ZŠ Hany Benešové uskutečnil  6. ročník Sil-
vestrovského turnaje ve stolním tenise. Letos se ho zúčastnilo 
téměř 50 hráčů, kteří si změřili své síly ve 4 kategoriích. Do-
poledne sehráli svoje zápasy žáci a ženy. 

Výsledky: 
Kategorie žáci: 
1. Daniel Frejlich, Bory 

2. Ondřej Hlaváč, Bory 
3. Jan Karásek, Bory 
Kategorie ženy:   
1. Kateřina Dufková, Bory 
2. Kristina Kotačková, Bory 
3. Markéta Šoukalová, Vídeň 

 Kategorie, ve které hraje tradičně nejvíce hráčů, je katego-
rie neregistrovaní muži. Letos zde hrálo 21 mužů a dvě ženy. 

Celkem bylo sehráno 55 zápasů ve 4 skupinách. První dva 

z každé skupiny pak hráli ve vyřazovacích bojích. 
Výsledky neregistrovaní muži: 

1. Jan Hurt, Kratochvílka 

2. Milan Havlíček, Radostín n. O. 
3. Jaroslav Nehřivý, Ludvíkov 

 Poslední kategorií, třešinkou na pomyslném tenisovém dor-

tu, je kategorie registrovaných mužů, do které se letos 

přihlásilo 16 hráčů!  Zápasy v této kategorii jsou velmi vyrovna-

né, střídají se útočná podání, smeče a dlouhé výměny. Boje 
začaly ve 13 hod a trvaly zhruba celých pět hodin! 

Výsledky:  

1. Marek Ambrož, Vídeň 
2. Stanislav Pekárek, Vídeň 

3. Jan Nedoma, Vídeň 

  Těšíme se na sedmý ročník a děkujeme všem, kteří pomohli 
při organizaci a zajištění turnaje a v neposlední řadě všem spon-
zorům za hodnotné ceny! 
 Oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory a Z. Jurková  

Foto Z. Jurková a F. Dufek.  Více informací a foto na www.bory.cz 

neregistrovaní hráči a ta druhá jsou regis-

trovaní hráči.  

SILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 
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 PROŽILI JSME SI ATMOSFÉRU 

OLYMPIJSKÉHO FESTIVALU!  

 V těchto dvou týdnech (od 9. do 25.2.2018) se 

v Pchjongčchangu v Jižní Koreji konaly Olympijské 

hry. Aby se těchto her mohli účastnit i diváci v 
ČR, organizuje Český olympijský výbor v Brně a v 
Ostravě Olympijský festival. Abychom si to užili i 

my, vypravili jsme se 22.2.2018 do Brna.  
 Než jsme se dostali do pavilonu Z na brněn-
ském výstavišti, museli jsme projít bezpečnostní 

prohlídkou. Nesměli jsme mít žádné nebezpečné 

předměty ani velké dvoulitrové lahve s pitím. 
 Pro některé z nás to byl nej-
lepší a nejkrásnější zážitek, když 

jsme prošli branou Olympijského 
festivalu a viděli celý obrovský 
areál - ovál na běžecké lyžování, 

biatlonovou střelnici, trampolínu, 

venkovní bruslařský ovál, terénní 
vlny pro nácvik snowboardingu, 

curlingovou dráhu, vnitřní ledové 
plochy. Těch sportů, které se tu  

prezentovaly, bylo daleko víc, ale 
kdybychom je měli všechny vy-
jmenovat, asi byste si článek ani 

nedočetli. My jsme si vyzkoušeli 
venkovní bruslařský ovál, jízdu ve 

dvojbobu, hledali jsme tváře a jména čtyř olym-
pijských vítězů z Nagana. Děvčata si s paní 

učitelkou Ludmilou Zikmundovou vyzkoušela 
docela těžký orientační běh. Za odměnu dosta-
la diplom se zapsaným časem, kterého  dosáh-
la. Chlapci i s paní učitelkou Jurkovou si zkusili, 
jak těžké je komentovat vítězný hokejový zá-
pas. A ještě jsme se vyfotili s maskoty olympij-
ských her, a pak už jsme museli spěchat na 

vlak.  

 Vojta Mahel, Natálka Kadlecová, Vaneska Va-
lentová, Ondra Klimeš a paní učitelka Jurková. 

 

POZVÁNKA NA MEMORIÁL STANISLAVA OCHRANY  
TJ DRUŽSTEVNÍK BORY 

 Sobota 17.3.2018:      7:30 - 12:30  pro ročníky 2007 a mladší 

            13:00 - 18:00 pro ročníky 1999 a mladší 

 Neděle 18.3.2018:      7:30 - 12:30  pro ročníky 2009 a mladší 

                                     13:00 - 18:00 pro ročníky 2003 a mladší 

Info:  Starší přípravky (2007): Jaroslav Kaštan tel. 737 199 586,  

jardakastan@seznam.cz 

Dorost (1999): Vladimír Dvořák tel. 732 821 225, vladimirek.dv@seznam.cz 

Mladší přípravky (2009) Petr Ďásek tel. 731 163 398, zuzi.kom@seznam.cz 

Starší žáci (2003) Jan Jakubec st. tel. 731 224 564 

Rozpisy a propozice  Aleš Krčál tel. 603 206 935 (15 – 20 hod.), 8koudy@seznam.cz 

TJ DRUŽSTEVNÍK BORY VÁS ZVE NA PRVNÍ JARNÍ  
VELKÉ DERBY TOMTO ROCE  

BORY „A“ – RADOSTÍN NAD OSLAVOU „A“  
 25. BŘEZNA V 15:00 HOD 

ZA NEPŘÍZNIVÝCH PODMÍNEK BUDE ZÁPAS ODLOŽEN 
 

JARNÍ ROZPIS BUDE K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍM ČÍSLE  
ZPRAVODAJE, NA WEBU OBCE, NEBO K VYZVEDNUTÍ NA KABINÁCH 


