
Číslo 4 Srpen 2018 

Borský zpravodaj 

 

DOŽÍNKOVÁ POUŤ SV.  JILJÍ DOLNÍ BORY 
Neděle 2.9.2018 mše svatá v 10. 00 hod. 

V 9.45 vychází průvod od kostela sv. Martina  

                                                  – ministranti, děti, rodiče. 

V 9.50 se u obecního úřadu připojí kapela a hasiči. 

Příprava na pouť - pátek 31.8. v 16.30  výstav NSO, společná 

adorace, možnost svátosti smíření (zvány jsou zvláště děti na 

začátku nového školního roku) .        V 17.30 mše sv.. 

 

KAM DÁL O POUTI?   

NA KOLOTOČE A DALŠÍ ATRAKCE. 

Na fotbal: V 10 a ve 12.40 hraje starší přípravka s Jívovím a 

Moravcem a pak v 16. hod. BORY A proti Bystřici nad Pern-

štejnem 

 

Tradičně bude pro všechny otevřeno i  

OBECNÍ MUZEUM a to od 14. do 17. hod. 

P P P P 
Poslední prázdninový pátek, předpouťový. 

v naší knihovně. Přijďte si vyrobit náramek 

přátelství, nebo inchový (čtverečkový) obrá-

zek a nebo si třeba jen zahrát hry. 
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     Ze zápisu z 53. jednání ZO Bory 28.6.2018  
Přítomni: 11 členů ZO 

Omluveni: Ing. Kořínková, D., Mgr. Ing. Slavíková M, MVDr. Mar-

ková R., Polova M., 

- ZO neschvaluje prodat xxx částí pozemků, bez splnění  pod-

mínky (výměny, části pozemku na kterém je vjezd na sousední 
pozemek ) 

- 18.7.  bude probíhat další výběrové řízení na dodavatele stavby 

odborné učebny na ZŠ. 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 v celkové výši 

332597,60 Kč. 

- ZO projednalo návrh smlouvy na prodej nových stavebních 

pozemků. 

- ZO pověřuje starostu obce jednat s ing. Mužátkem o možnos-

tech změny regulativů, např. aby zde bylo možné stavět i bunga-

lovy. 

- ZO schvaluje dar pro: Linka důvěry Střed z.s., ve výši 500,- Kč 

- ZO schvaluje dar pro: Centrum pro zdravotně postižené kraje 

Vysočina, o.p.s., ve výši 500,- Kč 

- ZO schvaluje dar pro: Linka bezpečí z.s. ve výši 500,- Kč 

- Starosta informoval o jednání, které proběhlo na OÚ 28.6. k 

vyčištění potoka Babačky na Benátkách. 

 
   Ze zápisu z 51. schůze RO 11.7.2018  

Přítomni: 3 členové RO 

Omluveni: B. Křížová, ing. L. Dostálová 

- V srpnu 2018 uplyne 6 let Mgr. F. Eliáše na pracovním místě 

ředitele školy. Metodika MŠMT doporučuje, aby zřizovatel vydal 

řediteli ZŠ potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automa-

tického prodloužení funkčního období. RO schvaluje vydat ředi-

teli ZŠ toto potvrzení.   

-RO schvaluje odměnu řediteli školy za druhé pololetí školního 

roku 2017/2018 . Vyplacena bude ze státního rozpočtu přiděle-

ného škole. 

 

      Ze zápisu z 54. jednání ZO Bory 26.7.2018  
Přítomni: 11 členů ZO 

Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová 

Omluveni: Ing. Kořínková, D., Mgr. Ing. Slavíková M, P. Láznička, 

Ing. L. Dostálová, 

Hosté:  5 

- Kontrola úkolů: Starosta jednal s ing. Mužátkem o možnosti 

změny regulativů v lokalitě na Sádkách. Podle slov ing. Mužátka 

zde bude možné stavět i bungalovy. 

- 18.7. proběhlo 2. výběrové řízení na dodavatele stavby - zřízení 

odborných učeben ZŠ Bory. Nabídku podaly 2 firmy. Nabídka 

firmy Voneš - stavby s.r.o. je o 700 tis. Kč vyšší proti zadání, 

druhá nabídka je ještě podstatně vyšší. 

Přestože komise doporučila zadavateli vybrat firmu VONEŠ-

stavby s.r.o., po jednání a doporučení ze strany dotačního titu-

lu IROP, z důvodu hrozby krácení dotace, zadávací řízení zru-

šit v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „zákon“). 

V zadávacím řízení po uplynutí lhůty pro podání nabídek nezbyl 

žádný účastník zadávacího řízení. Oba účastníci předložili nabíd-

kovou cenu vyšší, než byla zadavatelem v zadávací dokumentaci 

odst. 5.2 stanovena maximální nepřekročitelná hodnota předmě-

tu plnění veřejné zakázky. Oba účastníci zadávacího řízení, kteří 

podali do termínu podání nabídek svoji nabídku,  byli vyloučeni 

pro nesplnění zadávacích podmínek dle ustanovení § 48 odst. 8 

zákona. ZO zamítá doporučení výběrové komise na výběr doda-

vatele stavby Zřízení odborných učeben ZŠ Bory. 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 v celkové výši 

7.213.200,- Kč. 

- Příspěvky obce na celoroční činnost Komunitní školy a Tělový-

chovné  jednoty Družstevník Bory 

ZO schvaluje žádost  KŠ o příspěvek a veřejnoprávní smlouvu na 

12 tis. Kč   

ZO schvaluje žádost TJ Družstevník a veřejnoprávní smlouvu na 

55 tis. Kč   

ZO schvaluje žádost TJ Družstevník a veřejnoprávní smlouvu na 

20 tis. Kč – oslavy výročí. 

- Zastupitelé dostali k posouzení smlouvu o dílo s panem ing. 

Jedličkou na vypracování smluv na výměny pozemků na Sádkách. 

Protože směny těchto pozemků jsou poměrně komplikované, 

(mimo jiné i DPH), oslovil starosta obce ing. Jedličku s žádostí o 

pomoc. Diskuze proběhla o obsahu smlouvy, a bylo navrženo, 

neuzavírat smlouvu o dílo, ale směnné smlouvy uzavírat na zákla-

dě objednávky. ZO schvaluje návrh, že ing. Jedlička bude smlouvy 

pro Obec Bory vypracovávat na základě objednávky. 

Různé - Ředitel ZŠ předložil Zprávu o výsledcích výchovně 

vzdělávací činnosti za školní rok 2017/2018. Výsledky žáků naší 

školy jsou v mnoha oblastech velmi dobré.  

- XXX začal sám čistit potok Babačka před svým domem „Na 

Benátkách“. Byl by rád, kdyby mu obec pomohla s odvozem 

materiálu. Starosta se zeptá v kamenolomu na možnost odvozu. 
- Dotaz Mgr. M. Chalupy ohledně vracení peněz z akce Energe-

tická úspora budovy OÚ. Energetické úspory stály celkem 4.491 

tis. Kč, dotace na ně byla 1.884 tis. Kč. Celková úspora energie 

je ročně asi 200 tis. Kč. Starosta přítomné seznámil s celou kau-

zou vratky části dotace ve výši 89 tis. Kč z důvodu administrativ-

ního pochybení firmy, která prováděla inženýrskou činnost, a 

s tím, že již není šance, že aby pro obec uhrazená vratka dotace 

byla vymožena zpět. Soudní náklady by byly větší než vratka do-

tace. 

- Dotaz ing. Necidové k některým nedořešeným, nebo nevysvět-

leným bodům z minulých jednání. 

Z tohoto (souhrnného) dotazu vyplývá, že je nutné věnovat dů-

sledně pozornost kontrole úkolů z minulých jednání! 

- PD Na Sádkách – dosud nebylo vydáno stavební povolení. 

Návrh – vypracovat Dodatek s ing. Gregarem.  

- Poplatek za stočné - obdržela obec vyjádření SFŽP a byla cena 

poplatku podle toho vyjádření aktualizovaná?  

Ano po osobním jednání starosty obce a ing. Kocůra na SFŽP se 

podařilo snížení ceny obhájit.  

- Finanční podpora a dary - Kolik má obec v rozpočtu vyčleněno 

pro tuto oblast a kolik z toho bylo už použito? 

Všechny finanční dary jsou poskytovány v rámci rozpočtu obce 

na rok 2018, a konkrétní dary jsou schvalovány ZO. 

- Kamna pro Hasičku Cyrilov - z jakého důvodu dosud nebyla 

vyřešena žádost? 

Vývoj příjmu do rozpočtu obce je příznivý a v létě je šance na 

nižší cenu. Pan Nani zaktualizuje nabídku a na příštím jednání ZO 

bude nákup projednán. 

- ČOV – byl vytvořen plán údržby, projednáno technické řešení 

s Enviro a zahájen projekt? 

 Aleš Vávra bude informován o současné situaci projednaných 

bodů.  

- xxx žádal o možnost připojení k obecnímu vodovodu a zpevně-

ní cesty ke svému domu v Dolních Borech. 

Na vodovod se zpracovává projekt. Cesta bude zpevněna v rám-

ci prací při dláždění u hřbitova. 

- Oprava hasičky v Cyrilově – bude provedena v době prázdnin a 

do kdy vzhledem k dotacím má být akce ukončena? 

Oprava je přislíbena v době prázdnin. Termín ukončení dotace je 

září 2018.  
- Stavební parcely na Sádkách – byla ověřená podmínka pro míst-

ní obyvatele, byl aktualizovaný pořadník zájemců? Pořadník byl 

aktualizován. Zůstali 3 zájemci. 
 

 Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem 

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

s GDPR. 
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Péče o dospělé pacienty  

v Radostíně nad Oslavou 
 Probíhají jednání o novém, nebo zastupujícím lékaři po 

zesnulém MUDr. Šubertovi. Zdravotní pojišťovnou byla 

nabídnuta níže uvedená zdravotní zařízení, která pacientům 

ze zdravotního obvodu MUDr. Šuberta poskytnou akutní 

zdravotní péči, než bude situace vyřešena. 

MUDr. Kvasnička Lubomír - poliklinika tel: 566 690 

277 Žďár n/S.   Po 7:00 – 13:00  

     Út 7:00 – 11:00 14:00 – 17:00  

     St 7:00 – 13:00  

     Čt 7:00 – 13:00   Pá 7:00 – 12:00 

MUDr. Aleš Blažek - Dolní 310 tel: 566 667 338 Nové 

Veselí    Po 7:00 – 12:00     St 6:00 – 11:00 14:00 – 18:00  

      Čt 7:00 – 12:00 

VAMEDIC MUDr. Vávrová - poliklinika tel: 566 690 

221 Žďár n/S.            Po, Út 7:00 – 11:00 

MUDr. Zdeňka Janoušková - U Hřiště 552 tel: 566 544 

144 Měřín Po 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 (objednání)  

Út 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 (objednání)  

St 7:00 – 12:00 12:00 – 12:30 (objednání)  

Čt - 13:00 – 18:00 Pá 7:00 – 12:00 

MUDr. Marta Hladíková - U Tržiště 2191/3 Tel: 566 

524 270 Velké Meziříčí    Po 7:00 – 13:00  

Út 7:00 – 10:00  13:00 - 18:00   St, Čt, Pá 7:00 – 13:00 
 

MUDr. Klimecký bude od září opět každé úte-

rý jezdit do Borů. Ordinační hodiny budou od 12,30 
do 14,30 hodin a budou to jen poradny pro miminka a 
zdravé děti. Nemocní budou ošetřeni v Radostíně v 
dopoledních hodinách v obvyklých ord. hodinách. 
 
Ve dnech  10.9. až 14.9. bude probíhat odečet spo-
třeby vody. Prosím umožněte pracovníkům obce 
přístup k vodoměrům. 
 
Obecní knihovna bude od 3. září otevřena opět i v 
pondělí od 11.30 do 13.30 hod. Pátek  17.-19 zůstává 
beze změny. 

 V ZŠ SBÍRÁME STARÝ PAPÍR, ELEK-

TROSPOTŘEBIČE  

A POUŽITÉ BATERIE 

 Moc dobře víme, že se některé věci dají znovu využít – 

recyklovat, proto je v naší Základní škole Hany Benešové 

v Borech sbíráme. Ve školním roce 2017/2018 bylo odevzdá-

no celkem 12085 kg starého papíru, což bylo na žáka 63,7 

kg. Je to o 2,75 tuny více, než vloni. Pokud se ve statistikách 

uvádí, že na 1 tunu papíru se spotřebuje 17 stromů, pak jsme 

letos zachránili téměř 205 stromů, a to už je pěkný les! 

 Nejlepší třídou se stala 1. třída, která odevzdala neuvěřitelných 2431,7 kg, což je 

téměř 97,2 kg na 1 žáka. 

Na 2. místě skončila 2. tř., která odevzdala 1 588 kg. Na 1 žáka to je téměř 93,4 kg.   

A  3. místo patří 3. třídě s 1407,7  kg, což je  téměř 88 kg na žáka. 

 Nejlepší sběrači podle počtu odevzdaných kilogramů:  (11 nejlepších bylo odměněno 

peněžní poukázkou) 

1.tř. Eva Vaňková (770 kg), Štěpán Šustáček (375,5 kg), Lenka Doležalová ( 311, 8 kg) 2. tř.  

Daniel Hrubý (1419,4 kg ), Adéla  Březková ( 624,8 kg ) 3. tř.  Tereza Doležalová (346,9 kg), 

Zuzana Dvořáková (587,5 kg), Jan Vávra (400 kg) 5. tř.  Simona Havelková ( 701,5 kg )  7. tř.  
Zuzana Hažmuková  (563kg   8. tř.  Veronika Studená (305 kg ) 

Svoz starého papíru proběhl v loňském školním roce 3x a hodně pomohly žákyně IX. roční-

ku Jana Bajerová, Tereza Březková, Gabriela Homolová, Eliška Křížová, Tereza Požárová a 

Tereza Šeránková. 

 V rámci projektu RECYKLOHRANÍ sbíráme do červených popelnic vysloužilé elektro-

spotřebiče a do zelených boxů použité baterie. Letos se nám podařilo nasbírat 76 kg baterií, 

121 kg  elektrozařízení a 6 počítačů a za odměnu jsme získali mikroskopické preparáty, 

které využijeme v hodinách přírodopisu, velký gymnastický míč a malé mety do tělesné vý-

chovy. V příštím školním roce bychom se chtěli aktivně zapojit do plnění úkolů RECYKLO-

HRANÍ.      Mgr. Zuzana Jurková  

TONDA OBAL NA CESTÁCH  

V neděli 9.9. od 14. do 17 hod. (v době konání 

Pohádkové cesty) budeme mít všichni možnost se 

dozvědět mnoho důležitého o třídění a recyklaci 

odpadů. A děti si zde užijí her a zábavy.   

Protože jak můžeme číst výše, děti o této oblasti 

vědí hodně a my dospělí stále málo a tedy máme 

co dohánět:-)) 

Nové parkoviště u hřbitova  se brzy vy-

loupne do plné krásy.  Odvézt zbylý ma-

teriál, instalovat zábradlí a bude hotovo. 
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KOSTEL SV. JILJÍ V NOVÉM 
  

 V uplynulých dnech a týdnech jste si 

mohli v kostele všimnout čilého ruchu. 

Nejprve zaměstnanci obce natírali šindel 

na stříškách okolo hřbitova a betonové 

chodníčky a schod. Po té přijel pan malíř 

Lukáš Dolejský z Velkého Meziříčí. Kos-

tel vymaloval krásně! Navíc je to velmi 

příjemný mladý člověk a je radost s ním 

spolupracovat. Pan malíř ještě dokončo-

val barevné části a v kostele už probíhala 

úklidová brigáda. Po delší době se dů-

kladně umývala okna, vysazování a roz-

šroubování všech oken nebylo jen tak, 

ale dílo se díky všem pomocníkům zdaři-

lo. 

 A pak nastal den D, čtvrtek. Sešla se 

další velká brigáda. Na velký úklid, čistění 

koberců, podlah, lavic… No zkrátka jako 
po malování.  

 A v celém kos-

tele je opět jako 

v pokojíčku. 

 Velký dík všem 

pomocníkům a paní 

Vávrové za organi-

zování! 

 

Blanka Křížová,  

foto Marian Vala 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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100. výročí  

založení Republiky 
Už se to blíží... oslavy 100 let vzniku republiky nabírají rychlost a na inten-

zitě. Kraj Vysočina neomezil narozeninové veselí pouze na jedno místo, 

ale mimořádných oslav se už v první půlce letošního roku dočkala téměř 
všechna okresní města Vysočiny. Poslední zastávka před velkým finále 

potěší 7. září 2018 obyvatele Havlíčkova Brodu při Národním zahájení 

Dnů Evropského dědictví. Pomyslná třešnička na narozeninovém dortu – 

tedy vyvrcholení celoročních oslav 100. výročí – se bude konat 15. ZÁŘÍ 

2018 na Masarykově náměstí v Jihlavě. 

 Na náměstí v centru Jihlavy budou moci návštěvníci sledovat pětici 

scén, z nichž každá bude mít svoji symboliku – budou zapojeny projekce, 

rozehrají se okna radnice v průběhu století, do hry vstoupí obří česká 

vlajka z Muzea rekordů a kuriozit Pelhřimov. Přáním organizátorů je, aby 

lidé zažili po celé odpoledne a večer oslavu, radost a také dostali prostor 

pro zamyšlení, aby společně sdíleli mimořádnou podívanou, která bude ve 

svých jednotlivostech spíše akcentovat události, které společnost ve všech 

jejích vrstvách sbližovaly. Program by měl být délkou i obsahem sdělný i 

pro rodiny s dětmi. Akce se koná za každého počasí, k dispozici budou 

kryté stany a občerstvení.      

            Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina 

Soutěž České televize i naší 

knihovně    

 Česká televize 4. září začíná vysí-

lat dětský, zábavně vzdělávací seriál 

o vzniku první republiky s názvem 

SKAUTSKÁ POŠTA. Vysílat se bude jednou týdně. 

 Bude to zároveň pořad i soutěžní, kdy od října do listopadu bude ČT 

spolupracovat s knihovnami po celé republice. Děti v roli skautských 

doručovatelů budou knihovníkům odevzdávat soutěžní zásilky a případně 

za to od nich přebíraly odměny.  

Věříme, že seriál i soutěž vás zaujme.                 Blanka Křížová 

Proletí 100 letí: Oslavy, které prožijete jen jednou za 100 let 

První památné stromy v naší  

obci už mají své označení. 

SKAUTSKÁ POŠTA 

O MILÝCH NÁVŠTĚVÁCH 
 Během léta jste i vy jistě v Borech potkali řadu zajímavých návštěv, já 

jsem měla to štěstí, že mě o radu požádala skupinka skautů, kteří hledali 

starou dřevěnou pumpu a potom mířili do Netína. Naši obec navštívila i 

výprava KČT z Havlíčkova Brodu, a navštívili oba naše kostely, naučnou 

stezku a Obecní muzeum. V červnu v obci pobývala velká skupina bývalých 

studentů Masarykovy univerzity v Brně a ti také v Obecním muzeu strávili 

mnoho času, a dokonce nám věnovali nové minerály. Jindy tu byla návštěva až z Rumburku a pracovník muzea v Berouně. 

 Nově k nám do Borů míří doslova každý den řada vyznavačů geocachingu, protože tu máme 4 nové kešky. Nemusím si je hle-

dat, ale číst si ohlasy hledačů, je moc pěkné. 

 A až se vypravíte na naši stezku Poznáváme Bory, můžete se zhoupnout na této parádní houpačce. 

A kdybyste náhodou bloudili? Zde: https://mapy.cz/s/30fF6 naleznete na mapách CZ přesnou trasu stezky i s popisem jednotlivých 

zastávek.                                 Blanka Křížová 
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 Dávno tuto myšlenku nosím v hlavě, ale bylo kolem toho 

tolik neznámých! Jakou technikou promítat, zvládnou to naše 

„mašinky“, jaké plátno, hodně velké plátno…. Já, která se snad 
trochu vyznám v knížkách, ale rozhodně ne ve filmech, jak mám 

vybrat ten správný film? Aby se pro tuto příležitost hodil? Jaký 

formát filmu? Který distributor ten film půjčuje… 

 Tedy: technika - notebook mám doma, dataprojektor máme 

obecní, zesilovače zapůjčila ZŠ (díky moc!) a jako 

promítací plátno dobře posloužila projektová 

plachta napnutá na fotbalové brance, postavené na 

ploty. 

 Zaregistrovali jsme se u Unie filmových distri-

butorů, získali číslo kina a už bylo možné objedná-

vat. První pátek (27.7.) jsme promítali film Dvě 

nevěsty, jedna svatba. Parádní letní komedie 

s Aničkou Polívkovou v hlavní roli. Za doprovodu 

blesků v pozadí se promítání povedlo. 

 Za týden jsme si promítli film Všechno, nebo 

nic. Opět víceméně letní komedie. Ovšem mimo 

jiné tam hrál také Petr Vaňek, který pochází ze 

Žďáru nad Sázavou a jako malý kluk jezdil i do 

Borů. 

 A do třetice jsme sáhli po novince a žánru o 

něco vážnějšímu. Tím byl film Hastrman podle 

literární předlohy Miloše Urbana v hlavní roli s Karlem Dobrým, 

režie Ondřej Havelka.  Bylo to kino plné krásných záběrů a scén, 

i když výsledný pocit z filmu je docela rozporuplný. Což jsme 
ovšem od Miloše Urbana asi mohli i očekávat. 

 Co je ale jisté, je to, že letní kino je parádní věc. Na každé 

představení se nás sešlo asi 100 a užili jsme si pohodový večer. 

 Díky moc všem pomocníkům!    Blanka Křížová 

LETNÍ KINO V BORECH 

 Co si vybavíme, 

když se řekne pouť na 

Cyrilově. Ano, to je 

již tradiční a pravidel-

ná akce pořádána 

Sdružením pro Cyri-
lov, která potěší vždy 

stávající i nově přícho-

zí návštěvníky. Letos 

se nesla v duchu pře-

kvapení a že jich bylo 

hned několik. 

Pojďme ale znovu 

nasát a prožít ještě jednou atmosféru, která zde byla. Je neděle 8. 

července 2018 dopoledne. Počáteční déšť byl zažehnán, a tak 

poslední a detailní přípravy všech organizátorů a dobrovolných 

pomocníků vrcholí, aby mohli přivítat všechny návštěvníky poutě. 

S blížící se 11. hodinou již přicházejí první poutníci k hasičce na 

Cyrilově, aby společně oslavili mši svatou na počest slovanských 

věrozvěstů svatého Cyrila a Metoděje. Někteří se přiblížili autem, 

jiní se například vypravili pěšky, až z nedaleké Vídně. 

 Po mši svaté vychází z hasičky spolu s poutníky také slunce na 

obloze, aby rozehrálo oblíbenou kapelu "FRAMIL", a ta svou 

dobrou náladou rozehřála všechny posluchače. Myslíte, že je to 

jediné, co nenechá návštěvníky chladnými? Vůně ručně zdobených 

perníčků, předení kolovrátku, na němž si um našich dřívějších 

hospodyněk může vyzkoušet každý, kdo chce poznat, jak náročná 

ale krásná práce to byla. 

Hned vedle perníčků a 

kolovrátku ťukají o sebe 

paličky, aby rukou zkušené 

paličkářky vytvářely krásná 

díla. Kdo nemá ruční výro-
by dost, může se zastavit u 

výroby košů, košíků a jiných proutěných výrobků. Důležité je také 

potěšit mlsný jazýček například domácím kozím sýrem. Že by-

chom zapomněli na děti? Kdepak, ty už si prohlíží hospodářská 

zvířata, soutěží v hodu s kroužky nebo balonky o medaili, či si 

vyrábí vlněnou památku v dílničce u kolovrátku a každé z nich 

vám posílá obrázek na památku."To jsem se nenadála, jak pěkné 

to tu máte", zaznělo z úst jedné z návštěvnic, která na pouť zaví-

tala poprvé. "Každý rok sem jezdíme a vždy je to tu super, my i 

děti si tu přijdeme na své", pochvalovala 

si další rodina. Den utekl rychle a kapela 

"FRAMIL" jej zakončila nejen dobrou 

hudbou k poslechu ale i k tanci. 

 Tak, to bylo malé zpětné ohlédnutí 

za tradiční poutí na Cyrilově. Závěrem 

patří především poděkování jak panu 

děkanovi naší farnosti za účast na mši, 

tak také všem zúčastněným organizáto-

rům a dobrovolníkům, kteří se na pří-

pravě poutě podíleli.   

       Veronika Nani Honsová, DiS. 

TRADIČNÍ POUŤ NA CYRILOVĚ POTĚŠILA MALÉ I VELKÉ 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 

Stránka 7 Číslo 4 

 Zlí šotkové usilují o zničení 

pohádkového království. Proto 

pan král s paní královnou povo-

lávají pohádkové bytosti, aby 

tento problém vyřešily… 

 Společně jsme opět vyra-

zili na náš týdenní tábor. Děti 

i vedoucí se proměnili 

v pohádkové postavy, aby 

mohli zachránit pohádkovou 

říši před zlomyslnými šotky, 

kteří v království škodí.  Nej-

důležitějším předmět byla 

Prakniha pohádek, z které 

všechny ostatní pohádky 

vycházely. A právě z této 

knihy šotci ukradli stránku 

127, na které bylo napsáno 

všemocné kouzlo. Děti muse-

ly list najít a šifru vyluštit, 
jinak by to pro království 

znamenalo pravděpodobně 

konec. Úkol nebyl jednodu-

chý. Účinným řešením bylo 

nejprve pochytat všechny 

šotky. K tomu dětem pomá-

hal zkamenělý šotek, který jim ukazoval, jakým směrem se mají 

vydat šotky hledat. Ale nedělal to jen tak zadarmo. Děti mu 

musely platit zlaťáky „oslíky“. Naštěstí jim na začátku tábora 

pomohl poustevník, který vlastnil oslíka. Děti poustevníkovi 

pomohly zrušit jeho kletbu a za odměnu jim daroval osla, který 

sypal „oslíky.“ Děti měly plné ruce práce. Musely zachránit 

zlatou rybu, proměnit zpátky sůl, zachránit čaroděje, najít zlato 

a zlatého brouka. Musely čelit i popravě a obelstít Smrtku a 

oživit mrtvá slova. Stále to ale vše nestačilo. Nakonec děti zjisti-

ly, že kamenný šotek, který jim po celou tu dobu pomáhal, byl 

šotčí král a ve skutečnosti je jen využíval. Proto se děti musely 

vydat do Šotčího lesa a šotčího krále chytit. Nakonec vše dobře 

dopadlo a dobro zvítězilo nad zlem. Děti získaly ukradenou 

stránku 127 a vyluštily návod na všemocné kouzlo, s jehož po-

mocí šotky napravily. Šotky si pak mohly vzít domů, aby do-

hlédly na to, zda někomu zase neškodí.  

 Po celou dobu tábora nám vyšlo krásné počasí, proto i 

v boji proti zlu jsme zvládali chodit do Tasova, koupat se v no-

vém rybníku, jezdit na kánoi, hrát baseball a spoustu dalších her. 

Myslím, že letošní tábor se moc vydařil a domů jsme si odváželi 

spoustu zážitků a prožitých krásných společných chvil. Díky 

všem.   Lenka Sýkorová, Foto Štěpán Kříž - MOP Bobeš ČSOP 

 Týden v červenci a jeden týden v srpnu 

jsme opět připravili program pro děti od 3 do 

11 let. První týden v duchu různých pohádek, 

ve druhém pak byli tématem Mimoni. 

 Program připravovaly hlavně Alča Hlaváčo-

vá a Kristinka Kotačková. Blanka Křížová a 

Verča Kotačková se staraly o technické zajiš-

tění a o žaludky všech účastníků. 

 Tábor je organizován tak, že děti přicházejí 

ráno po 

7. hod. a 

pak po 

15. hodi-

ně od-

c h á z e j í 

domů. Jeden den jsme se 

vydali na společný výlet. 
V prvním týdnu do Kně-

ževsi – na vyhlídku, houbo-

vého háje a na hřiště. Ve 

druhém týdnu jsme se 

vydali dál, do ZOO 

v Jihlavě a cestu domů 

jsme si užili ve vlaku. 

 Jednu noc jsme také v 

klubovně přespali, aby-

chom si užili i společný večer a noc. V průběhu tábora si děti 

také vytvořily krásná trička. A po létech jsme se opět pustili do 
pletení náramků přátelství. 

 Velké poděkování patří organizaci Českého svazu ochránců 

přírody, která opět vzala celou organizaci na svá bedra. Další 

velké poděkování patří vedení ZŠ, že nám umožnila využívat 

školní jídelnu k podávání obědů (které nám dováželi ze Zerasu 

Radostín nad Osl.). Děkujeme paní Padalíkové a paním kuchař-

kám za trpělivost! 

      Blanka Křížová, foto Alena Hlaváčová 

TÁBOR 2018 – POHÁDKOVÉ  KRÁLOVSTVÍ 

PŘÍVESNICKÝ TÁBOR V BORECH POTŘETÍ 
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PRÁZDNINOVÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 
 Zatím, co my učitelé a žáci naší školy máme prázdniny, naše školní zahrada je 

nemá. Na ní je potřeba se o rostliny postarat i o prázdninách. Proto organizuje-

me prázdninové brigády, na kterých se na zahradě potkávají žáci i učitelé. Při 

práci si povídají o svých prázdnino-

vých zážitcích, odnesou si vypěstova-

nou zeleninu, a pokud mají žízeň, je 

pro ně připravena voda s bylinkami. 

Letos jsme se potkali celkem čtyřikrát 

- 13. a 27. července a 10. a 24. srpna.  

   Na první brigádě jsme vypleli a 

ostříhali keře před školou, na druhé 

nás bylo jen jedenáct, ale stihli jsme 

vyplet část lesíku a postarat se o zá-

hony. Na třetí brigádě jsme ostříhali 

část skalníků na svahovkách a vypleli 

chodník kolem běhu na 6O m. Na 

čtvrté brigádě jsme tuto práci 

dokončili. A co se dětem letos 

podařilo vypěstovat? A co už si 

odnesly? Ředkvičky, kadeřavou 

petržel, okurky, cukety, rajská 

jablíčka, salát, kedlubny.  

 A na podzimní sklizeň čekají 

dýně, celery, brambory a snad i 

růžičková kapusta. Všem, kteří 

přišli na zahradu moc děkujeme a 

jsme rádi, že máme tak šikovné 

žáky.     Mgr. Zuzana Jurková  

40. VÝROČÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY 

DRUŽSTEVNÍK BORY 7.7.2018 
 Nádherný a výjimečný den 

pro všechny připravila TJ Druž-

stevník Bory při příležitosti 40. 

výročí svého založení. Proběhla 

řada fotbalových zápasů, z nichž 

ten nejzajímavější byl jistě zápas 

našeho dívčího družstva proti 

mužstvu mužů a pak jistě Bory 

ČR : Bory SK! Motoshow, RC 

modely, skákací loď, kapela, 

pestré občerstvení, večer taneční výlet. Příprava takové 

akce je velmi náročná pro všechny. Děkujeme. Bylo to skvělé!                 Blanka Křížová Foto Pavel Kříž a TJ Družstevník 

Vážení a milí fotografové, jistě jste během 

prázdnin absolvovali řadu akcí a aktivit, které 

lze směle zařadit mezi aktivity sportovní. 

Prosím, podělte se s námi o zdařilé snímky. 

Doplňte tak vznikající obecní kalendář na 

příští rok. Fotky v dobrém rozlišení prosím 

zasílejte na adresu bkrizova@seznam.cz 
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informace o naší 
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 TJ Bory oddíl stolního tenisu uspořádal již 

tradiční tenisový turnaj čtyřher Bory 2018. Turna-

je se zúčastnilo celkem 11 dvojic a probíhal od 

15.5.2018. Slavnostní zakončení turnaje proběhlo 

4.8.2018 zápasy o 3. místo a finále o vítěze turna-

je. Následovalo vyhodnocení turnaje s předáním 

pohárů, diplomů a věcných cen pro všechny hrá-

če. V průběhu celého dne bylo zajištěno výborné 

občerstvení (grilované maso, klobásy, pivo, limo 

atd.).  

 Posezení za krásného slunečného počasí po-

kračovalo při pohodové náladě až do pozdních 

nočních hodin. Omlouváme se tím občanům byd-

lícím v blízkém okolí hřiště za případnou hlučnost. 

Děkujeme za velkou pomoc při pořádání turnaje 

p. Zuzce Jurkové, Jindřišce Kavalcové a dalším. 

Rovněž děkujeme všem sponzorům za dary, které 

věnovali pro hráče.  

 Věříme, že se turnaj všem líbil a v příštím roce 

se opět sejdeme. 

Konečné výsledky turnaje: 

1. Fňukal Jiří, Dvořák Martin 

2. Starý Josef ml., Zmrhal Vladimír ml. 

3. Chalupa Vojtěch, Ochrana Miroslav ml. 

4. Hlaváč Vladimír, Dostál Petr 

5. Dufek František, Ochrana Miroslav 

6. Dvořák Vladimír ml., Kozel Petr 

7. Jakubec Petr, Březka Vladimír 

8. Jakubec Pavel, Slouka Jiří 

9. Dufková Kateřina, Burian Viktor 

10. Prudek  Lubomír st., Charvát Jiří 

11. Holánek Pavel, Dvořák Vladimír st. 

 

      Krejčí Vladimír, foto Petra Charvátová 

Pár řádků od mladých hasičů  
 

 Z hasičské soutěže v Katově si naše hasičky 

odvezly zasloužené 2. místo. Úspěšné závody jsme 

zažili i v Herolticích, kde jsme se umístili na krás-

ném 3. místě. 

Pro dobré umístění 

je potřebná také 

kvalitní příprava, 

avšak někdy se také 

nezadaří jako na 

soutěži v Jabloňově, 

které jsme se 

účastnili po víkendu 

na hasičském festi-

valu Pyrocar. 

 Hasičský víkend v Přibyslavi jsme si pořádně užili. Nejen že jsme se 

všichni proletěli letadlem, ale také jsme měli možnost vidět hasičské vy-

prošťovací zásahy nebo hasičskou veteránskou 

techniku.                 Natálie Bajerová  
 

ZAKONČENÍ SEZONY 

 MLADÝCH HASIČŮ 

V pátek 21.9. 2018 nás čeká noční 

hasičská soutěž. Zúčastní se týmy 

ze soutěže Regional Cup. Občer-

stvení zajištěno. Všichni jste  

srdečně zváni. Těšíme se na Vás. 

SDH Bory. 

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER BORY 2018 


