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 Ve městech mají tábor příměstský, 
co bychom my nemohli mít přívesnický? 

 Konal se ve 
druhém prázdni-
novém týdnu. 
Perfektní zázemí 
nám poskyt la 
klubovna MOP 
Bobeš. Ale i obec-
ní muzeum a ro-
dinné centrum 
jsme trošku využi-
li. Alča Hlaváčová 
s Kristinkou Ko-
tačkovou pro děti 
připravily zajímavý 
program. Velkou pomocí přispěla i Verča Kotačková. 
 Ústředním tématem tábora byla hra na piráty. Děti plnily 
úkoly, malovaly si trička, hledaly poklad, pouštěly lodičky, vyrábě-
ly vlajku aj.. Jednu noc jsme v klubovně i přespali. Velkým dnem 
byl pátek, kdy jsme se vydali na výlet do ZOO Jihlava a domů 
jsme pak jeli vlakem. 
 A překvapivě nejoblíbenější činností se nakonec ukázalo 
mytí nádobí…    Blanka Křížová - ČSOP Bory 

PRVNÍ PŘÍVESNICKÝ TABOR V BORECH 

 Děkujeme Blance, Alči, Kristíně a Verči za jejich čas, který 
poskytly dětem na přívesnickém táboře a za velmi zábavný pro-
gram, který si děti moc užily. Není vůbec jednoduché zabavit a uhlí-
dat skupinu docela malých dětí a myslím, že v tomto případě se to 
více než povedlo. Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit na další 
ročník?    Rodiče dvojčat Pipkových 

MOP  
BOBEŠ  
TÁBOR 

2016 
 Po roce tu 
opět byly prázdni-
ny a my jsme se 
vydali na tábor. 
Konal se již tra-
dičně poblíž obce 
Tasov. Odjeli 
jsme v neděli 31. 
července a vrátili 
se v neděli 7. 
srpna. Letošní 
tábor nesl název 
Holubinky. Účast-
nilo se 21 dětí, ty 
byly rozděleny do 
3 skupin. Každá 
skupinka dětí se 

na týden stala novou rodinou. 
Vymyslely si jméno a soustředily 
se na sběr hub. Hráli jsme etapo-
vé hry, za které rodiny obdržely 
houby. V naší táborové vesnici 
Holubinky se mimo jiné konaly 
svatby. Abychom mohli upořádat  
svatební hostinu, vydali jsme se ve 
svátečních oblečcích do Tasova, 
kde jsme směňovali sošíky, které 
jsme si vyrobili z hmoty, která se 
ukrývala v nožičkách hub. Za soší-
ky jsme obdrželi různé drobnosti 
na svatební hostinu. Po obřadu a 
hostině se konal slavnostní tábo-
rák, kde jsme si užili atmosféru 
ohně a zazpívali písničky. Ráno 
jsme se pak rozloučili s táborem a 
odjeli domů. Tábora se účastnilo 
hodně dětí poprvé, ale všechny to 
dobře zvládly. I když nám chvílemi zapršelo, užili jsme si to!  
 Kristina Kotačková, foto Štěpán Kříž a Bára Zikmundová 



Stránka 10 Borský zpravodaj 

Slovo hejtmana 
Končí mé druhé funkční období ve funkci hejtmana Kraje Vysoči-
na a je tedy čas bilancovat. Jaký je můj zásadní pocit při této 
příležitosti? Bylo mi ctí vést kraj, na jehož všech úrovních jsem 
se setkával s množstvím lidí ochotných poctivě pracovat pro 
společný prospěch. Starostové měst a obcí, úředníci, zaměstnan-
ci kulturních, školských a zdravotnických zařízení, pracovníci 
ve službách, ve firmách a ostatní občané našeho kraje – všude 
jsem nacházel poctivé a zaujaté pracanty. Je mou radostí projíž-
dět krajem a vidět krásné opravené domy a firemní provozy, 
celou naši malebnou Vysočinu. 
Politici často rádi mluví o změnách, kterých dosáhli. Já si ale 
myslím, že hlavním pozitivem ve vývoji Kraje Vysočina je stabilita 
a solidnost bez extrémních výpadků. Od začátků jeho existence 

– i za vedení kraje hejtmany Františkem Dohnalem a Milošem 
Vystrčilem – byla pro něj typická spolupráce všech zúčastněných 
a vůle po výsledcích ve prospěch celku. Vleklé spory, přenášení 
osobních averzí a zájmů do politiky – to nepřináší do stavu spo-
lečnosti nic dobrého. Až na malé výjimky se nám dařilo těmto 
situacím vyhnout.  
Můžeme mít různé názory na řešení problémů, společná musí 
být slušnost v jednání a vůle pracovat ve prospěch všech občanů 
Vysočiny. Také proto se cítíme na Vysočině příjemně a vnímáme, 
že náš kraj je regionem vlídných a schopných lidí.  
Rád bych všem občanům Kraje Vysočina velmi poděkoval, rozvoj 
kraje a jeho úspěchy jsou především jejich zásluha, a popřál jim 
do budoucna pevné zdraví a časté pracovní i soukromé radosti. 
  Jiří Běhounek -  hejtman Kraje Vysočina 

Přijďte si vybrat z nových knih v Obecní knihovně! 

 

A zahrát si některou ze spousty nových společenských her.  

Rybník Pešák odbahněný, vydlážděný a celkově opravený. Díky péči pana P. Žáka a finančnímu přispění obce.  

 Loňské velmi horké léto bylo příčinou toho, že 
v roce 2009 zasazený stromeček ginkgo biloba na Pohád-
kovém kopečku uschnul. Doufali jsme, že třeba od koře-
nů znova obrazí. Ale nestalo se tak. A tak jsme koupili 
stromeček nový. A ejhle, v zahrádce původního stromku 
se objevila malá, nenápadná, křehká 
rostlinka stromečku z původního 
kořene. A je to, přese ho teď nevy-
kopneme. To bychom mu nemohli 
udělat. A tak jsme s dětmi 

z přívesnického tábora vysadili nový stromek na jiném místě. A teď se 
budeme strachovat o dva, aby neuschly a aby dobře přečkaly zimu. A 
tak jezdíme zalívat a na zimu jim asi společně upleteme v knihovně šálu! 
Foto: T. Janda a K.Kotačková 

Nový stromek na Pohádkovém kopečku 
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FOTBAL PODZIM 2016 



Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomínky, 
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e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 
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  V sobotu 6. 8. 2016 proběhlo, na tenisovém 
hřišti za školou, závěrečné ukončení tradičního 
tenisového turnaje čtyřher BORY 2016. Do již 
sedmého ročníku turnaje se přihlásilo 10 dvojic 
různých věkových kategorií.  Turnaj probíhal prů-
běžně 3 měsíce, odehrálo se 45 zápasů a jednotli-
vé výsledky se průběžně zapisovaly do tabulky u 
vchodu na hřiště.  O konečné celkové pořadí se 
hrálo právě v sobotu 6. 8. odpoledne závěrečnými 
zápasy o třetí místo a finálovým utkáním. 
 Slunné a teplé počasí přispělo k pěkné atmo-
sféře sobotního odpoledne. Úvodní zápas o třetí 
místo začal již ve 13 hodin. Bohužel tradiční fotba-
lové derby s Radostínem, hrané ve stejnou dobu, 
značně ovlivnilo diváckou návštěvnost tenisového 
finále. (s přeložením fotbalu na neděli Radostín 
nesouhlasil).  První tři dvojice obdržely krásné 
poháry a diplomy, všichni hráči dostali věcné ceny 
a vítězové turnaje zvedli nad hlavu kromě pohárů i 
tradiční sud piva. Po vyhlášení výsledků a předání 
pohárů byly pro všechny připraveny grilované 
speciality a různé občerstvení.  Pořadatelé (stolní 
tenisté Borů) děkují všem hráčům za účast 
v turnaji, divákům co zůstali na finále, všem spon-
zorům turnaje, základní škole za půjčení stolů a 
lavic a paní Jurkové za organizaci hracích termínů 
na hřišti. Zároveň se omlouváme lidem bydlícím 
v blízkosti hřiště, za zvýšený hluk ve večerních 
hodinách. Věříme, že i v příštím roce se sejdeme 
zase v hojném počtu a že tato tradice bude pokra-
čovat i nadále.  Sportu zdar. 

Konečné pořadí: Fňukal Jiří, Dvořák Martin 
Hlaváč Vladimír, Dostál Petr 
Jakubec Pavel, Slouka Jiří 
Karásek Jan, Pokorný Martin 
Dufek František, Ochrana Miroslav 
Jakubec Petr, Březka Vladimír 
Beneš Petr, Beneš Josef 
Chalupa Václav, Chalupa Vojtěch 
Ochrana Miroslav ml., Dvořák Jiří 
Holánek Pavel, Viliš Pavel 
                                       Stolní tenisté Bory 

TENISOVÝ TURNAJ ČTYŘHER 
BORY 2016 

NOVÁ TERASA 
 U sportovních kabin během prázdnin vyrostl 
nový prostor pro návštěvníky fotbalových utkání i 
návštěvníky restaurace.  S finanční podporou obce 
a dotace z POVV Kraje Vysočina celou stavbu 
vybudovali členové TJ Družstevník Bory,  kteří tu 
odvedli opravdu velký kus práce.    
 Foto P. Kříž 

 Během léta navštíví 
naši obec řada návštěvní-
ků. Děti z tábora, turisté a 
cyklisté, ale i tento osamě-
lý poutník, který si tu ve 
stínu odpočal na své pouti. 
Šlo prý o pouť etapovou, 
či spíše štafetovou. On 
sám přišel z Jaroměře a 
mířil do Třebíče, odkud 
bude pokračovat další 
kolega.  B. Křížová 

 Taky  j s te 
l e t o s  p o t k a l i 
v našich lesích tuto 
podivuhodnou hou-
bu, která ze všeho 
nejvíc připomíná 
čepičku nějakého 

kašpárka, které schází jen rolničky. Koncem čer-
vence byla v okolí Borů k vidění minimálně na 

třech místech. Jedná se o: 
 Květnatec Archerův Clathrus archeri 
Tato již na první pohled exotická houba pochází z 
Austrálie, Tasmánie a Nového Zélandu.  Do Evro-
py byl zavlečen během první světové války s do-
dávkami ovčí vlny a bavlny, odtud se postupně šířil 
dál na sever a východ. První nález je znám 
z Francie. U nás byl poprvé nalezen v r. 1962. 
Druh se postupně velice rychle začíná šířit po 
celém území ČR. 
      B. Křížová 

POUTNÍK 

Nejen lidé cestují ! 


