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Borský zpravodaj 
Číslo 5 Listopad    2014 

Pořad bohoslužeb pro Bory a okolí  
Pátek   7.11.2014  První pátek v měsíci  Dolní Bory  18.15 Mše sv. - o.L.Sz. 
Neděle  9.11.2014  Slavnost sv. Martina, patrona farního kostela 
Horní Bory  7.30 Mše sv.: Za + farníky - o.L.Sz.     

   10.30 Mše sv.: Za farníky - host  

 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE 
Od 7.11.  od 7.00 hod. do 8.11. do 7.00 hod od Okliku (od křižovatky na  
Dolní Bory pod Oklikem) po křižovatku na Cyrilov včetně mostu u Pokorných. 
Od 8.11. od 7.00 hod. do 9.11. do 7.00 hod. od mostu po č.p. 148 (Mrázkovi). 
Dolní Bory pravděpodobně od 13.11. do 18.11 (bude upřesněno místním rozhla-
sem). 

Před budovou OÚ 

KČT Bory 

12.12.2014 v  15.15 hod. 

Očekávat vás budeme již ve 14.30  
občerstvení a zábava pro děti bude připraveno. 

PŘEDVÁNOČNÍ   
POZVÁNKY 

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromku 30.11.2014 v 16.00 hod. u OÚ 

 

Obecní muzeum zve všechny  
občany na vánoční jarmark, 

 

který se koná 7.12.2014 
Na co se můžete těšit?  
Petra Homolová - perníčky 
Marie Blažková - Betlémy a drobné deko-
race z kukuřičného šustí 
Olga Padalíková - vyšívaný textil a ozdoby 
s vánočními motivy 
Jana Březková-stolní vánoční dekorace, 
drobné dárky 
Věra Musilová - drátěné a plstěné deko-
race, šperky, pedig 
Medovina a med - pan Tatíček z Křídel a 
další jsou v jednání 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
      

Usnesení z jednání ZO Bory 5.9.2014 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání 
2. Kontrolu usnesení z minulých jednání ZO 
3 . Záměr obce o koupi pozemku p. č. 420/20 o celkové výměře 
1018 m2 v k.ú. DB. 
4. Dopis manželů Příhodových, kde vyjádřili nesouhlas 
s vypracováním projektu na vodovodní přípojku k jejich domu a 
několik dalších připomínek a dotazů ohledně těchto přípojek. 
5. Výsledky Veřejného fóra a následně ankety 10 P 2014 (10 
problémů obce Bory 2014). 
6. Zprávu Dr. Markové. Kontrolní výbor provedl v ZŠ během 
prázdnin kontrolu účetnictví. Vše je bez závad. Další kontrolu 
provedl kontrolní výbor na OÚ ohledně výměny světel veřejné-
ho osvětlení a financování této akce. Tato výměna není ještě 
dokončena, tedy ani finančně uzavřena. 
 

  II. Schvaluje: 
1. Program jednání, doplnění programu a ověřovatele zápisu
                               10-0-0  
2. Rozpočtové opatření č.7/2014. Změna u položky zateplení 
budovy OÚ, schody, vícepráce: místo 700 tis. Kč na 650 tis. Kč. 
Tedy rozpočtové opatření v celkové částce: 16 346 260,- 10-0-0 
3. Smlouvu č.12126301 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí v rámci OPŽP na vybudování obecního vo-
dovodu.                                                            10-0-0 
4. Doporučení výběrové komise na dodavatele stavby nové MŠ. 
Komise po prověření a posouzení všech nabídek firem vybrala 
firmu STAREDO s.r.o. Nové Město na Moravě.  
Cena: 10 779 466,- Kč bez DPH                             10-0-0 
5. Prodejní cenu pozemku, na kterém již stojí stavba, nebo se 
nacházejí sítě. 150,- Kč včetně DPH.                                  9-0-1
   

 III. Zamítá 
1. Žádost - manželů Domských o vybudování vodovodní a kana-
lizační přípojky s tím, že budou splácet dluhy, které u obce mají 
po 5000,- Kč měsíčně po dobu 2 let. 
 

 IV. Ukládá starostovi obce: 
1. Zjistit všechny podmínky ke koupi pozemku 420/20 k.ú. DB u 
paní Kudrfalcové a pana Večeři. 
2. Pamatovat při tvorbě rozpočtu obce na rok 2015 na podněty 
10 problémů z Veřejného fóra a ankety. 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 10 členů. 

Usnesení z jednání ZO Bory 3.10.2014 
 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání 
2. Projekt Ing. arch. Zezuly z projekční kanceláře SANTIS a.s. na 
úpravu komunikací a chodníků. Tento projekt je zpracováván 
v souvislosti s opravami komunikací po budování kanalizace a 
vodovodu. 
3. Kontrolu usnesení z minulých jednání ZO 
4. Zprávu z jednání RO 
3. Informaci L. Zikmundové, že stále není opravená cesta na 
Radenice. 
 

  II. Schvaluje: 
1. Program jednání, doplnění programu a ověřovatele zápisu.
                                                                    13-0-0  
2. Směrnice o majetku a účetnictví.                  13-0-0 
3. Žádost ředitele ZŠ o prodloužení splatnosti půjčky NSVKŠ do 
května 2015                                                                 13-0-0 
4. Darovací smlouvu pro Krajskou správu a údržbu silnic. Opra-
vy poškozených částí vozovek při budování kanalizace a vodovo-
du v částce 600 tis.Kč                              13-0-0  
5. Schválení nařízení odvodu odpisů ZŠ za rok 2014 v částce 19 
122 Kč,- na účet zřizovatele.                            13-0-0 
6. Vyvěšení záměru na prodej pozemku p.č. 1209/11 v k.ú. Horní 
Bory o výměře 75m2.                                                     13-0-0  
7. Příspěvek 1000,- Kč pro Hospicové hnutí Nové Město na 
Moravě.                                                            13-0-0  
8. Žádosti z FMP 2014/2 v celkové částce 25 tis. Kč.        13-0-0 
Do FMP bylo podáno 7 žádostí v celkové částce 27 500,- Kč., 
proto byly částky u 2 žádosti sníženy. 
TJ Družstevník stolní tenis 4 tis. 
HC      3,6 tis. 
KDP Podzimní zájezd   5 tis. 
KČT Pohádková ves   3,8 tis. 
Pouť v Dolních Borech   2 tis. 
KČT Vánoční tvoření   3,6 tis 
Hasiči čarodějnice   3 tis. 
 

 III. Ukládá starostovi obce: 
1. Zaurgovat opravu cesty k Radenicím.     
  

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 13 členů. 
 

Blanka Křížová - místostarostka   Josef Březka – starosta 
 

  Podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne v  Borech 

20.11.2014. Na Cyrilově od 16.30 do 16.40 hod.  
a v Borech 16.50 - 17.10.  

Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v Borech i na Cyri-
lově od pátku 14.11.2014 

Obec Bory nabízí k pronájmu byt 1+1 v obecní bytovce.  
Byt je již volný. Zájemci, prosím hlaste se na  tel. 566535175, nebo na obecbory@razdva.cz. 

Nehledáte klíče? V kanceláři OÚ 
už máme pěknou sbírku! 

Kdo máte hotovou a připojenou kanalizaci, odkontrolovanou od p. Březky nebo p. 
Špačka přijďte prosím na OÚ podepsat Smlouvu o odvádění odpadních vod 

(kanalizace).  



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Celkový počet voličů 633 
Celkový počet vydaných úředních 
obálek 341 
Celkový počet odevzdaných úředních 
obálek 341 
 

Jména a příjmení zvolených čle-
nů zastupitelstva obce: 
Volební strana č. 1 Nezávislí 
v Borech 
1. František Eliáš  43, 179 
2. Lucie Dostálová 30, 155 
3. Blanka Křížová 56, 147 
4. Ladislav Kotačka 37, 138 
5. Pavel Láznička 44, 132 
6. Marcela Slavíková 31,  107 
Volební strana č. 2 KDU-ČSL 
1. Josef Březka 49, 205 
2. Petr Viliš 40,  159 
3. Růžena Marková 57, 146 
4. Milan Špaček 62, 110 
5. Pavel Vávra 36,  126 
6. Dana Suková 24, 118 
Volební strana č. 3 Změna pro 
Bory a TOP 09 
1. Martin Chalupa 32, 131 
2. Ondřej Chalupa 30, 83 
3. Jana Kujalová 46, 73 
 

Celkový počet hlasů pro jednotli-
vé volební strany a pro jednotlivé 
kandidáty. 
1. Blanka Křížová,  147 
2. Mgr. František Eliáš,  179 
3. Ladislav Kotačka, 138 
4. Ing. Mgr. Marcela Slavíková, 107 
5. Dagmar Hašková, 109 
6. Stanislav Kotačka,  46 
7. Ing. Josef Pipek, 112  
8. Vladimír Homola,  113 
9. Olga Padalíková, 66 
10. Pavel Březka ml., 89 
11. Karel Kovář, 89 

12. Zuzana Filipová, 106 
13. Ing. Lucie Dostálová, 155 
14. Miroslav Pol, 74 
15. Pavel Láznička, 132 
  
1. Březka Josef, 205 
2. MVDr., Marková Růžena 146 
3. Špaček Milan, 110 
4. Viliš Petr, 159 
5. Vávra Pavel, 126 
6. Suková Dana Bc., 118 
7. Novotný Antonín, 47, 127 
8. Doležal Petr, 90 
9. Zástěra Martin, 104 
10. Kostečka Jan, 119 
11. Kříž Roman,  94 
12. Vávrová Hana, 81 
13. Kaštan Jiří, 122 
14. Kříž Vladimír, 75 
15. Kučera Tomáš, 85 
 

1. Mgr. Martin Chalupa, 131 
2. Petra Příhodová 55 
3. Jana Kujalová, 73 
4. Bc. Kateřina Maružánová, 45 
5. Michaela Polová, 56 
6. Martin Novotný, 52 
7. Miroslav Příhoda, 57 
8. Ondřej Chalupa, Dis., 83 
9. Mgr. Filip Lysák, 59 
10. Petr Vaculík, 34 
11. Josef Ochrana, 42 
12. Josef Kujal, 44 
13. Kamila Matýšková, 23 
14. Michal Viliš, 49 
15. Zdeněk Slonek, 20 
 

Podrobnější informace naleznete 
na www.bory.cz, nebo 
www.volby.cz  

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 10.- 11.10.2014 PRÁCE V DOLINĚ 

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Bory, které se 
bude konat 7.11.2014 v 19.hod. v zasedací místnosti OÚ. 

Pozvánka na první besedu KDP této sezóny 
18.11. v 17.00 hod. zasedací místnost OÚ.  
Beseda s paní Hanou Dvořáčkovou  z centra 
STŘED o.s. Třebíč 
O DOBROVOLNICTVÍ 
 
MUZIKOTERAPIE  
Další setkání s paní Svatavou Drlíčkovou  
Malá tělocvična ZŠ  24.11.2014 v 17.30 hod. 
 Vstupné 30,- Kč a cizí 50,- 
 Podložku, deku a polštářek sebou 



 Borský kalendář 2015 
 Po kalendáři nástěnném, který před lety vydala LNB, vyjde 
za pár dnů z tiskárny kalendář nový. Tentokrát týdenní. Je to 
kalendář sestavený ze snímků, které jste téměř po celý rok zasí-
lali Daně Sukové a ona je vystavovala na webu.  Sešlo se nám 
celkem 321 fotografií. 
 Nebylo lehké v závěru vybírat. Před zahájením třídění jsme 
stanovili, aby byly v kalendáři  zastoupeny  snímky ze všech částí 
obce a typické ukázky naší přírody. Napřed bylo třeba vylou-
čit ty méně kvalitní. Což šlo poměrně lehce. Ale dál už bylo 
rozhodování mnohem složitější. Vybrat záběry, aby odpovídaly 
danému ročnímu období, a byly z konkrétní části obce, nebo 
okolí. 
 Velmi  jsme ocenili snímky, na kterých byli lidé. Obyvatelé 
obce, mladí i starší, při činnostech. Těch bylo ale nejméně. Až 
před dokončením kalendáře se nám je podařilo doplnit. Hned 
byl kalendář veselejší a zajímavější. Začal žít.  
V pátek 17.10. na společném setkání jsme dali do hromady ter-

míny akcí na celý 
příští rok. Všechna 
čest a velká po-
chvala vám všem! 
Akce jsou napláno-
vané a je jich zase 
víc! 
 V kalendáři 
také naleznete 
důležité kontakty, 
které se každému 
v Borech mohou 
hodit. 
 
A ještě: Snímky, 
které jsou opravdu 
pěkné a třeba se 
ani nedostaly do kalendáře, budou ve větším formátu vysta-
veny v prostorách OÚ.    Pavel Kříž 
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Máte správně označenou nemovitost? 
 N a  O Ú  j s o u 
k dispozici tabulky s čísly 
popisnými, pro všechny 
nové domy v obci. Pokud 
tedy ještě svoji tabulku 
nemáte, prosím, vyzvedněte 
si ji. OÚ v Borech tuto 
tabulku všem poskytuje 
zdarma. 
 
 Označování domů je 
určeno zejména k navigaci 

návštěvníků a poštovních služeb a k evidenci domů pro potřeby 
veřejné správy. Budova se označuje buď číslem popisným, jde-li 
o stavbu trvalého charakteru, nebo číslem evidenčním, jde-li o 
stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje 
obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své 
náklady vlastník budovy. Čísla se přidělují postupně v rámci kata-
strálního území, ale v některých případech se významným budo-
vám (například školám) vyhrazují snadno zapamatovatelná kulatá 
čísla. 
 Něco málo historie 
 Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem ro-
du, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Později se ve měs-
tech začala užívat domovní jména podle domovních znamení, 
snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského 
nebo malířského prvku (např. vyobrazení, rostliny nebo předmě-
tu). Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie. 
Nejdříve nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového 
čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího 
přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se pro-
vádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec 

postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček, 
přičemž se začínalo na nejdůležitějších místech, veřejnými budo-
vami (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost). 

Kostely, kaple a neobývané věže se již od dob Marie 
Terezie nečíslují. 

 Označování budov v současnosti 
 Označování domů řeší v naší legislativě zákon o obcích 
(obecní zřízení), který konstatuje, že budova musí být označena 
popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Samostatnými 
popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí 
jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, gará-
že při domech, drobné stavby). Stavby určené k individuální re-
kreaci se označují evidenčními čísly. K usnadnění orientace mo-
hou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostran-
stvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orien-
tačním. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orien-
tačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé 
popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce 
jedinečné.  Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit 
budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném 
stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Přečíslování 
budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. 
Nová čísla pak hradí obec ze svého rozpočtu a přečíslování bu-
dov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu. 
 Každý vlastník by si měl uvědomit, že nesprávné, nebo 
dokonce žádné označení jeho budovy může mít dalekosáhlé 
negativní následky. Praxe ukazuje, že hasiči či sanitka přijedou na 
místo události pozdě jen proto, že dům byl označen jenom 
"uměleckým", tudíž neplatným číslem či nebyl označen vůbec, 
takže se udaná adresa prostě nenašla. 
 Povinnost označení budov je upravena zákonem č. 
128/2000 Sb., o obcích. Za neoznačení budovy hrozí majiteli 
pokuta až do výše 10.000,- Kč     Blanka Křížová 

MC dnes 
Foto: Marcela Slavíková 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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ZPEVNĚNÉ PLOCHY V BORECH A BUDOVÁNÍ CHODNÍK Ů 

Motto: Úprava veřejných prostranství je pokaždé příležitost. Příleži-
tost doplnit nové k existujícímu. 
 Pochopit místo 
 Vesnice není město. Vesnice není ukvapená a okázalá. Je 
rozvážná a úsporná. Vybudovat ve vsi chodník je zásadní čin, 
který musí být řádně rozmyšlen. Dá se hodně pokazit a přehnat 
dlouho trvající řád věcí. Vzniká nejen bezpečná pěší trasa, ale 
především nové zpevněné plochy a překážky a nové nástrahy 
pro dešťovou vodu. 
 Proto je nutné pochopit a poznat stávající rovnováhu v 
území, pochopit, kam teče za deště voda ze silnice, kde se vsa-
kuje a kde se naopak valí proudem. Chodník nesmí stát logice 

toku vody v cestě. A to je zásadní. 
Návrh  
Nástroje při návrhu nových zpevněných 
ploch jsou různorodé - vhodné spádová-
ní, snížené obrubníky, navazující zelené 
plochy, ale i kvalita povrchů.  S tím vším 
se dá pracovat a vytvářet logický systém 
povrchů a úprav respektující dané místo. 
Někdy je lepší namísto zámkové dlažby 
použít zatravňovací tvárnice a vytvořit 
zpevněné plochy, které zároveň umož-
ňují zásak dešťové vody. Nikoli přehra-
dy, ale tyto a obdobné drobné úpravy 
zabraňují v důsledku povodním.  
Na základě uvedeného jsme se snažili o 
návrh zpevněných ploch v Borech, který 

záměrně nevolí  cestu (vydláždit a dešťovou vodu směrovat do 
kanalizace), ale pokouší se, v co největší míře ctít stávající fungo-
vání odtoku a zasaku dešťové vody v území. Odkud kam vést 
chodník je pouze začátek, důležité je především jak. 
 Snažili jsme se, aby byl výsledný stav kvalitní nejen estetic-
ky, ale především i funkčně. Abychom nevytvářeli nová kompli-
kovaná místa a co nejvíc těch stávajících vyřešili. Používali jsme 
různá řešení tak, abychom nezničili fungující systém, ale pouze 
jej doplnili. Pokusili jsme se chodníky přirozeně začlenit do obce 

a vytvořit kva-
litní veřejný 
prostor. 
 Z c e l a 
záměrně je v 
největším mož-
ném rozsahu 
použito sníže-
ných obrubní-
ků, které jsou 
pro venkovský 
prostor mno-
hem přirozeněj-
ší (množství 
sjezdů a nárazová po-
třeba parkování velké-
ho množství aut u do-
mů). Je také mnohem 
vhodnější pro údržbu 
(shrnování sněhu) a v 
neposlední řadě i pří-
jemnější k chůzi 
(nevytváří zvlněnou 
plochu u každého sjez-
du). 
 V první fázi se 
realizuji zpevněné plo-
chy podél hlavních komunikací a k ostatním plochám existuje 
koncepční řešení, které je nezbytné dále dotvořit za účasti míst-
ních usedlíků. Kdo jiný rozumí tomuto místu než vy sami? Věří-
me, že společně vytvoříme v Borech kvalitní a funkční veřejná 
prostranství.  
  Za ateliér SANTIS, a.s., Ing. arch. Martin Zezula 
 

Náves v Horních Borech před sto lety � vždy šlo  
hlavně o odvod dešťové vody 

Ukázka ze studie atelieru Santis, a.s. 



Stránka 6 Borský zpravodaj 

J e d i n ě 
t a k o v é 

ohlasy jsou slyšet na diva-
delní představení, které 
jsme měli možnost vidět 
v sobotu 25.10. Opět 
k nám zavítal divadelní 
spolek Tyjátr z Křižanova. 
Opět to byla hra divadla 
Járy Cimrmana, autorů 
Svěrák, Smoljak: Lijavec. 
Nejen perfektní herecké 
výkony na jevišti, ale i dobrá orga-
nizace přispěla k pohodě večera. 

 Velký dík tedy patří nejen hercům a jejich spolupracovní-
kům, ale také vedoucím z MOP Bobeš, kteří se tentokrát ujali 
role pořadatelů a pak také vám všem, kteří jste svojí návštěvou 
přispěli na dobrou věc! 

 Na konto nadace 
Dobrý anděl bude odesláno celých 10 000,- Kč. 
DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci 
svých dětí dostaly do finanční tísně.  
       Blanka Křížová, Foto Bára Zikmundová  

DOSTALI JSME KRÁSNÝ DÁREK, pan Pavel Štyl ze Žďáru nad Sáz. pro nás všechny vyrobil papírový mo-
del kostela Sv. Jiljí. 
 „Tvorba vystřihovánek kostelů a kapliček je moje hobby na špatné počasí. Dělám 
to pro svoje potěšení a když to potěší i někoho dalšího, tak je to pro mě obrovská mo-
tivace. O to, že jsem dělal právě váš kostel se zasloužil můj kolega pan Josef Pipek, který 
mě o to požádal.“ 
Dokonale provedený papírový model naleznete ke stažení na www.bory.cz a další infor-
mace na (http://papir.pavelstyl.cz)   BK 

PERFEKTNÍ, SUPER, SKVĚLÉ… 

Nové, krásné knihy v naší obecní knihovně. 


