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Borský zpravodaj 

Zelený čtvrtek 17.04.2014  
18.00 hod. Mše na památku Večeře Páně: Za kněze - o.J.B. 
Velký Pátek 18.04.2014   
18.00 hod. Liturgie památky Umučení Páně. - o.J.B. 
Bílá Sobota 19.04.2014   
20.00 hod. Velikonoční Vigilie: Za farníky - o.J.B. 
Neděle Neděle Zmrtvýchvstání Páně    20.04.2014   
9.45 hod. Mše sv.: Za Jiřího Dvořáka a rodinu Dvořákovu a 
Tulisovu - o. J.B. 
Velikonoční pondělí  21.04.2014  
DOLNÍ BORY 8.45 hod. Mše sv.: Za Františka Marka, rodinu 
Sukovu a Petra Halu, za Jana a Emílii Kujalovy a snachu - o. L.Sz. 
HORNÍ BORY 9.45 hod. Mše sv.: Za Jaromíra Novotného a 
rodiče Vaverkovy - o.L.Sz. 

Farní oznámení 
- Na Zelený čtvrtek začínáme Velikonoční 
Triduum. Ve čtvrtek v 18.00 hod. Mše na 
památku Večeře Páně. Po Mši adorace v 
adorační kapli. 
- Na Velký pátek adorace od 8.00 hod. Litur-
gie památky Umučení Páně bude v 18.00 
hod. Adorace u Božího hrobu do 21.00 ho-
din. Sbírka bude na Boží Hrob v Jeruzalémě. 
- Na Bílou sobotu adorace u Božího hrobu od 15.00 do 20.00. 
Velikonoční Vigilie bude ve 20.00 hodin. Na tuto bohoslužbu si 
přineseme svíčky. 
- Velikonoce. Mše sv. bude spojená s požehnáním pokrmů. Sbír-
ka bude na opravu kostela. 

JEDNA Z FOTOGRAFIÍ ZASLANÝCH DO DATABÁZE PŘIPRAVOVANÉHO KALENDÁŘE. Více na str.4 

Číslo 2 Duben 2014 

OPRAVA FARNÍ KANCELÁŘE Určitě si všichni vzpomínáte, že 
kancelář na faře již několik let neslouží původnímu účelu. Pomalu se stávala skla-
dištěm nepotřebných věcí a uložený archivní a knižní fond trpěl vlhkostí a pra-
chem. Na její zařízení se přijel podívat současný bohoslovec, vystudovaný archivář 
PhDr. Jaroslav Mrňa. Pod jeho odborným dohledem a s praktickou pomocí P. 
Miroslava Prajky jsme kancelář vyklidili, knihy roztřídili na knižní a archivní fond. 
Poté započala rekonstrukce místnosti. Bylo třeba vymalovat, natřít topení, položit 
koberec, vyměnit světlo a garnyž, objednat skříně na knihy. Další fází bylo ukládání 

knih podle obsahových skupin, které také vzalo několik dní. Zpočátku jsme si mysleli, že za měsíc máme 
hotovo. Ale postupnými kroky jsme pracovali od září do konce ledna. Po skončení opravy pan děkan míst-
nost požehnal za účasti některých farníků. Primárním účelem bylo archivovat knižní tituly, což se podařilo. 
Dalším záměrem je využití této místnosti pro schůzky mládeže a dětí. Děkuji všem za veškerou pomoc a podporu.  Hana Kadlecová 

Pořad bohoslužeb pro farnost Bory od 17.4. do 21.4.2014 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 28.2.2014 
Zastupitelstvo obce: 
  

 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání. 
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání. 
3. Prezentaci zástupce firmy Ekosvětlo – nabídka nových světel 
pro veřejné osvětlení obce. 
4. Možnost odkoupení pozemků na Sádkách. 
5. Návrh jinak řešit pronajímání zamčeného prostoru školního a 
obecního hřiště za ZŠ (umělá tráva). Např. volně přístupné. Tato 
varianta ovšem znamená značné riziko poškození hřiště a špat-
nou údržbu. 
6.  Návrh umožnit sportovcům odebrat nějaké dřevo z obecního 
lesa na vybudování dalších zařízení u fotbalového hřiště. 
  

 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.                  9-0-0 
2. Schválení rozpočtového opatření 1/2014 a 2/2014          9-0-0 
3. Výměnu pozemku s ing. Koukalem. ZO souhlasí s třetí varian-
tou návrhu geodetů.                                                         9-0-0 
4. Dodatek č. 2 ke spisovému a skartačnímu řádu.          9-0-0 
5. Pravidla čerpání FMP 2014.                                    9-0-0 
6. Převod částky 192.200 Kč z rezervního fondu ZŠ a MŠ Bory 
do investičního fondu ZŠ a MŠ Bory.                                 9-0-0            
  

 III. Ukládá starostovi obce: 
1. Vypracovat smlouvu na výměnu pozemku s ing. Koukalem, a 
tím dořešení této vleklé záležitosti. 
 

 IV. Ukládá řediteli ZŠ a MŠ Bory 
1. Odvést částku 192.200 Kč z investičního fondu ZŠ a MŠ Bory 
do rozpočtu zřizovatele. Z těchto prostředků bude zakoupena 
myčka nádobí v ŠJ a odsávací zařízení do ŠJ.     
                     

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů. 

Usnesení z jednání ZO Bory 11.4.2014 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání. 
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání. 
3. Návrh Pavla Vávry na slavnostní setkání spolků před koncem 
roku nejlépe v říjnu a naplánování akcí na rok 2015. 
  

 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu                11-0-0 
2. Schválení rozpočtového opatření 3/2014 v celkové částce 140 
tis.                                                                             11-0-0 
3.  Účetní závěrku obce za rok 2013 bez výhrad                11-0-0                                            
4. ZO souhlasí s přidělením finanční podpory z Fondu malých 
projektů všem 6ti žádostem, které se v jarním kole sešly. 
HC Bory – 5000,- 
TJ Družstevník Bory - stolní tenis 4000,- a fotbal 5000,- 
MOP Bobeš – 4200,- 
ČSOP Bory – 2800,- 
Klub dobré pohody – 4000,- 
Celkem bylo schváleno 25 tis. Kč 
Ještě se ukázala možnost, přispět SDH na pořádání pálení čaro-
dějnic. Bude projednáno na příštím jednání.               11-0-0  
5. Pořízení nových světel veřejného osvětlení od firmy Ekosvětla. 
                8-1-2 
6. Dotisk knihy Minerály Borů a Cyrilova. Náklad knihy 1000 ks 
z roku 2009 je již zcela rozebrán. ZO souhlasí s dotiskem 400 ks
                                                                      11-0-0 
7. Nabídku dárku pro miminka při vítání občánků v ceně 400,-
Kč. ZO souhlasí s úpravou příslušné směrnice: Děti při vítání 
budou dostávat mimo finančního daru 1000,- Kč i tento věcný 
dárek .              11-0-0 
 Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů. 
 
Blanka Křížová - místostarostka      Josef Březka – starosta 

Kanalizace - Jdeme do finále.  

 Ve středu 16.4. 2014 byla nová čistírna odpadních vod uvedena do provozu. 
Zkušební provoz je plánován na 1 rok. Během dubna až června se budou jednot-
livé nemovitosti napojovat. V těchto dnech řada majitelů nemovitostí obdržela 
dopis s pokyny jak a kdy napojení na kanalizaci provést. Další dopisy budou ná-
sledovat. 
• Prosíme všechny, kteří již začínají s prací na přípojce, aby si včas zajistili 

vyvezení jímky a likvidaci kalů na ČOV např, ve Velkém Meziříčí.   
• Kdo bude mít přípojku hotovou, je povinen pozvat si před jejím zasypáním 

na kontrolu komisi z obce. Prosím připravte si v té chvíli k ruce také pro-
jekt přípojky a územní souhlas.  

V souvislosti s připojováním na kanalizaci uvádíme nabídku firmy Zemní práce pana Kováče, která nabízí 
vykopání, případně celé provedení kanalizační přípojky včetně zapojení potrubí a zasy-

pání. Cena je 900 Kč za m3 výkopu + materiál  
(pokud ho bude zajišťovat firma.) 

Pokud budete mít o práce této firmy zájem, prosím ohlaste se na Obecním úřadě. 
 
 Protože v průběhu připojování domů na novou kanalizaci bude ve většině přípa-
dů třeba vyvézt stávající jímku, oslovili jsme s dotazem pana Dusbabu z Radenic. Ten 
ale větší množství jímek vyvézt nezvládne, proto nám doporučil také firmu Agropod-
nik Velké Meziříčí. Zde je možné obracet se na pana Mokrého tel. 603 863 292.   
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POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Poplatky v roce 2014    Svoz komunálních odpadů (popelnice) 500,- Kč, splatnost do 31.5.2014. 
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně nebo na účet číslo 4200009323/6800, var. symbol je rodné 
číslo poplatníka. 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD       Sběr nebezpečného odpadu proběhne v naší obci 13.5.2014.  
Čas bude upřesněn. 
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v Borech i na Cyrilově od 
středy 9.5.2014  

 

   KOMPOSTÁRNA V ROCE 2014 
Provozní doba: středa a sobota 16.00 - 18.00 hod.  
Prosíme, pokud ukládáte biologicky rozložitelný odpad na vyhrazenou plochu u fotbalo-
vého hřiště, nedávejte nikdy společně větve a trávu na jednu hromadu! Není to 
přece skládka. Větve se před kompostováním musí poštěpkovat! Tráva ne!  

Zápis dětí do MŠ ve školním roce 2014/2015 
se koná v budově MŠ ve středu 14. 5. 2014  

od 12.00 do 16.00 hod.  
Tiskopisy potřebné k zápisu si můžete vyzvednout od 28.4. do 2.5.2014 během provozu 

mateřské školy. 
K zápisu prosím s sebou vezměte vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a průkaz totožnosti 

zákonného zástupce. Na shledání s Vámi se těší učitelé MŠ Bory. 

DO RÁMEČKU 
DĚKUJEME: 
- všem, co se podíleli na zdárném průběhu výměny oken v budově OÚ. Zejména všem paním kuchařkám, uklízečkám i ve-
dení školní kuchyně a panu školníkovi.  Našim pracovnicím VPP -  Dáši Haškové a Marii Kabrdové a taky paní uklízečce 
Věře Jakubcové. Ty si s vyklízením, úklidem a také malováním užily skoro 3 týdny. 
- Všem trenérům nejmladších fotbalistů! 
- Všem dětem a Lence a Báře kteří se vydali v pátek 4.4. na úklid silničních příkopů. 
- Členům SDH, kteří uklidili v pátek 4.4. posyp z okrajů komunikací. A taky všem, kteří tento posyp smetli na kupky! 
- Paní Mrázkové, Chalupové, Kostečkové a Vilišové, které pomáhaly při sbírce šatstva pro Diakonii Broumov. 
- A zvláštní poděkování patří Aničce Novotné, která přišla na to, jak odnaučit kočky dělat nepořádek na hřbitově v Dol-
ních Borech! 
Do rámečku zcela opačného, by ovšem patřil ten, kdo sebral dětem z MOP Bobeš kbelík a další pomůcky, které používají při přenášení 
obojživelníků u rybníku Kutiňák. Opravdu někdo nutně potřebujete kbelík, ve kterém byly přeneseny stovky ropuch?         BK 

Český den proti  
rakovině  14.5.2014 

I u nás v Borech budete mít  opět  
možnost u prodejny COOP  

si zakoupit květ měsíčku lékařského ,  
a přispět tak na dobrou věc. 
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 Je to už řada let, kdy LNB udělala krásný kalendář s fotografiemi Borů. 
Rádi bychom navázali a pro rok 2015 připravili kalendář, který bude jenom 
náš. Borský. Bude obsahovat fotografie vás všech, kteří své fotografie poskyt-
nete a budou v něm zaznamenány všechny plánované akce v tom roce. Kalen-
dář to bude týdenní, a tedy fotografií bude potřeba spousta. Proto vyhlašuje-
me fotosoutěž, která potrvá do konce října. Aby se pak stihl tisk a vše ostatní 
do konce roku. Fotografie budou po jednotlivých měsících vystaveny na adre-
se: http://boryfoto.webgarden.cz/ a zde bude také možné hlasovat pro sním-
ky, které se vám budou nejvíc líbit. Své fotografie Borů, a zejména také 
z činností a akcí zde pořádaných, prosím zasílejte na adresu: boryfo-

to@seznam.cz a Dana Suková ml. už vše potřebné zařídí.                                             Blanka Křížová 

FOTOSOUTĚŽ + OBECNÍ KALENDÁ Ř  
-  DATABÁZE NA ADRESE http://boryfoto.webgarden.cz/ SE PLNÍ. DĚKUJEME! 
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Obec Bory v rámci MA 21 zve všechny borské ženy na  

3. VOLNÝ TANEC  

s paní Libuší Kotoučkovou 

v úterý 13.5. 2014 od 17.30 -19.30 hod.  

v malé tělocvičně ZŠ Bory 
 S sebou: pohodlné oblečení, nejlépe volně vlající sukně nebo alespoň na něja-

ké kalhoty uvázaný šátek. Tančíme bosky. S sebou na pití nejlépe čistou vodu a 

deku nebo karimatku na ležení. Jedná se o ukázkovou lekci a ženy budou hradit 

pouze 30 Kč (příspěvek na pronájem tělocvičny) Přijďte společně oslavit Den matek! 

VÝM ĚNA OKEN A ZATEPLOVÁNÍ BUDOVY OÚ 
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K jaru patří píšťalka. Umíte si ji vyrobit? Poradíme. 
 Asi nejlepším materiálem, co jsme vyzkoušeli, jsou jeřabiny, líska, nebo vrbové pruty. Měly by být silné alespoň jako tužka, 
nejvíce 1,5 cm, i když jsem dělal i z 5mm proutku a i 3cm klacku. K výrobě nám budou stačit šikovné ruce a obyčejný nůž se střen-
kou. Dostatečně ostrý. Pro méně šikovné doporučujeme si připravit k ruce i lékárničku, nebo aspoň přiměřené množství náplastí. 
Z prutu si vybereme rovnou část, dlouhou 5 až 15 cm. Necháme jej rovný, seříznutí provedeme až po otlučení, abychom se vyhnuli 
poškození kůry na okrajích. Střenkou nože začneme poklepávat na kůru kolem dokola po celém obvodu prutu, aby se oddělilo lýko 
od dřeně proutku a kůra se dala snadno stáhnout. Dříve se při otloukání recitovaly různé říkanky a tím byla také dána doba, potřeb-
ná k otloukání: "Otloukej se píšťaličko vrbová, vrbová, pojedeme zítra ráno do lesa na drva, už jsi otlučená dost, jako měkká kost." 
Jak píšťalku vytvarujeme? 
 Před stažením kůry se šikmo seřízne strana, která se přikládá ke rtům. Na horní straně budoucí píšťalky vyřízneme zvukový 
otvor. Na protilehlém konci kůru nařízneme dokola a opatrným kroucením její část z prutu stáhneme (obrázek). 
Nyní vytvarujeme náústek: oddělíme malý špalíček zhruba ve vzdálenosti zvukového otvoru, nahoře z něj seřízneme tenký plátek a 
zasuneme zpět do stažené kůry. Druhou část také shora mírně seřízneme a zasuneme na opačné straně do kůry. Posunováním toho-
to kolíčku do různé hloubky měníme tóny píšťalky. 
 Pozn.: Přes veškeré úsilí je velmi pravděpodobné, 
že vyluzované zvuky snesou pouze tvůrci píšťalky či sku-
tečně otrlí jedinci. Nedoporučujeme tudíž hvízdat v blíz-
kosti osob se slabou nervovou soustavou či v kostele. 

 
A ještě jedna básnička k vý-
robě: 
Otloukej se, píšťaličko - 
nebudeš-li se otloukati, 
budu na tě žalovati 
našemu pánu, děravému žbánu. 
Pán sedí pod dubem 
s pěkným bílým holubem, 
hólubičko, snes vajíčko; 
až já půjdu na kopeček, 
koupím ti tam cimbáleček, 
na cimbálek: tydli, tydli! 
na housličky: fidli, fidli! 
a na basu: žum dum! 

                                    a na bubny: drom bum! 
              Zdroj: Skautský oddíl Medvědi Cvikov 
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DEN ZEMĚ - POKRAČOVÁNÍ,  ANEB  DEN  PEJSKŮ 

V neděli 4.5.2014 odpoledne. 
Na co se můžete těšit? Na zajímavého hosta, na přehlídku pejsků velkých i 

malých, ušlechtilých i voříšků…. 
Soutěže pro děti. 

Mateřské centrum - pozvánky 
V pondělí 28.4. v 17:00 hod beseda s Mgr. Janou Procházkovou o Montessori pedagogice 
(Vlastní objevování poznatků samotným dítětem tj. klíčový princip výchovně vzdělávací čin-
nosti Montessori pedagogiky. Potřeba učit se, porozumět okolí, vyznat se v souvislostech je v 
nás zakódována přímo geneticky. Při výchově a učení stačí respektovat individuální vývoj a 
využít senzitivní fáze každého dítěte.) 
Ve středu 30.4. od 9:00 hod. bude akce v rámci Týdne opravdových plen.  Bude zde na-
chystaná hra pro děti (přebalování panenky, třídění odpadu apod.). Budou zde k vidění látko-
vé plenky, pro maminky budou nachystané drobné dárečky a pro zúčastněné děti certifikáty. 
Prosím maminky, které předběžně už vědí, že půjdou, o nahlášení jména dětí (napsat mi do 
zprávy) certifikáty si chystá paní z týdne opravdových plen. Zúčastnit se mohou i jen mamin-
ky samotné.  Další info na www.tydenopravdovychplen.cz             Marcela Slavíková 

Jarní zájezd Klubu dobré pohody v sobotu 31.5.2014 
Navštívíme krásné město LITOMYŠL A OKOLÍ 

Památné místo Růžový palouček 
Ekumenický kostel Boží lásky v Budislavi 

 

Odjezd v 7.00 hod. od OÚ. 
Návrat asi ve 20.00 hod.  

Cena: děti a důchodci 180,- 
Dospělí 220,-    Přihlášky na telefonu 608312224 B. Křížová 

DEN ZEMĚ 2014 
Přijďte s námi oslavit  jaro.  

V neděli 27.4.2014 sraz u kostela  
v Dolních Borech ve 13.30 hod. 

Vypravíme se na novou ČOV,  kompostárnu a pak na Geopark pana Ludvíka 
Večeři a vydáme se po trase připravované vycházkové stezky. 

Vysadíme společně nové stromky. 
Naplánujeme jak vybavíme novou stezku a na závěr si opečeme párky na připra-

veném ohni. Všechny občany zve pracovní skupina MA 21  a ZO ČSOP v Borech 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s.  Pracoviště Žďár nad Sázavou pořádá  
OZDRAVNÝ ZÁJEZD K MOŘI ITÁLIE - BIBIONE  
Tento zájezd je vhodný pro osoby se zdravotním postižením, nebo seniory vzhle-
dem k  ubytování i přístupu do moře. 
Termín odjezdu: 29. srpna 2014 do 7. září 2014  
Předpokládaná cena zájezdu 5 000,-Kč (pobyt+ doprava). 
Ubytování v pěkných 4. až 6. lůžkových apartmánech. Apartmány přímo u pláže 
nebo v její blízkosti. 

Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky na CZP Žďár nad Sázavou, Komenského 1, 6. patro. Kontaktní 
osoba: Květoslava Růžičková 
Telefon: 566 625 703, mob. 605 353 612. Více informací o zájezdě i další činnosti CZP naleznete na www.bory.cz 

Obecní muzeum tentokrát o Velikonočních svátcích otevřeno nebude. Velkou výstavu připravujeme na dolnoborskou pouť. 

Těšit se můžete na Harmonizační obrazy a keramika-Michaela Orlová, Tepané šperky-Věra Musilová a výrobky z pedigu. 
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JAK NA NEPOŘÁDNÉ  PEJSKAŘE? 
 Zkusili jste si někdy tuto větu zadat do Googlu? Já ano, po opakovaných 
stížnostech borských občanů a pohledu na nešťastné pracovnice VPP při sečení 
obecních veřejných ploch. Hledala jsem radu. Doufala jsem, že někde už to vyře-
šili, že už vědí! A že už je netrápí psí hromádky, kam se člověk podívá. Početla 
jsem si. To tedy ano. Zázračný recept ale nemají nikde. Nezbývá nic jiného, než 
věřit, že vy, majitelé pejsků v Borech budete ke své obci a všem, kteří v ní žijí 
ohleduplní.  Teď si jistě říkáte: „Ta s tím teda nadělá! Dřív to nikdo neřešil. 
Vždyť jsme přece na dědině!“ 
 Jenže: Dřív byli pejsci na dvoře. Nikoho ani nenapadlo vzít si pejska na 
vodítko a jít s ním na procházku, nebo do obchodu. Po vsi běhaly husy, kachny, 
slepice. Nebyly tam upravené plochy, parky a trávníky sekané sekačkou. 
 

Přece nebudeme v Borech zavádět např.: 
 Žáci a studenti budou opět kontrolovat nepořádné pejskaře 
Stejně jako v minulých letech, i letos vyrazí do ulic společně se strážníky městské policie čtyřčlenné hlídky složené ze žáků základních 
a nově i studentů středních škol, aby kontrolovaly, zda lidé uklízí exkrementy po svých psech. Ukáznění pejskaři budou pochváleni a 
odměněni například obrázkem, těm neukázněným naopak děti vysvětlí všechna rizika, která z jejich nezodpovědného přístupu ply-
nou.  
„Městská policie tento projekt realizovala již v letech 2011 a 2012 a tehdy si získal široký ohlas. Chválili jej jak slušní pejskaři, tak 
široká veřejnost. Letos jsme se proto rozhodli, že projekt s názvem Děkuji, že se nestydíš a uklízíš po mně hromádky pro-
běhne ve dvou etapách s tím, že se jej budou moci zúčastnit nejen základní, ale i střední školy,“ uvedl pro Mostecké listy ředitel 
městské policie Bronislav Schwarz.  
 
 Izraelci identifikují DNA z výkalů a nepořádné pejskaře pokutují 
Izraelci jsou známí svým nadšením pro moderní technologie a jejich užíváním v každodenním životě. Město Petah Tikva se rozhodlo 
testovat DNA psích výkalů a majitele buď odměňovat, nebo trestat. 
Petah Tikva, fakticky předměstí Tel Avivu, nastartovalo zatím na půlroční zkoušku nový program. Obyvatele radnice žádá, aby své psí 

miláčky vzali k místnímu veterináři, který hafanům provede výtěr z huby na test DNA. Město si 
vybuduje databázi DNA místních psisek s tím, že u každého bude uvedeno i jméno majitele. 
Pejskaři, kteří výkaly svých čtyřnohých miláčků uklidí do košů k tomu určených, budou mít ná-
rok na kupony. Při jejich předložení obdrží psí žrádlo a hračky. Když ale zaměstnanci města 
najdou psí výkaly na ulici, otestují je a majiteli psa pak uloží pokutu. 
 
 Bič na nepořádné pejskaře: Město posílá výkaly poštou domů! 
Radní španělského města Brunete několik let marně vychovávají pejskaře. Chovatelé štěkajících 
miláčků totiž nechávají v ulicích výkaly a nic je nedokáže přimět k udržování čistoty a pořádku. 
Až nové opatření. Radní teď po majitelích psů výkaly sbírají a posílají jim je poštou v krabici s 
nápisem: „Ztracený majetek.“ Během prvního týdne od vyhlášení akce dvacet dobrovolníků 
hlídá ulice a pozoruje, kdo neposbíral po svém psovi trus. V nestřeženou chvíli se dají s majite-
lem do řeči a vyptávají se na jméno zvířete. „Když známe jméno psa a také rasu, dokážeme 

identifikovat majitele z registrační databáze chovatelů zvířat, který máme na radnici,“ vysvětluje mluvčí Obecního úřadu v Brunete. 
A když mají majitele, mají adresu a výkaly mu můžou v balíku poslat. První týden takto bylo odesláno 147 vzorků psího trusu. Radni-
ce je spokojená. V ulicích ubylo o sedmdesát procent výkalů. Majitelé psů se děsí, že jim přijde nelibě páchnoucí balík a budou mít 
veřejnou ostudu. Kdo totiž zásilku dostal, se v malém městečku u Madridu neututlá. 
 
 Spousta lidí bez okolků přizná, že má ráda přírodu a chce být přírodě co nejblíže. Je očividné, že většina těch-
to lidí vlastní psa. Nejlepší přítel člověka nás, ať už si to uvědomujeme nebo ne, nutí neskrývat se před přírodou a 
nezavírat oči před stavem prostředí, ve kterém žijeme. Díky psům se díváme kolem sebe, ať už majiteli psa jsme 
nebo ne. Třeba proto, abychom nešlápli do psího výkalu... 
Česká města se dělí na ta, která si se psími výkaly umí poradit a na ta, kde se situace stává neúnosnou. V případě druhé skupiny pak 
obvykle nastupuje hysterie veřejnosti, ztrpčování života pejskařů a zbytečně nepřátelská atmosféra mezi občany. Naštvaný soused, 
znečištěná obuv nebo oděv jsou však ty méně nepříjemné důsledky. Málokdo si totiž uvědomuje vliv neuklizených exkrementů na 
naše zdraví a společné životní prostředí. 
 Bojíte se škrkavky? 
 A jak nás psí výkaly ohrožují? Uveďme si jeden příklad za všechny. Například v Praze bylo 21% dětských hřišť a pískovišť shle-
dáno pozitivními na výskyt vajíček škrkavky psí (Toxocara canis). Tento parazit je záludný tím, že dokáže mimo hostitele (např. v 
půdě) přežít i několik měsíců. Takže i při styku s již uschlým a zdánlivě neškodným výkalem může dojít k nákaze. Výborným 
„rozšířovadlem“ škrkavek je například sekání městské zeleně, kdy prach z exkrementů létá opravdu daleko. V těle člověka potom 
larvy škrkavek putují tkáněmi a než se usadí například v játrech, mozku či oku, zanechají za sebou pěknou spoušť. 
 Ostražití by měli být i sami milovníci psů, neboť většinu obvyklých parazitů si jejich miláčkové přinášejí právě z procházek po 
městských sídlištích. Zkuste si představit ten nápor na organismus malého štěněte, kterého postavíte na trávník posetý psími výkaly. 
Nechali byste vaše dítě hrát si na podlaze veřejných záchodků?  Kráceno 
 Že na nepořádné pejskaře neplatí pokuty ani zákazy, a tudíž se na ně musí od lesa, vědí za hranicemi. A tak v Maďarsku fungují 
sběrná místa, která psí exkrementy vykupují! Ve Velké Británii nebo USA pak v parcích stojí lampy, které svítí na metan získávaný 
rozkladem psích dárečků. Majitel psa hodí exkrement do nádrže, zatočí klikou a už lampa svítí někomu dalšímu na cestu.   
  A ještě se omlouvám těm, kteří  se o své pejsky starají dobře a hromádky po obci nenechávají!        Blanka Křížová 

T
É

M
A

 S
T

Á
L

E
  A

K
T

U
Á

L
N

Í 



Stránka 8 Borský zpravodaj 

 ZLATÝ LIST - místní kolo - 12.4.2014 
Už tradičně, když se blíží měsíc duben, mě děti zasypávají otázka-
mi: "Kdy bude na Ostrůvku Zlatý list?" Většinou odpovídám, že 
asi v polovině dubna, ať vydrží, připravují se a dozví se vše včas. 
Úplně stejně tomu bylo i letos, ale nadešel den D, kterému sa-
mozřejmě předchází důležité přípravy. Trénujeme a scházíme se 
dvakrát týdně, ráno před vyučováním a povídáme si o ptácích, 
bylinkách, stromech, hmyzu a ochraně přírody. Děti letos samy 
přišly, že se mají přihlášky podat do pátku 4.4., ale byla jsem 
bohužel nemocná. Proto se přihlašování ujala p. uč. Dáša Křížová 
a po poradě s dětmi i se mnou přihlásila 5 družstev žáků od 5. do 
9. třídy. Žáci si družstva sestavili sami. Každý rok než vyjedeme, 
musím sestavit itinerář „automobilových posádek", to znamená 
seznam ochotných rodičů, kteří nás dovezou v sobotu 12.4.2014 

do Velkého Meziříčí a zpátky. Letos to byli 
tito rodiče: paní Havelková, Marková, Ne-
domová, Požárová a Vaňková, pan Homola, 
Kment, Mička a Novotný. Chtěli bychom 
jim za odvoz moc poděkovat! 
Soutěž pořádá ČSOP a soutěžní stezka 
letos vedla Čechovými sady. Družstva star-
tovala od Ostrůvku a po cestě odpovídala na všetečné otázky z 
oblasti lesnictví, astronomie, počasí, houbaření, zoologie, botani-
ky a ochrany přírody a krajiny. 
Když se děti vrátily po projití stezky na Ostrůvek, mohly si opéct 
a sníst párek a chleba a dát si čaj. 
Kdo chtěl, mohl si také ve volném čase poskládat z origami ry-
bičku, lodičku, motýlka nebo ptáčka. 
A po 12 hodině došlo na vyhlášení výsledků. A to bylo veliké a 
radostné překvapení! 4 z našich 5 družstev postupují do krajské-
ho kola! Hurá! 
Výsledky: 
 Mladší kategorie (žáci do 6. třídy): 
1. místo: Anna Novotná, Adéla Kujalová, Michaela Požárová, Jiří 
Zástěra, Lukáš Vaněk, Jan Macek 
2. místo: Jana Bajerová, Tereza Březková, Gabriela Homolová, 
Markéta Jašková, Eliška Křížová, Tereza Požárová 
4. místo: Vojtěch Kment, Ondřej Hlaváč, Vojtěch Prokop, Daniel 
Nedoma, Jan Karásek, Anna Karásková 
 Starší kategorie (žáci 7. až 9. třídy) 
1. místo: Natálie Bajerová, Zuzana Drlíčková, Matěj Homola, 
Josef Požár, Matěj Zedník 
2. místo: Nela Marková, Marie Prokopová, Tereza Prokopová, 
Markéta Mičková, Simona Drlíčková a Tereza Zezulová 
Tato soutěž je postupová pro první tři družstva a další kolo pro-
běhne 15. a 16.5. 2014 v Železných horách u Chotěboře. Takže 
budeme dětem přát, aby byly stejně úspěšné jako v místním kole 
Zlatého listu!                                Zuzana Jurková 

 

BORSKÁ  PŘÍRODOVĚDNÁ  STEZKA   Sobota: 26.4.2014 
Prezentace: 13,30 - 14,00 hod v budově Základní školy Hany Benešové v Borech 
Přivítáme všechny, kteří se zajímají o přírodu! 
Startovat mohou 4-6 členná družstva 
kategorie:   1. -  3. tř. nejmladší 
                 4. -  6. tř. mladší 
                 7. -  9. tř. starší 
Co vás čeká? 

- všetečné otázky o přírodě 
- drobné občerstvení a odměny pro nejlepší 
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VELKÝ ÚSPĚCH DĚTÍ NAŠÍ ŠKOLY A MOP BOBEŠ BORY 

Beseda Klubu dobré pohody 
Alena a Olda Žurkovi 

Sobota 26. 4. 2014 v 18.00 hod. 

CHILE 
Zasedací místnost OÚ 
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Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomínky, 
prosím odevzdejte v 
kanceláři Obecního 

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

 
Počet výtisků 300 

 
Tisk Obecní úřad Bory  

 
Vyšlo v dubnu 2014 

 
Neprošlo jazykovou úpravou 
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM   
V KVĚTNU A ČERVNU 2014 

 
Ludmila Svobodová 19.5.1943 Dolní Bory 202 

Blažena Voglová  1.6.1923 Horní Bory 151 
Bohumila Polová 3.6.1938  Dolní Bory 73 

Jan Toman  19.6.1933  Cyrilov 2 
František Filip  23.6.1938  Dolní Bory 69 

 
 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté jubileum,  

přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

 Dne 15.3.2014 se konal druhý ročník 
turnaje přípravek a žáků v Borech. Kvůli ne-
příznivému počasí se turnaj konal v tělocvič-
ně. Po té co si přípravky odehrály svoje zá-
pasy, přišli jsme na řadu my. Našeho turnaje 
se zúčastnila tato družstva: Radešínská Svrat-
ka, Měřín, Osová Bítýška, Nová Ves a tým 
Borů byl rozdělen na dva týmy A a B. Ve 
znamení fair play první zápas odehrála proti 
sobě družstva A a B Bory. Nejdříve vedlo 
družstvo B, ale k vítěznému konci došlo 
mužstvo A. Družstvu B se moc nedařilo a 
vyhráli jen pár zápasů. Na rozdíl od týmu A, 
kterému se dařilo poměrně více a dostal se 
až do finále s Novou Vsí. Střet dvou největ-
ších favoritů byl z počátku velmi napínavý, ale 
ke konci měl soupeř víc sil, a tak jsme si vy-
měnili roli vítěze. Takže jsme se museli 
smířit s druhým místem a náš B tým byl 
nakonec čtvrtý. Momentálně se připravu-
je na zbytek sezóny a věříme, že se nám 
povede ještě lépe. 
PROKOPOVÁ T. & KAŠTANOVÁ M. 
 

STATISTIKA: 
Turnaj mladší žáci:  
1. Dolní Heřmanice, 
2. Radešínská Svratka 
3. Bory zelená  
4. Bory modrá 
Nejlepším střelcem turnaje se stal Švejda 

Petr s 5 brankami 
Dolní Heřmanice  
Turnaj žáci:  
1. Nová Ves  
2. Bory A  
3. Osová Bítýška  
4. Bory B  
5. Měřín 
6. Radešínská 
Svratka  
 Nejlepším střelcem turnaje se stal Ne-
čas František s 11 brankami Nová Ves.  
 Děkujeme všem pořadatelům, rozhod-
čím a panu Jaroslavu Benešovi za osobní 
účast a za finanční podporu OÚ Bory a OFS 
Ždár n. Sázavou. S pozdravem Viliš P. 

  

FOTBALOVÝ TURNAJ BORY 2014 


