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Borský zpravodaj 
Číslo 3 Červen   2016 

Poutní mše svatá  
Cyrilov  v 11.00 hod. 

OSLAVY 120. VÝROČÍ SDH BORY  22.-24.7.2016  
(zatím pozvánka víceméně orientační) 
Neděle 24.7. hlavní, slavnostní den pro širokou veřejnost 
V 9.45 mše svatá za hasiče 
Po mši žehnání nových přívěsů před hasičkou 
Společný oběd hostů  
Průvod k pomníku padlých v Dolních Borech a položení věnců 
Průvod k fotbalovému hřišti společně s pozvanými sbory 

Projevy a přivítání hostů 
Požární útok mladých hasičů z Borů 
Soutěž přítomných hasičských sborů 
Předání pamětních listů a závěrečné projevy 
 Po celý den nás budou doprovázet Veseláci 
 Na hřišti bude pro všechny připraveno občerstvení - kýty a klobásy  
a také něco na zapití.   
  Pro děti bude připraven skákací hrad.                                     Srdečně zvou členové SDH  

Nasavrky jsou městem včel, Keltů a jedlých kaštanů. 
Přijměte pozvání na malý, 

PRÁZDNINOVÝ  
TURISTICKÝ, POZNÁVACÍ VÝLET  

právě do tohoto města.  
V sobotu 16.7.2016 

Odjezd z Horních Borů v 7.50 auto-
busem Znojmo – Hradec Králové 
Návrat opět „hradečákem“ v 16.25 
Navštívíme Arboretum při včelař-
ském učilišti, Expozici Po stopách 
Keltů a potom, dáme si čas na oběd a 
podle času a chuti se vydáme po sto-

pách Keltů v okolí.  
Cena: Účastníci si uhradí pouze vstupné do expozi-
ce, doprava bude hrazena z projektu MA21.  
Informace a přihlášky:  
Blanka Křížová 608 3122 24 

Obecní knihovna zve všechny 
děti na   

PRÁZDNINOVÝ 
KLUB,  

který pro ně bude otevřen vždy 
v pátek od 16.  do 18.  hod.. 

A na co se můžete těšit?  Mimo 
nových knížek na prázdninové 

čtení?  
Na připravený program - Tvoření, hry, soutěže… 

Začínáme 1.7.  
ZA VYSVĚDČENÍ KNIHU   

Nevěříte? Přijďte.  
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       Ze zápisu z 22. jednání ZO Bory 29.4.2016 
Přítomno 11. členů ZO. 
Omluveni:  Viliš P., Kotačka L., Láznička, P., 
Nepřítomni: Příhodová P. 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. M. Necidová 
Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6. Závěrečný účet a účetní závěrka - schválení 
7. Prodej pozemků 
8. Pošta 
9. Rozpočtové opatření č. 3/2016 
10. Schválení smlouvy o služebnosti 
11. Žádosti 
12. Různé 
13. Závěr 
- ZO uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce bez vý-
hrad. 
- ZO schvaluje účetní závěrku obce bez výhrad. 
- Schválení prodeje pozemku č. p. 475/4 v k. ú. Horní Bory o 
výměře 4224 m2 v prostoru kamenolomu Colas, za cenu 150,- 
Kč m2. 
- Pošta. 11.4. 2016 proběhlo jednání se zástupkyní České Pošty. 
Česká pošta by ráda v Borech zřídila Poštu partner. Buď s Obcí, 
nebo jiným podnikatelským subjektem v obci. Zachovány by byly 
všechny služby a provozní doba by byla rozšířena na 25 hodin 
týdně. Svaz místních samospráv jedná s Českou poštou a zatím 
nedoporučuje nic podepisovat, protože v případě uzavírání smluv 
Obec-Česká pošta, by obcím vznikly s provozem Pošty partner 
zvýšené náklady. 
-  Schválení rozpočtového opatření č. 3/2016 ve výši 41 000,- Kč. 
-  ZO schvaluje uzavření Smlouvy o služebnosti - Pavel Láznička 
(obecní vodovod). 
-  Různé: - ZO projednalo a schválilo zásady tvorby Fondu sta-
vebních pozemků. Do tohoto fondu, který bude veden na zvlášt-
ním účtu, budou vloženy finanční prostředky z prodeje obecních 
pozemků, které se letos uskutečnily a uskuteční. Bude tak vytvo-
řen základ na pořízení a zasíťování stavebních míst, která jsou v 
obci tolik potřebná. 
- ZO schvaluje částku 11 tis. Kč na opravu autobusové čekárny 
na Cyrilově. 
-  ZO projednalo návrh ředitele ZŠ na přerušení provozu MŠ po 
dobu celých školních prázdnin, tedy červenec a srpen, z důvodu 
nutnosti vybudovat střešní světlíky. 
- Starosta informoval o probíhajícím výběrovém řízení na poříze-
ní nových oken v budově hasičské zbrojnice (pošty a bytu). Byly 
podány čtyři nabídky, nejvýhodnější nabídka byla ob firmy PKS, 
proto byla tato firma vybraná. 
- informace starosty o novém, podrobném rozboru pitné vody. 
 

Ze zápisu z 21. schůze Rady obce 11.5.2016 
Přítomni: 4 členové RO 
Omluven: P. Viliš 
Hosté: Zástupce pojišťovny DAS 
Jednání: 
-   RO schvaluje osazení 2 oken v sociálním bytě síťkou proti 
hmyzu. 
 - Paní xxx by si ráda pronajala místnost v suterénu budovy OÚ 
na prodejnu textilu pro děti a těhotné ženy. RO souhlasí 
s vyvěšením záměru obce. 
- Starosta informoval o nabídkách, na vydláždění chodníků 
v Horních Borech a u prodejny COOP Jednota (budoucí zastáv-
ka busu). RO schvaluje rozsah prací a nabídku firmy Swietelsky. 

- Obec eviduje 2 další žádosti na místa VPP. RO schvaluje uzavřít 
2 další dohody na zkrácený úvazek. Jednu od 1.7.2016 na 1 rok a 
druhou od 1.8.2016 do 31.1.2017. 
- Protože kontejnery na kompostárně se ukázaly jako nepraktic-
ké a jejich využití je minimální, zaznělo již na ZO, že by bylo 
dobré je prodat a získat tak finanční prostředky na vybudování 
nového plotu okolo kompostárny, který je již ve stavu přímo 
havarijním. Na SFŽP bylo ověřeno, že pětiletá udržitelnost pro-
jektu již vypršela a je tedy možné kontejnery prodat. Obec má 
dva zájemce. RO schvaluje prodej kontejnerů firmě VEZEKO za 
cenu 30 000,- Kč (+ DPH) za jeden ks. 
Různé: 
- RO doporučuje vyvolat jednání, a občany dosud hlášené 
v domě č.162 převést na adresu OÚ. 
- Zástupce pojišťovny DAS Štěpán Holub přišel členům RO 
představit produkty, které pojišťovna obcím nabízí v rámci práv-
ní ochrany obce. 
- B. Křížová: bylo by dobré doplnit informační směrovky po obci. 
Např. kompostárna, muzeum, RC, Prodejna COOP, Turistická 
ubytovna a další. Dále by bylo dobré označit smaltovaným zna-
kem také hasičské zbrojnice v Borech a na Cyrilově, a označení 
kulturního domu a muzea. 
 

Ze zápisu z 23. jednání ZO Bory 27.5.2016 
Přítomno 11 členů ZO 
Omluveni:  Kotačka L., Příhodová P., Mgr. Chalupa M., Vávra P. 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. M. Necidová 
Program jednání 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6. Rozpočtové opatření č. 4/2016 
7. Pojištění D.A.S 
8. Smlouva - služebnost 
9. Pošta 
10. Retardéry 
11. Žádosti 
12. Různé 
13. Závěr 
- Schváleno rozpočtové opatření č. 4/2016 v částce 1 133 300 + 
10. tis. Kč na rybník Pešák (další zpevnění kamenem). 
- ZO neschvaluje uzavření pojištění D.A.S právní ochrana obce.  
- ZO neschvaluje uzavření smlouvy na provozování služby Part-
ner s Českou Poštou. 
- ZO schvaluje zahájení prací na zřízení retardérů na Brodku, a 
bere na vědomí stížnost jednoho občana proti zřízení těchto 
retardérů.  
- ZO schvaluje další opravu rybníka Pešák, (zpevnění boků kame-
nem) v hodnotě asi 10 tis. Kč. Podmínkou je odkoupení části 
pozemku p. č. 312 a část pozemku 314 v k.ú Horní Bory. Uza-
vření smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení. 
- MVDr. Marková: Mezibory – návrh změnit studii tak, aby bylo 
více stavebních pozemků. 
 
Ze zápisu z 22. schůze Rady obce konané 3.6.2016 

Přítomni: Všichni členové RO 
- Z posledního jednání ZO vzešel požadavek změnit projekt 
v lokalitě Mezibory tak, aby zde bylo víc stavebních parcel pro 
rodinné domy. Starosta proto předložil novou variantu a infor-
moval RO o chystaném setkání s architektem. Petr Viliš ovšem 
RO informoval o tom, že je novým vlastníkem části pozemků 
v lokalitě na Sádkách. Tato skutečnost je zásadní změnou a je 
velkou šancí na uskutečnění plánované výstavby v této lokalitě. 
RO schvaluje: oslovit architekta na zpracování nové zastavovací 
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studie a svolat jednání s majiteli pozemků v této lokalitě. 
- Půjčování nového obecního stanu. RO schvaluje půjčovat stan 
občanům obce za poplatek 500 Kč, organizacím a spolkům 
v obci zdarma. 
- RO navrhuje zřídit po obci další místa na ukládání bioodpadu, 
jako je u hřiště. 
- Velkým problémem je garážování traktoru a ostatních strojů 
z kompostárny. Zejména kvůli havarijnímu stavu vrat u staré 
hasičky. RO schvaluje zpracování studie na vybudování garáže na 
kompostárně (s využitím stávajícího boxu na větve a štěpku). 
Žádosti - XXX žádá o pronájem pozemků: p.č. 336 k.ú. Horní 
Bory o výměře 827 m2, část pozemku p.č. 40 k.ú Horní Bory o 
výměře cca 1500 m2, část pozemku p.č. 335/1 k.ú. Horní Bory o 
výměře cca 100 m2 a část pozemku p.č. 337 k.ú. Horní Bory o 
výměře cca 500 m2. Nájemné ve výši 0,04 Kč/m2/ rok. Pronájem 
na dobu 10 let. 
- XXX žádá o pronájem pozemku p.č. 158/4 o výměře 12839 m2 
k.ú. Horní Bory. Nájemné ve výši 0,04 Kč/m2/ rok. Pronájem na 
dobu 10 let. RO schvaluje oba pronájmy. 
- RO schvaluje pronájem rybníka xxx na10 let zdarma a dalších 
10 let za finanční úhradu. Ve smlouvě uvést podmínku, že pokud 
se změní okolnosti, např. výstavba protipovodňových opatření, 
nebo jiný veřejný zájem, bude pronájem ukončen. 
- Různé: Rybářský kroužek v ZŠ se těší velkému zájmu dětí. RO 
navrhuje najít způsob, jak tuto činnost podporovat. Možnost 
využití FMP.  
Dle nového Věstníku Kraje Vysočina je nutné zřídit ohlašovny 
požárů. RO navrhuje poradit se s F. Zikmundem. 
 

   Ze zápisu z 23. schůze Rady obce 22.6.2016 
Přítomni všichni členové RO 
Hosté: Mgr. F. Eliáš 
- Informace starosty. Projekt na odborné učebny. Starosta obce 
a ředitel ZŠ byli na konzultaci na krajském pracovišti IROP 
v Jihlavě. Obec má projekt na dostavbu odborných učeben při-
pravený už od roku 2008. Projekční kancelář Santis projekt zak-
tualizuje podle současných platných norem a podmínek IROP. 
Výzva k podání žádostí bude vyhlášena pravděpodobně 8/2016. 
Podávání žádostí 9/2016-2/2017, do konce roku 2017 schvalová-
ní projektů, realizace by připadala v úvahu pravděpodobně 
v roce 2018. Výše dotace bude 90%. Rada doporučuje 
k projednání v ZO. 
- Stavební parcely Na Sádkách. 21.6. proběhla schůzka s archi-
tektem a s majiteli pozemků v této lokalitě. Po zpracování nové 
studie zástavby, budou pokračovat další kroky k vykoupení po-
zemků a vybudování sítí v této lokalitě. 
- ZEMAS AG a.s. navrhuje uzavření pachtovní smlouvy na po-
zemky obce, které využívá. RO pověřuje starostu obce zjistit, za 
jakých podmínek jsou tyto smlouvy uzavírány jinde. 
- Žádosti: - RO schvaluje pronájem místnosti paní XXX na pro-
dejnu textilu pro děti a těhotné ženy. Na dobu jeden rok, 
s možností prodloužení. Za stejných podmínek, jako ostatní 
pronájmy v budově OÚ. 
- Žádost P. Příhodové: Protože se ještě nepodařilo vyřídit povo-
lení o změně užívání pronajatých prostor, nebylo možné zahájit 
činnost kosmetického salónu k plánovanému dni. Paní Příhodová 
tedy žádá: Uzavření nové smlouvy, změnu doby topení v budově 
OÚ, snížení nájmu, snížení platby za topení, dojednat působ 
úklidu schodů a chodby v suterénu. RO chápe, že tato situace je 
nepříjemná, rozhodně však není zaviněná obcí. RO te-
dy rozhodla takto: Novou nájemní smlouvu není nutno uzavírat. 
RO schvaluje odpuštění poloviny platby za teplo za 3. čtvrtletí 
2016 a to v částce 1077,- Kč. Topení v budově OÚ do 19 hod. 
se jeví jako neekonomické. Způsob úklidu chodby v suterénu 
bude věcí domluvy. RO žádá P. Příhodovou o doložení nákladů 
na opravy a úpravy pronajatých prostor, aby mohla být stanove-

na doba, po kterou bude nájem odpuštěn. A dále náklady na 
změnu užívání pronajatých prostor. 
- Manželé XXX žádají o rezervaci stavební parcely v obci.  Žá-
dost bude evidována. 
- Žádost XXX o pravidelnou údržbu hřbitova v Horních Borech, 
zejména sečení trávy a úklid kolem márnice.  Věc byla projedná-
na s pracovníky obce a VPP. 
Různé: - WC pro veřejnost na školním a obecním hřišti. Bylo by 
dobré stanovit způsob provozu. RO navrhuje ponechat WC 
přístupné a pracovníci obce budou zajišťovat úklid. 
- Je třeba také zvážit způsob půjčování školního hřiště. 
- Informace ředitele ZŠ: Žádost o dotaci na nový konvektomat 
nebyla úspěšná. Ředitel ZŠ předložil RO Strategii ZŠ. 
- RO schvaluje mimořádnou odměnu řediteli ZŠ. 
- Informace Ing. Dostálové o možnosti získání dotace pro RC. 
         

Ze zápisu z 24. jednání ZO Bory 23.6.2016 
Přítomno 11. členů ZO 
Omluveni:  MVDr. Marková R., Ing. Dostálová L., Viliš P., Mgr. 
ing. M. Slavíková 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. M. Necidová 
Program jednání 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6.  Rozpočtové opatření č. 5/2016 
7. Smlouva o služebnosti 
8. Zřízení Fondu pro obnovu VAK a zásad tvorby  
9. Schválení výše dotace a smluv na dotaci.  
10. Směna pozemků - Zemas 
11. Projednání podání žádosti o dotaci. 
12. Žádosti 
13. Různé 
14. Závěr 
- ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.5/2016 v celkové částce 
219.440,- Kč 
- ZO schvaluje smlouvu služebnosti s V. Vávrou (pozemky obec-
ní vodovod). 
- Zřízení Fondu pro obnovu VAK a zásad tvorby a použití toho-
to Fondu. Obec je ze zákona povinna tvořit fond na obnovu 
VAK.  ZO navrhuje zjistit, jak velká finanční částka je pro tvorbu 
fondu nutná. Projednání odložit na příští jednání ZO. 
- ZO schvaluje žádost a veřejnoprávní smlouvu na pravidelnou 
činnost TJ Družstevník Bory na rok 2016. 
- ZO schvaluje žádost a veřejnoprávní smlouvu na pravidelnou 
činnost KŠ. na rok 2016. 
- ZEMAS AG. a.s. navrhuje směnu pozemků zatížených věcným 
břemenem na vodovod za pozemky v areálu družstva. ZO bere 
návrh na vědomí, ale tuto směnu nepovažuje za užitečnou a tedy 
navrhuje v této věci dále nepokračovat. 
- Projednání podání žádosti o dotaci na vybudování odborných 
učeben v ZŠ z IROP. ZO navrhuje nejdřív zjistit náklady na pře-
pracování projektu a náklady na podání žádosti. Dále předpoklá-
dané náklady na celou stavbu. Je třeba rozhodnout rychle, proto 
bude svoláno mimořádné jednání na 8.7.2016 
- Žádosti: - Rekostav opět žádá o schválení vybudování el. přípo-
jek na pozemcích XXX a XXX. ZO schvaluje obě žádosti 
- ZO schvaluje projektovou dokumentaci firmy Elprojekty s.r.o. 
na akci Stavební úpravy NN tábor KPS. 
Různé: - ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Oblastní chari-
tou Žďár nad Sázavou. Obec poskytne dotaci ve výši 50 tis.Kč, 
určenou na částečné hrazení provozních nákladů spojených s 
poskytováním služby Osobní asistence občanům obce Bory. 
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MUDr. Bartošík – gynekologie Radostín 
n.O. oznamuje, že dne 11.7. a 18.7. nebude 
ordinovat z důvodu dovolené.  
 

MUDr. Šubert - pondělí 4.7.2016  a v pon-
dělí 11.7. a v úterý 12.7.2016 bude ordinovat 
pouze od 7:00 do 10:00hod.  

 

MUDr. Doležal v Borech o prázdninách.  
Z důvodů zastupování lékařů o dovolených bude ordinace  14.30 
- 15.30 pouze ve dnech 14.7. a 21.7. a potom 18.8.2016 
 

MUDr. Klimecký v červenci. Ve čtvrtek 7.7 2016 bude navíc 
poradna pro kojence od 12,00 do 14,00 hodin. Ostatní ordinační 

hodiny v tomto zkráceném týdnu zůstávají beze změn. Dále 
MUDr. Klimecký  nebude ordinovat od 11.7.2016 do 29.7.2016 z 
důvodu čerpání dovolené.  
 Zastupovat jej bude MUDr. Bendáková z Křižanova:  
Pondělí  11,00 - 13,00 hodin v Radostíně n. O. 
Úterý    12,30 -14,30  hodin v Křižanově 
Středa    12,00 -14,00 hodin v Radostíně n. O 
Čtvrtek  7,00 -11,00  hodin v Křižanově 
Pátek     11,00 -13,00 hodin v Radostíně n. O. 
    Tel. číslo do Křižanova je 566 543 600 

Vážení přátelé,  
 
srdečně zdravím, přeji hezké dny, plné sluníčka na nebi i v duši! 
20. ročník sbírky Český den proti rakovině (náš 13.) skončil!  
Vrátili jsme "zbytky" po sbírce do Arcadie Praha, všechny vybra-
né peníze jsou na účtu Ligy proti rakovině vč. vyúčtování 
(vratných protokolů) a zbyla nám poslední, ale zato velice milá 
povinnost , všem spolupracovníkům a prodejcům pod ěkovat a 
sdělit výsledky!  
  
V Borech jste prodali 93 kyti ček, vybrali K č 2.466,- průměr 
na 1 kyti čku činí Kč 26,51. 
 
Byli jste úžasní a doufám, že naše spolupráce bude pokra čo-
vat i v letech p říštích, dokud m ě andělé nezavolají k sob ě.   
      Milada Špa čková  

 

PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU 
 Velké 4 l sklenice. Asi 70 ks. Zdarma!  

Informace u paní Olgy Padalíkové  
na tel. 737 703 906  

 

OZNÁMENÍ PRO VLASTNÍKY LESŮ 
 
Od 1.7.2016 dojde ke změně na pozi-
ci lesní v zastoupení odborného lesní-
ho hospodáře (OLH) Wotan Fo-
rest,a.s. 
Do 30.6.2016 vykonávala OLH 
v zastoupení paní Bc. Kristina Kuče-
rová, od 1.7.2016 bude vykonávat 
OLH v zastoupení Martin Březina. 
Kontaktní údaje: tel. 720 042 215 

Email: martin.brezina@wotan.cz 
Kancelář:  
Obecní úřad Radostín nad Oslavou 223 
Úřední hodiny:  
středa 8:30 -10:30 (po telefonické domluvě) 

JEDNOTA V NOVÉM 
Družstvo COOP  Velké Meziříčí velkoryse rekonstruovalo prodejnu v 
Borech. Všichni jsme se mohli přesvědčit, že zde byly investovány 
nemalé prostředky. Patří jim velký dík, jsme velmi rádi, že tu máme tak 
kvalitní prodejnu. Uznání patří také našim paním prodavačkám, že to 
všechno zvládly!        B Křížová 
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Za ptačím zpěvem 
 

DEN ZEMĚ NA 
CYRILOVĚ 

 I letos jsme oslavili Den Země nadvakrát, anebo vlastně hned na třikrát. Poprvé jsme 
měli možnost být přítomni odchytu a kroužkování ptáčků. V pátek večer a pak v sobotu ráno. 
Pan ornitolog Jiří Necid byl velmi laskavý a trpělivý vypravěč a dozvěděli jsme se tak spoustu 
zajímavých věcí ze života ptáčků, o kroužkování a o ornitologii vůbec.  
 V sobotu dopoledne pak proběhla malinkatá slavnost, ovšem významného díla cyrilov-
ských obyvatel. Nově upravený a lavičkami vybavený rybníček! Místní tu odvedli kus práce!   

Dnes je celý rybníček vyčištěný a upravený i nové stromky, na mís-
tech vhodných už také rostou. Teď už jen, kdyby se tak v rybníčku 
chtěla lépe držet voda... 
    Foto: M.Necidová, B.Křížová, P. Kříž 

 Otevření naučné stezky Poznává-
me Bory. Den D 8.5.2016. Už řadu let 
sníme a přemýšlíme o této stezce, před 
dvěma roky jsme se tu prošli s veřejností 
a plánovali a malovali jsme si, jak bychom 
si to tu jednou představovali. A dnes ji 
slavnostně otevíráme! Je to prvních 9 
panelů. Slavnostní den jsme si užili. To že 
jsme počkali až na tuto neděli, se vyplatilo, počasí bylo krásné. Sešlo se nás hodně 
a ze všech generací a to bylo fajn. Na palouku u Večeřových nás čekalo občerstve-
ní v našem novém stanu, pořízeném v rámci projektu MA21 s podporou Kraje 
Vysočina, a hlavně vystoupení Jany a Ajky a jejich pejsků z Velkého Meziříčí. Agility 
a Frisbee se líbilo všem. 
 Co tedy dnes návštěvníci na stezce naleznou?  
 Stezka se věnuje ekologickým stavbám obce a zajímavým místům v nejbližším 
okolí. Zatím vede trasa stezky okolím Dolních Borů, jak bude možné pokračovat, 
půjdeme dál. K suchému poldru, 
chráněným loukám, Přírodním 
památkám a zajímavým místů Hor-
ních Borů a Cyrilova. 
Vydejme se na procházku, která je 

dlouhá přesně 4 km a zhlédneme 10 panelů. Začneme nejlépe u kostela v Dolních 
Borech 
Kostel sv. Jiljí v Dolních Borech 
Pokračujeme po místní komunikaci směrem na Hatě a jako první potkáme: 

DEN ZEMĚ V BORECH 
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Čistírnu odpadních vod 
Dál naše cesta pokračuje po silničce, ale ještě než přejdeme 
můstek přes potoka Babačka odbočíme doprava a potom 
hned zase doprava do kopce (za objekt zemědělského 
družstva). 
Zde je v krásném místě s rozhledem do kraje (na potok 
a bývalý důl Hatě) připraveno posezení k odpočinku a 
dva panely stezky: 
Pokračujeme vzhůru a podél plotu obecní kompostárny. 
Zde potkáme panel věnovaný právě Kompostárně 
Dál, a na konci plotu po vysečené pěšince vlevo mezi poli 
dojdeme k prvnímu rybníčku, který nese název Dolní Bo-
rek. Zde uhneme z hlavního směru stezky.  
Vydáme se doprava podél druhého rybníčku, který se jme-
nuje Horní Borek a kolem jezírka až do parku a geoparčíku. 
Zde je připravený další stojan na dva panely, ale ty jsou 

bohužel zatím ještě ve výrobě.  
Zde se pokocháme krásnými ukázkami hornin a nově dobudova-
ným parkem. Zde také můžeme procházku ukončit a vrátit se do 
obce. Ale to by byla velká škoda. Tedy vrátíme se k rybníčkům a 
mezi nimi na můstku nalezneme panel, který je jim věnován. 
Pokračujeme po louce až k vysečené pěšince a dáme se doprava. 
Pěšinka nás povede: po cestě doleva a pak vzhůru, okolo meze až 
k cestě, která byla nedávno obnovena  vyřezáním keřů a dřevin. (I 
zde je možné po této cestě se vrátit do obce.) My se ale dáme 
vlevo a po loukách a mezích pořád vzhůru se dostaneme k vodojemu. 

Za vodojemem se dáme po cestě z kopečka dolů k silnici. Po silnici ale ještě nepůjdeme do Borů, ale dáme se doleva kolem rybníka 
Halda (Kutiňák) a na konci rybníka vpravo nalezneme poslední panel naší cesty věnovaný transferu obojživelníků, který v těchto 
místech už víc jak 10 let probíhá. 
A potom, když se vrátíme zpět do obce a ke kostelu sv. Jiljí, tak budeme mít v nohách přesně 4 km. Tak pěknou vycházku!  
 Popis stezky, obsah panelů a fotografie naleznete na www.bory.cz     B. Křížová Foto: P.Kříž a D. Hašková 

KÁCENÍ MÁJKY 28.5.2016 
Podruhé se v Borech kácela májka. Počasí bylo 
bouřkově dramatické, ale i tak se vše povedlo. 
A voděodolní návštěvníci vydrželi až do půlno-
ci! Díky moc všem obětavým pořadatelům v 
čele s Pavlem Vávrou. B. Křížová 

DO RÁMEČKU  
Snad úplně poprvé, za dobu co v obci probíhá mobilní sběr nebezpečného odpadu, všichni občané přinesli  
svůj odpad až ve stanovenou dobu. Tedy přímo předali a sami naložili odpad na auta firmy ODAS. Jedině tak 
je to správně! Děkujeme a chválíme. 
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 SOUTĚŽ VESNICE ROKU    
 Dokončili jsme zásadní projekty a stavby. Celá obec už 
není rozkopaná a tak jsme se opět odvážili přihlásit do soutěže 
Vesnice roku. V poslední době se u nás rozběhlo tolik činností, 
že bylo velmi těžké zvolit, co všechno komisi ukážeme, jak tu 
hodinu a půl co nejlépe využít, a přitom členy komise neuhonit! 
Rozhodli jsme se pro novinky nejaktuálnější: Nová budova MŠ, 
budova bývalé MŠ - rodinné centrum, muzeum a klubovna MOP, 
potom naučná stezka a hlavně, zcela poprvé jsme komisi vzali na 
Cyrilov! Děkujeme všem pomocníkům: Zejména Dáši Haškové a 

všem pracovníkům VPP, mamkám v RC, dětem a vedení MOP, 
Janě Vaverkové v muzeu a Márii Necidové a jejím pomocníkům a 
hasičům na Cyrilově. Ondrovi Dostálovi za úžasné občerstvení. 
A celé krajské komisi, za milou a vlídnou návštěvu! 
 A pak jsme čekali až komise ukončí návštěvy všech 19 ti 
přihlášených obcí v Kraji Vysočina a rozhodne. Výsledek nás 
přinejmenším zaskočil. Obec Bory získala diplom za vedení 
knihovny. A je to...  
 Jak nám bylo vysvětleno, v žádné z navštívených obcí lepší 
knihovnu nepotkali. 
 Nezbývá, než se s tím smířit.  Koncem srpna si pojedeme 
do obce Lípa, která v rámci kraje Vysočina získala Zlatou stuhu, 
pro diplom a finanční odměnu pro naši knihovnu. Pravděpodob-
ně v září budeme očekávat návštěvu ministerské komise. A pak 
pojedeme do Klementina. Ano, všechno už jsme to zažili v roce 
2007. Že bychom ovšem znovu získali titul Knihovna roku 
je  pravděpodobné jen málo. Jisté je ovšem jedno, komise nemů-
že stejný diplom, nebo stejnou stuhu dát žádné obci opakovaně 
po roce. Tedy, příští rok máme v rámci kraje velkou šanci na 
nějaké jiné ocenění!    B. Křížová   

Z NOVÝCH KNIH V OBECNÍ KNIHOVNĚ 
 S finanční podporou z projektu Náš venkov jsme nakoupili 
knihy věnované moderním způsobům tvorby a údržby zahrad, 
včelařství a zdrojům pastvy pro včely. 
Včelařské dřeviny a byliny 
 Další vydání úspěšné knihy se věnuje 180 druhů dřevin a 
rostlin - nektarodárným a pylodárným zdrojům včelí pastvy.  U 
každého druhu  je popsán jeho nárok na stanoviště, podmínky 
pěstování a jeho význam pro včely. 
Jak vypěstovat květnatou louku 
 V knize je popsáno jak obnovit louky plné květů, které byly 
na venkově před mnoha lety samozřejmostí a ozdobou naší kraji-
ny. Dnes téměř úplně chybí a s nimi zanikly množnosti potravy 
pro motýly, včely a drobný hmyz. 
Včelařství  
 Stručná encyklopedie se zabývá důležitými otázkami chovu 
včel - stavbě těla a životu, jejich genetice a plemenitbě, ošetřová-
ním během roku,  výživě a pastvě, nemocích a škůdcích, včelích 
produktech a různými druhy včelaření. 
Zakládáme a udržujeme ekozahradu 
 Stručná příručka s mnoha obrázky uvádí příklady jak vybu-
dovat zahradu na principu přírodního zahradničení a k podpoře 
užitečného hmyzu a ptactva. Jednou z možností je i zahrada pro 
líné pěstitele. 
Jakou rostlinu kam zasadit 
 Kniha plná obrázků na příkladech jednotlivých rostlin popi-

suje kam, v jakém stylu, 
v kterém ročním období  a 
v jakém doprovodu  tu kterou 
rostlinu zasadit , aby si jim 
dařilo a tvořily spolu harmonii 
barev a tvarů, jež ozdobí vaši 
zahradu. 
Zahrada k nakousnutí  
 Praktické a ověřené 
návody pro zahradu od Seppa  
Holzera, nejvýznamnější po-
stavy rakouského alternativní-
ho zemědělství. Obsahuje 
rady na vytvoření vlastního 
soukromého ráje v živé pří-
rodní zahradě a  způsoby 
zahradničení podle přírodního 
vzoru . 
Království bylinek v permakulturní zahradě 
 Permakulturní bylinkové spirály se už staly pojmem pro 
mnoho zahrádkářů. Kromě nich však existuje množství atraktiv-
ních a zároveň výhodných možností jak si vytvořit originální užit-
kovou zahradu. Kniha je praktickým rádcem jenž vás s pomocí 
mnoha fotografií provede celým postupem při jejich vytváření. 
Obecní knihovna je v létě otevřena v pátek 
od 17 do 19 hodin. 

Už řadu roků přihlašujeme naše 
prvňáčky do tohoto projektu. Děti v 

průběhu školního roku několikrát navštíví knihovnu, kde je pro ně vždy připravený nějaký program. A pak v červnu, kdy už všichni umí 
číst je čeká pasování na čtenáře. Knížkou pro prvňáčka byla letos kniha Knihožrouti od Kláry Smolíkové. Děti předvedly panu králi 

Abecedníkovi prvnímu jak už dobře čtou, zahrály si hry a mimo knížky do-
staly i průkaz do knihovny a drobný dáreček. B. Křížová  Foto: P. Němcová 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE - KNIHA PRO PRVŇÁČKA  


