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Borský zpravodaj 

1.6.2014, příznačně na Mezinárodní den dětí, připravil Sbor pro občanské záležitosti Vítání občánků. 
Všem miminkům a jejich rodičům přejeme hodně zdraví a krásný život. Foto: Stanislav Charvát 

Číslo 3 Červenec 2014 

OHLÁŠKY PRO BORY A OKOLÍ 
Pátek 4.07.2014 : Památka sv. Prokopa, opata -  První pátek v měsíci 

 Dolní Bory 17.30 Adorace Nejsvětější Svátosti 
 18.00 Mše svatá - o.J.B. 
Sobota 5.07.2014:  Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, 

patronů Evropy, hlavních patronů Moravy 
 Horní Bory 9.45 Mše svatá - o.J.B.  
Neděle 6.07.2014 14. Neděle v mezidobí 

 Horní Bory 9.45 Mše svatá - o.J.B.    Cyrilov v 11.00 hod. Poutní Mše sv. - o.J.B. 
 
 

28.července 2014 v 18 hodin v Horních Borech bude mše svatá za oběti I. světové války  

Moravská vlajka je symbol snahy o 
uchování naší kultury,  

symbol tolerance a sjednocení. 
 

Opět, již potřetí ji vyvěsíme  
v Borech i na Cyrilově. 

Tak jako na dalších 935 místech po 
celé Moravě 

Fotografie z nového souboru, který v dubnu 2014  
pro obec Bory pořídil pan Jiří Trojan  
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z mimořádného jednání ZO Bory 2.5.2014 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání. 
2. Informaci ředitele ZŠ o omezení a přerušení provozu MŠ 
v období letních prázdnin. 1.7.-11.7. omezení na jednu třídu a od 
14.7 do 31.8. přerušení provozu z organizačních důvodů. 
3. Informaci o potřebě opravit polní cesty k samotě Ševčina a k 
Radenicím. 
 
 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu. Program byl doplněn o 
bod oznámení o omezení a přerušení provozu MŠ a návrhem na 
podání žádosti o úvěr na výměnu světel veřejného osvětlení. 
               12-0-0 
2. ZO schvaluje Smlouvu o úvěru s Českou spořitelnou na finan-
cování výstavby vodovodu.                                              12-0-0 
3. Podání žádosti a přijetí úvěru ve výši 800 tis. Kč od České 
spořitelny na výměnu světel veřejného osvětlení.        11-0-1  
                     
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 30.5.2014 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání. 
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání. 
3. Dotaz P. Viliše na opravu vozovek po kanalizaci a vodovodu 
4.  Pozvánku na Veřejné fórum, které se koná 5. 6. 2014. 
5. Návrh na Skutek roku 2013, (bude vyhodnoceno na VF) 
Marir Vávrová - dlouholetá obětavá péče o kostel. 
Lenka Křehlíková a Iveta Letmajerová - dlouholeté vzorné vedení 
MOP. 
Josef Březka - starosta obce, za neúnavné a hlavně úspěšné zajiš-
ťování dotací. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu.                         12-0-0 
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které je 
dle výroku auditorů bez závad.                         12-0-0 
3. Závěrečný účet obce Bory za rok 2013 bez výhrad.       12-0-0 
4. Rozpočtové opatření č. 4, v celkové částce 8.765.198,-. 12-0-0 
5. Rozpočtový výhled obce Bory do roku 2018.        12-0-0  
6. Žádost o úvěr na dofinancování kanalizačních přípojek a ša-
chet ve výši 2,5 mil.                                                        12-0-0 
7. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na „Obec Bory Stoková síť 2. 
etapa a intenzifikace ČOV“.                                  12-0-0 
8. Na základě návrhu z jednání RO novou výši odměny místosta-
rostce ve výši 7500,- Kč. Od 1. 6. 2014.                  12-0-0 
 
 III. Ukládá starostovi obce: 
1. Zjistit finanční náklady na opravy komunikací po výstavbě vo-
dovodu a kanalizace. 
2. Připravit vyhlášku a další náležitosti aby Obec mohla poskyto-
vat Půjčky z fondu bydlení. 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů. 
 

Usnesení z mimořádného jednání ZO Bory 6.6.2014 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Schvaluje: 
1. Ověřovatele zápisu.                           11-0-0 
2. Program jednání ZO.            11-0-0 
3. Ssmlouvu o úvěru od České spořitelny ve výši 800.000,- Kč na 
financování výměny světel veřejného osvětlení.         9-1-1 
4. Rozpočtové opatření č. 5/2014 ve výši 800.000,             9-1-1 
5. Uzavření nové smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemky 
potřebné pro vodovod s paní Sobotkovou - nová kupní cena 
150,- Kč za m2.           11-0-0 
 

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno11 členů. 
 
Blanka Křížová - místostarostka       Josef Březka – starosta 

    ANKETA 
 
 Vážení občané, z jednání 
pracovních skupin u  jednotlivých 
stolů na Veřejném fóru vzešla řada 
podnětů a námětů. Aby prioritu při 
řešení dostaly opravdu věci, které 
trápí nejvíc občanů, obracíme se na 
vás všechny. V tomto Zpravodaji je 
přiložen anketní lístek, na kterém 

všechny tyto podněty naleznete. Jsou abecedně 
seřazeny a je na Vás, čemu dáte přednost a které 
problémy nejvíc zaujmou vás. 
 Prosíme o zakroužkování 3 problémů, kte-
ré jsou z vašeho pohledu ty nejpalčivější. Tak 
budete mít stejný počet preferenčních bodů, jako 
účastníci fóra. Vyplněný anketní lístek prosím 
vhoďte do schránky v prodejně COOP Jednota, 
nebo do schránky v budově OU. Nejpozději do 
31.7.2014. 
 Až anketou ověřené problémy budou před-
loženy příštímu jednání Zastupitelstva obce.  

  

Bory 10 P 2014 - vzešlých z Veřejného fóra 5.6.204 
  

 Údaje v závorce: celkový počet preferenčních bodů a ze které oblasti  
   problém vzešel. 
  

  1.  (14 b Doprava  + ŽP) Oprava místních komunikací a polních cest 
 2.  (12 b Kultura +sport) Výletiště 
 3.  (10 b Školství)   Zachování ZŠ a MŠ 
 4.  (10 b Životní prostředí) Pobíhání psů (znečišťování) 
 5.  (10 b Stůl mladých)  Větší klubovna pro MOP 
 6.  (9 b Životní prostředí) Zachycení přívalových vod (Cyrilov,   
      Benátky, Oklik) 
 7.  (9 b Stůl mladých)  Hřiště pro hasiče 
 8.  (9 b Sociální oblast)  Reprezentativní restaurace + cukrárna 
 9.  (9 b Doprava)   Snížení rychlosti v obci (radary, retardéry) 
10.  ( 8 b Kultura + sport)  Masopust + výlety, poutě, program   
      při pálení čarodějnic 

      INFORMACE  
Prodejna COOP Jednota zahájila v červnu nedělní prodej. Otevřeno je vždy od 7 do 9 hod.  



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 V Borech poprvé 
se 5.6.2014 konalo Ve-
řejné fórum v rámci MA 
21 a projektu Zdravá 
obec Bory. (I když ko-
munitní plánování a pro-
jednávání, není u nás 
věcí neznámou. Podob-
ným způsobem vznikla 
již v roce 2005 Strategie 
obce, která byla později 
2 x aktualizována). 
 52  obyvatel obce 
zasedlo k šesti pracov-
ním stolům s připravený-
mi tématy: Životní pro-
středí, Kultura a sport, 
Doprava, Sociální oblast, 
Školství a Stůl mladých a  
2 hodiny všichni společ-
ně pracovali. Výsledkem 
je nalezení 10 ti součas-
ných problémů obce 

Bory. Ty budou po prověření anketou předloženy zastupitelstvu 
obce. A pak už je na nás všech, jak se nám bude dařit tyto pro-
blémy řešit a odstraňovat. Mimo těchto 10 ti problémů máme 
ještě námětů celou nůši! 
 Po skončení pracovní části byli všichni pozváni na výborný 

srnčí guláš, který ve spolupráci s Mysliveckým 
sdružením Bory uvařil Ondra Dostál. 
 Děkujeme všem, kteří přišli, děkujeme Zá-
kladní škole za velikou pomoc a zázemí, děkujeme 

Adélce Karáskové a děvča-

tům za pěkné 
vystoupení a paní 
Daně Divákové 
za odbornou 
pomoc. A Báře 
Zikmundové za 
krásné zdoku-
mentování!  
 S o u č á s t í 
programu bylo 
také vyhodnocení 
ankety Skutek 
roku 2013. V 
tomto roce náš název poněkud neodpovídá, protože všechna 
ocenění byla za dlouholetou činnost. A byli to: Lenka Křehlíková 
a Iveta Letmajerová (Jakubcová) za dlouholeté obětavé a kvalitní 
vedení oddílu Mladých ochránců přírody, Josef Březka - starosta 
obce, za úctyhodné výsledky při zajišťování dotací pro obec a 
paní Marie Vávrová za dlouholetou dokonalou péči o kostel Sv. 
Jiljí v Dolních Borech.  
   Blanka Křížová a pracovní skupina pro MA21 

DO RÁMEČKU 
DĚKUJEME: Vladimíru Prud-
kovi, Dáši Haškové a Jirkovi 
Šulovi, za to, že se postarali o 
zraněného pejska, kterého v 
Horních Borech srazilo auto. 
 A také velké poděkování 
patří všem, kteří 3.5. pomohli při 
uvolnění ucpaného zatrubnění 
potoka Babačky v Dolních Bo-
rech: A. a V. Vávrovi, panu Cahovi a Prudkovi z Buildingu, Luďkovi Veče-
řovi s JCB, Fr. Zikmundovi a všem dalším hasičům ze SDH Bory! 

  Před několika lety jsme vydali první "Mapu" Borů. Tehdy v barvě zelené a zaměřená 
byla na přírodu a životní prostředí. V letošním roce, právě k Veřejnému fóru jsme připravili 
"mapičku" novou. Obsahuje platný územní plán, nové letecké snímky od Jiřího Trojana a je 
zaměřena  zejména na život v naší obci. Tento informační materiál byl vydán v rámci MA 21. 
 Od počátku června si můžete opět na OÚ zakoupit knihu Minerály Borů a Cyrilo-
va. Náklad 1000 ks z roku 2008 byl již zcela rozebrán, proto bylo rozhodnuto o dotisku v 
počtu 400 ks. 

VEŘEJNÉ FÓRUM 5.6.2014 



 Bezplatné poradenské služby v oblasti hledání práce využi-
lo od zahájení činnosti v listopadu 2013 již 351 klientů z řad 
široké veřejnosti. Uchazeči a zájemci o zaměstnání, rodiče vrace-
jící se na trh práce a dlouhodobě nezaměstnaní nejčastěji uvítali 
rady týkající se hledání zaměstnání, sestavení životopisu a moti-
vačního dopisu a přípravy na přijímací pohovor. Klienti jsou také 
zařazeni do interní databáze Centra zaměstnanosti a dostávají 
informace o volných pracovních pozicích na základě spolupráce 
Centra s významnými zaměstnavateli v celém Mikroregionu Vel-
komeziříčsko-Bítešsko. Díky tomuto kontaktu mají přehled a 
také znají požadavky jednotlivých firem na své potenciální bu-
doucí pracovníky.  
Kromě individuálních konzultací nabízí Centrum zaměstnanosti i 
semináře pro veřejnost na různá témata, např. Jak uspět u pra-
covního pohovoru, Jak hledat pracovní místa na internetu, Jak 
číst v nabídkách práce. Díky zpětné vazbě od zaměstnavatelů 
mají konzultantky povědomí o situaci na trhu práce a o možnos-
tech  uplatnění různých oborů do budoucna a tyto informace se 
snaží předávat dál pomocí semináře Správná volba povolání, 
určeným především pro žáky základních škol. 
 Ve čtvrtek 25. 9. 2014 proběhne v prostorách Luterán-
ského gymnázia ve Velkém Meziříčí konference s názvem „Bez 

práce to nejde“. Během konference vystoupí mluvčí za různé 
organizace, za Úřad práce ČR, za spolupracující projekty a per-
sonální agenturu. Našimi vzácnými hosty budou i partneři ze 
švédského města Vansbro. Promluví o přístupu k řešení neza-
městnanosti ve Švédsku. 
 Souběžně s konferencí bude probíhat Veletrh pracov-
ních příležitostí, kde bude možnost se setkat s významnými 
zaměstnavateli a přímo se dotázat na jejich požadavky na zaměst-
nance. Tito zástupci za místní trh práce budou připraveni také 
informovat o situaci a požadavcích na budoucí pracovníky – 
doporučujeme tedy tuto akci i rodičům a žákům, kteří stojí před 
volbou střední školy a povolání. 
 Všechny služby Centra jsou zdarma a probíhají v budově 
Městského úřadu, (Česká spořitelna), Náměstí 14/16, 3. patro, 
dveře č. 302. Informace o konání seminářů jsou zveřejnovány 
např. na webu města - v sekci Praktické informace – Centrum 
zaměstnanosti nebo na stránkách ObchodyVM.cz. 
Konzultantky projektu jsou vám k dispozici vždy v pondělí a 
středu od 8 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 13 
hodin. Využijte při hledání zaměstnání všechny své možnosti!  
 
 Bc. Petra Sotolářová, manažer a administrátor projektu 

HLEDÁTE PRÁCI? NAVŠTIVTE CENTRUM ZAM ĚSTNANOSTI! 
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Vážení přátelé, 
 Dovolte mi, abych Vám jménem Ligy proti rakovině Praha poděkovala za pomoc při letošní sbírce Český den proti rakovině, 
zaměřené na prevenci nádoru plic a boj proti kouření. 
 V současnosti u nás kouří zhruba třetina populace. 
 Bohužel jsme na jednom z předních míst v Evropě v nárůstu spotřeby cigaret u mladistvých mezi 15-18.rokem věku. Kouření je 
odpovědné za 30-40% všech úmrtí na zhoubné nádory. Na vzniku karcinomu plic se podílí z 90%. 
 Proto přestat kouřit má vždy smysl! Kdybychom prodejem kytiček a nabídkou letáků o prevenci rakoviny plic pomohli 
přesvědčit jen 1% oslovených, pak to stálo za to! 
  Z Vámi v Borech  prodaných 91 kytiček a vybrané částky Kč 2.022-, obdrží 4 onko kluby (Diana Brno, LPR Hradec 
Králové, Violka Třebíč a Návrat Nové Město na Mor.) 30% na svoji činnost. 
 Tyto peníze využijí na úhradu provoz.nákladů /nájem, telefon, poštovné/, ale i cvičení, plavání, lékařs. předn., ozdravné pobyty, 
zkrátka aktivity, kterými se dobrovolníci v klubech snaží ulehčovat život onkolog. pacientům. 
 Ostatní vybrané peníze po úhradě nákladů využije LPR Praha na onkolog. výchovu, výzkum a vybavení onkolog. pracovišť. 
 Vám chci poděkovat za přístup k této sbírce, obětavost a dobře odvedenou práci i za horšího počasí než loni! 
 Všichni si zaslouží velikou pochvalu! 
Přeji všem hodně zdraví, hezké léto a těším se na další dobrou spolupráci s Vámi!       
                         Milada Špačková, koordinátorka  sbírky 

Den Země v Borech  
foto P. Kříž 
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DEN ZEMĚ A DEN PEJSKŮ 2014 
 V neděli 27.4. se sešla skupinka obyvatel naší obce, aby 
spolu prožili krásné jarní odpoledne. 
 První zastávkou byla nová ČOV. Bohužel pan správce, Aleš 
Vávra byl na hasičské soutěži, proto byla exkurze trochu improvi-
zovaná. I tak ovšem hodně zajímavá. Dál už jsme procházeli trasou 
uvažované budoucí vycházkové trasy. Jedním z dalších zastavení 
byla Obecní kompostárna. Zde nám pan Hašek předvedl, jak 
správně založený kompost pracuje. A zde jsme také společně 
vysadili přinesenou lipku. Dál už naše cesta vedla k rybníčkům a 
geoparku pana Večeři. Prohlédli jsme si horniny zde umístěné i 
nově vysazené zajímavé stromy. Potom přišel na řadu test, který 
všichni zvládli a při něm také společně plánovali, jak by mohla 
budoucí stezka jednou vypadat. 
 

  V neděli 25.5.2014, (v náhradním termínu) se konal u nás 
zcela poprvé den věnovaným pejskům, jejich pánům a hlavně dě-
tem. Na náhradním hřišti se sešla hezká skupinka zájemců. 
 I když bohužel své pejsky většinou nechali doma. A 

je to pochopitel-
né. Tedy, nejdřív 
si všichni vyzkou-
šeli své znalosti 
při vyplňování 
kvízu, děti si 
vymalovávaly a 
malovaly pejsky. 
Odvážné slečny, 
které své pejsky 

přivedly, nám je předvedly. 
Všechny byly šikovné. Mezitím 
dorazili dva členové AGILITY 
TEAMU z Velkého Meziříčí.  A 
byli úžasní! Pejsci i jejich páni a 
cvičitelé, Jana Krčálová s kolegou 
a tři pejsci předvedli: frisbee, 
ukázku techniky výcviku, agility a 
poradili a vysvětlili majitelům 

pejsků řadu věcí. Děti si překážky na agility vyzkoušely také a bylo 
veselo. A co je ještě důležité? Sešla se pěkná kupa dárků pro psí 
útulek v Třebíči. Za což 
patří všem velký dík.  
      Blanka Křížová 

 V tomto školním roce navštěvovalo mateřskou školu 35 
dětí. Na starším oddělení bylo zapsáno 18 dětí s p. uč. Eliášovou, 
na mladším odd. se o vzdělávání 17 dětí staraly p. u. Novotná a 
Plocková. Do školy chodí děti z Borů, Cyrilova, Rousměrova, 
Skleného nad Oslavou a Radenic. Z Borů se vzdělávalo 22 dětí, z 
Cyrilova 4 děti, Rousměrov 1 dítě, Sklené n.O. 6 dětí, Radnice 2 
děti. 
 Děti se v MŠ vzdělávají podle Školního vzdělávacího progra-
mu s názvem Krok za krokem celým rokem. Tento rok jsme se 
zaměřili na osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a na 
vytváření prostředí pohody, důvěry, přátelství a pěkných vztahů 
mezi dětmi navzájem. 
 Akce, které pravidelně děti navštěvují jsou divadla, kerami-
ka a tvoření s rodiči, návštěvy knihovny v Borech, návštěvy zá-
kladní školy, hudební představení, pálení čarodějnic, výlety do 
okolí školky… Spolupracujeme také s družinou ZŠ, kdy se snaží-
me děti podporovat v zájmu o četbu knih. 
 V měsíci lednu proběhl zápis do 1. třídy ZŠ, do školy od-

chází 13 dětí. Zápis do 
mateřské školy se konal 
v květnu. K zápisu přišlo 
22 dětí, z kapacitních 
důvodů mohlo být přija-
to pouze dětí 16. 
 Poslední týden v 
červnu jsme na školní 
zahradě měli rozloučení s 
předškoláky. Děti se na 
„pasování na školáky“ 
velmi těší, pro nás je tato 
chvíle dojemná a svým způsobem i zvláštní. Loučíme se s dětmi, 
se kterými jsme prožili i čtyři roky společného života v mateřské 
škole. Posiluje nás ale vědomí, že do dalšího stupně vzdělávání 
odchází děti samostatné, zdravě sebevědomé a citlivé. 
 Prázdninový 
provoz je napláno-
ván na prvních 14 
dní v červenci a 
nový školní rok 
začne 1. 9. 2014. 
Pro rodiče nových 
dětí plánujeme 
schůzku poslední 
týden v srpnu, kde 
se dozví podrob-
nosti o provozu 
školy. Rodiče bude-
me o schůzce infor-
movat SMS zprávou. 
 Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny a v září zase 
nashledanou !                 Kolektiv MŠ Bory 
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