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Borský zpravodaj 
Číslo 2 Květen   2016 

DNY ZEMĚ V BORECH A NA CYRILOVĚ 6.- 8. 5. 2016     
Sice trochu opožděně, (ale počkali jsme si na počasí!), zveme všechny občany na výlety 
do přírody. 

ZA PTAČÍM ZPĚVEM  
V pátek 6. 5. od 18. do 20 hod. a pak v sobotu 7. 5. od 6. hod. asi do 10. hod. na Cyrilo-

vě. Bude možné se zúčastnit odchytu a kroužkování ptáčků s ornitologem. Na au-
tobusové čekárně naleznete šipky na místo odchytu.  
Poté bude slavnostně uveden do provozu 
nově upravený rybníček před hasičkou. 

POZNÁVÁME BORY 
V neděli 8. 5. vás pozveme na první pro-
cházku nově zbudovanou naučnou 
stezkou. 
Procházku s výkladem zahájíme přesně ve 
14. hod. u kostela sv. Jiljí v Dolních Bo-
rech, u prvního panelu naučné stezky. 
Po projití stezky okolo panelů dorazíme 
na louku z rybníčků a tam bude asi v 15 
hod. připraveno vstoupení 
AGILITY Z VELKÉHO MEZIŘÍČÍ 

Všechny občany zve Obec Bory MA 21 a Osadní výbor Cyrilov 
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          Ze zápisu 20. jednání ZO Bory 26.2.2016  
Přítomno 12 členů ZO 
Omluveni: Mgr. Chalupa M., Ing. Suková D., Viliš 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 1/2016 
7. Návrh změny č.1 územního plánu obce Bory 
8. 10 P z veřejného fóra a ankety 2015 
9. Schválení dodatku smlouvy se SFŽP 
10. Inspekční zpráva a Protokol o dodržování předpisů v ZŠ. 
11. Žádosti 
12. Různé 
13. Závěr 
-  ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.1/2016 v celkové částce 
24.500,- Kč 
- ZO bere na vědomí Návrh změny č.1 územního plánu obce 
Bory. 
- Kontrola 10 P z Veřejného fóra. Zastupitelé zhodnotili, jak se 
daří plnit 10 P. Rozprava byla zejména o bezbariérovém přístupu 
do budovy OÚ (možnost vybudovat výtah). Dále nutnost zakou-
pit stoly a židle do KD. Nebo nové do školní jídelny a ty stávající 
použít v KD. 
- ZO schvaluje dodatek č.1 smlouvy se SFŽP – vodovod. 
- Inspekční zpráva a Protokol o dodržování předpisů. Ředitel ZŠ 
seznámil ZO se zněním dokumentů  Inspekční zpráva a Protokol 
o dodržování předpisů. Výrok školní inspekce je v obou přípa-
dech velmi pochvalný. 
- Žádosti: - Odbahnění rybníku Pešák. Jedná se asi o 350m3.  
Obec obdržela 3 nabídky. Nejvýhodnější je P. Žáka. ZO ukládá 
starostovi obce: zjistit u P. Žáka jak bude zabezpečeno, aby se 
bahno z pozemku nad rybníkem opět nesplachovalo a jakým 
způsobem bude zpevněn břeh. 
- Různé: - Možnost pronájmu prostor pro podnikání v budově 
OÚ. XXX by si ráda pronajala prostor v suterénu. Jsou zde ale 
nutné opravy. Ty by si XXX provedla na své náklady. A požaduje 
v tom případě slevu na nájmu na jeden rok. (Ve výši nákladů?) 
- SDH F. Zikmund seznámil ZO s možností získat dotaci na do-
pravní automobil pro 6 osob. Celková cena je 900 tis. Kč, podíl 
obce by činil 150 tis. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na 
nákup automobilu pro SDH. 
- Ředitel ZŠ. Dotační titul Kraje Vysočina Naše škola 2016. Mož-
nost podání žádosti na nový konvektomat do školní kuchyně. 
ZO schvaluje podání žádosti. 
- Dotaz  XXX, zda jim bude obec dělat problémy při vyřizování 
stavebního povolení na stavbu rodinného domu? ZO své stano-
visko nezměnilo. Poradit se s JUDr. Kutnerovou. 
- ZO bere na vědomí novou studii na zástavbu na Sádkách. 
- Starosta obce informoval ZO o prodeji pozemku k. ú. Horní 
Bory p. č. 310/6 o výměře 3112 m2, druh pozemku ostatní plo-
cha a st. 135/2 o výměře 30 m2, druh pozemku zastavěná plocha 
a nádvoří. Záměr o prodeji a schválení tohoto prodeje proběhlo 
již v roce 2012. 
 

   Ze zápisu 18. schůze RO konané 9.3.2016  
Přítomni: Všichni členové RO 
Hosté: M. Pol, A. Vávra, Mgr. F. Eliáš 
Program: 
- Jednání RO bylo tentokrát zahájeno návštěvou na vodojemu. 
Zde M. Pól a A.Vávra členy RO seznámili s provozem vodojemu 
a s celou problematikou čerpání vody a procesem úpravy a vody. 
V poslední době se objevily názory občanů, že ve vodě je příliš 

chlóru. Dodávat vodu do veřejného vodovodu bez úpravy, 
ovšem není přípustné . Norma povoluje množství chlóru do 0,2 
mg/l, dle posledního rozboru provedeného firmou Enviro, je 
množství chlóru 0,06 mg/l. Jistě že i tak malé množství chlóru 
můžeme vnímat, protože jsme na jeho přítomnost ve vodě nebyli 
zvyklí. 
- Pronájem prostor v budově OÚ. XXX podala žádost na proná-
jem místnosti pro provozovnu kosmetiky. RO schvaluje proná-
jem místnosti v suterénu budovy OÚ (bývalá klubovna ČSOP 
směrem k Jednotě), a WC k účelu provozovny. Podmínky 
smlouvy budou stejné, jako s ostatními nájemci prostor v budově 
OÚ. V případě oprav bude ještě upřesněna možnost prominutí 
placení nájmu na určitou dobu. 
- Ředitel ZŠ seznámil RO s hospodařením v roce 2015. RO 
schvaluje účetní závěrku ZŠ 2015 bez výhrad. 
- Ředitel ZŠ seznámil RO i s nabídkami na pořízení konvektoma-
tu pro školní jídelnu. Obec podá žádost do grantového progra-
mu Kraje Vysočina Naše škola 2016. RO schvaluje využít nejvý-
hodnější nabídku na dodání konvektomatu - TeS, spol. s.r.o. 
Chotěboř. 
- Petr Viliš RO seznámil s činností a hospodařením TJ Družstev-
ník. RO bere na vědomí. 
- Žádosti: - Prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX. Jedná se o 
sociální bydlení, proto je třeba doložit potřebné písemnosti. 
 - XXX žádá o prominutí platby za stočné. RO schvaluje.  
- Různé 
- Informace starosty obce o podmínkách získání dotace na vybu-
dování výtahu v budově OÚ z Národního rozvojového programu 
mobility pro všechny. RO zatím neschvaluje podání takové žá-
dosti, z důvodu náročnosti a zejména jiných potřebnějších pro-
jektů. 
- Informace o možnosti podat žádost na opravu staré hasičské 
zbrojnice v Horních Borech. Momentálně se nestihne připravit 
potřebná dokumentace do grantu ZIF. 
- Informace Ing. L. Dostálové o připravované žádosti RC do 
grantového programu Nadace ČEZ Oranžové hřiště 
 
 
   Ze zápisu z 19. schůze RO konané 30.3.2016  
Přítomni: Všichni členové RO 
- Jednání RO bylo svoláno zejména z důvodu dřívějšího ukončení 
nájemní smlouvy v bytě 1+1 v obecní bytovce. Této žádosti bylo 
možné vyhovět, protože obec evidovala již 4 nové žádosti o 
pronájem bytu. RO schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt 
1+1 v domě č. 162 se XXX a schvaluje nově uzavření smlouvy s   
XXX od 1.4.2016 do 31.3.2017 s možností prodloužení. 
- Žádosti: Na OÚ se sešlo 5 žádostí o prominutí poplatku za 
stočné. RO schvaluje prominutí poplatku za stočné u 4 žádostí 
mimo XXX, která nedoložila potřebné doklady. 
- Informace Petra Viliše o potřebnosti vybudování výletiště u 
fotbalového hřiště. 
- Návrh ing. L. Dostálové o založení fondu na stavební parcely. 
- informace starosty obce o schůzce se zástupcem České pošty, 
která se bude konat 11.4.2016 v 9. hod. 
 
        Ze zápisu z 21. jednání ZO Bory 1.4.2016  
Přítomno 13 členů ZO 
Omluveni:  Vávra P, Mgr. ing. M. Slavíková 
Program jednání 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
5. Seznámení s jednáním RO 
6. Rozpočtové opatření č. 2/2016 
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce - schválení 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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8. Závěrečný účet a účetní závěrka - projednání 
9. Schválení žádostí FMP 
10. Schválení smluv FMP 
11. Odkoupení pozemků 
12. Žádosti 
13. Různé 
14. Závěr 
- ZO navrhuje zjistit, co by obnášela příprava projektové doku-
mentace na opravu staré hasičky. Ing. L. Dostálová seznámila ZO 
s projektem hřiště u RC, záměrem je podat žádost do nadace 
ČEZ. 
- ZO schvaluje založit fond na stavební parcely. Starosta připraví 
pravidla pro vytvoření tohoto fondu. 
- Návrh ZO nabídnout k prodeji nevyužité kontejnery na kom-
postárně a finanční prostředky použít na nový plot.  
- Výletiště u kabin uvažovat o jeho vybudování. 
- ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016 v částce 426 470,
- Kč 
- ZO schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 
2015 bez výhrad. 
- ZO schvaluje tyto 3 žádosti o dotaci z FMP. 
ČSOP - MOP Bobeš Karneval 5000,- 
TJ Družstevník - 2. roč. Memoriálu Stanislava Ochrany 9000,- 
TJ Družstevník - Turnaj ve stolním tenise a Turnaj čtyřher 6000, 
- ZO schvaluje í veřejnoprávní smluvy o poskytnutí dotace dle 
zákona č. 250/2000 Sb. z FMP 
- ZO schvaluje odkoupení těchto pozemků za cenu 150,- Kč/m2. 
Záměr Obce Bory č. 3. Jedná se o odkoupení pozemků pod 
vodojemem a studnou. 
p.č. 466/2 k.ú. Dolní Bory o výměře 423m2 
p.č. 466/3, k.ú. Dolní Bory o výměře 322m2 
p.č. st. 231, k.ú. Dolní Bory o výměře 27 m2 
p.č. 875/3, k. ú Dolní Bory o výměře 199 m2 
- Žádosti: Žádost obyvatel z Brodku o zřízení retardérů na vo-
zovce. ZO pověřuje starostu zjištěním všech možností a ceny 
pořízení těchto retardérů. 
- Různé: - P. Žák přišel vysvětlit, jakým způsobem bude provádě-
no odbahnění rybníka Pešák. ZO schvaluje provedení odbahnění. 
Návrh ZO uhradit 40 tisíc Kč a 10 let odpustit XXX nájemné 
z pronájmu rybníku. Náklady na zpevnění boční hráze podél 
vozovky dát do rozpočtu roku 2017. Pokusit se zrušit věcné 
břemeno na pozemku rybníka Pešák. 
- Mgr. F. Eliáš - žádost rodičů dětí z Vídně, aby děti, přijíždějící 
v 7.15 mohly vystupovat bezpečněji, tedy aby autobus zajížděl 
k ostrůvku vlevo na návsi. ZO pověřuje starostu jednáním se 
ZDARem. 
- ZO schvaluje návrh ing. L. Dostálové, aby se obec zapojila do 

soutěže Obec přátelská rodině. 
- P. Příhodová seznámila ZO s probíhajícími úpravami 
v pronajatých prostorách. Příčka ze sádrokartónu v místnosti 
provozovny a na WC. Je nutné přestěhování hlavního uzávěru 
vody pro budovu OÚ. Je doplněn rozvod el. energie. Nové umy-
vadlo na WC. ZO schvaluje tento rozsah prováděných prací. 
- B. Křížová navrhuje přihlásit se opět do soutěže Vesnice roku 
ZO schvaluje podání přihlášky.  
 

   Ze zápisu 20. schůze RO konané 20.4.2016  
Přítomni: Všichni členové RO 
Hosté: Nájemníci bytů v domě č. 162 
Jednání: 
Na toto jednání RO byli pozváni nájemníci obecních bytů 
z domu č. 162. Od září 2015 v těsné blízkosti funguje nová MŠ. 
Tato skutečnost život v domě změnila. Je třeba vyřešit např. 
novou stříšku, nebo stání na popelnice, sušák na prádlo, opravu 
plotu, natření stříšek vzadu, provézt revizi plynových kotlů, 
opravu okapu, opravy vlhké omítky (úhrada materiálu), nevhod-
né parkování nájemníků před domem. 
RO schvaluje požadavky nájemníků v domě, oni naopak souhlasí 
s novým parkováním, před budovou OÚ. 
- Starosta informoval o aktuální situaci ve zřizování autobusové 
zastávky u prodejny COOP Jednota. Pravděpodobně od 
1.9.2015 začnou na tuto zastávku zajíždět 4 spoje, které vozí děti 
do MŠ a ZŠ a zpět. V souvislosti s tím je nutné zřídit před OÚ 
parkoviště tak, aby autobus bez problémů projel. 
- Paní XXX doložila potřebné doklady. RO proto schvaluje pro-
dloužení nájmu v sociálním bytě na poště na dobu dvou let tedy 
do: 30.6.2018 
- Ceny za dřevo z obecního lesa - samovýroba. RO schvaluje 
cenu 350,-Kč/m3 měkké dřevo a 450,- Kč/ m3 dřevo tvrdé. (bez 
DPH) 
 - Žádosti: Nájem u P. Příhodové. V této budoucí provozovně je 
nově nainstalován ohřívač vody a odečítací elektroměr. RO 
schvaluje z ceny nájmu odečíst spotřebu el. energie, tedy o 100,- 
měsíčně. 
- Dále RO navrhuje zřídit odečítací elektroměr i v provozovně 
kadeřnice a výši nájmu upravit stejně. 
- Různé: 
- B. Křížová seznámila členy RO s podobou panelů připravované 
naučné stezky. A s přípravou sobotní návštěvy zástupců z obce 
Langau. 

 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem 
č. 10/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů. 

Poplatky pro rok 2016 
Svoz komunálních odpadů (popelnice): 500,- Kč na poplatní-
ka. Splatnost do 31.5.2016. 
 Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně obce, 
nebo převodem na účet číslo 4200009323/6800, var. symbol 
je rodné číslo poplatníka. 

 

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční  
ve středu 11.5. 2016  

v Borech v čase 16,30 - 16,45 hod.,  
na Cyrilově 16,55 - 17,10 hod. 

Velkoobjemový kontejner bude v Borech 
před OÚ přistaven 6.5.2016 a 10.5. bude 

vyměněn za nový, a ten tu bude do 
17.5.2016 

Na Cyrilově bude velkoobjemový kontejner  
od 6.5. do 12.5.2016 

  
 

- Opět upozorňujeme všechny občany, aby nesplachovali do 
kanalizační sítě předměty, které obsahují netkané textilie, pře-
devším hygienické vlhčené ubrousky! Tyto materiály na pře-
čerpávací stanici a na ČOV způsobují velké problémy. 

PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MAJETKU 
 Obec nabízí k prodeji nepotřebný materiál:  
Plotovka (ozdobná cihla)  - 2200  ks, Koženka modrá - 28 m, 
Dveře 60 cm - 2 ks, Asfalt - 70 kg, Okno zdvojené  -
1 ks, Lepenka Bipal, I. - 40 m, Polystyren tabu-
le 20 ks, Kameninová roura - 5 ks, Roura novodur -
2 ks, Kameninový oblouk - 2 ks, Kameninové koleno- 
8 ks,  Čerpadlo - 1 ks, Drenážní hadice -150 m, Betonová 
roura 2,5m -5 ks . 
    Informace v kanceláři OÚ  
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Koncem února vešla v účinnost dlouho připravovaná novela zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně dal-
ších zákonů. Připravovaná novela byla předložena Poslanecké sněmov-
ně ČR v dubnu 2015 a po schvalovacím procesu byla postoupena 
v prosinci ke schválení Senátu ČR.  Zákonodárný proces završil svým 
podpisem prezident České republiky a novela zákona tak nabyla účin-
nosti k datu 20. února 2016.  
Změny obsažené v novele se týkají všech účastníků silničního provozu, 
a proto je nutné se s nimi seznámit. Ve sdělovacích prostředcích a 
tisku je stále zmiňováno téma viditelnosti chodců, ale změny se týkají i 
řidičů a cyklistů.  
Mezi nová ustanovení patří například i povinnost, kdy řidič nesmí 
- ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci na pře-
jezdu pro cyklisty 
Tímto je výslovně stanovena povinnost neohrozit cyklistu přejíždějící-
ho pozemní komunikaci na přejezdu pro cyklisty. Jedná se o adekvátní 
doplnění povinností neohrozit (popř. i neomezit) vztahujících na chod-
ce přecházejícího pozemní komunikaci. I přes existenci obecné povin-
nosti neohrozit život zdraví a majetek ve staré úpravě zákona bylo 
žádoucí zakotvit do povinností řidiče specifickou povinnost neohrozit 
cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci. Úprava se vztahuje pouze 
na cyklistu, který se již nachází na přejezdu pro cyklisty, nikoliv na 
cyklistu, který se k němu blíží (hodlá ho užít)! 
Do povinností řidiče byly dále doplněny další specifické povinnosti 
týkající se stavu vozidla. Předcházející zákonná úprava stanovovala 
obecnou povinnost, která se týkala požadavků na výhled a rozhled 
řidiče. Jako konkretizace této povinnosti je nyní přímo v zákoně stano-
veno, že řidič nesmí 
- řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, 
které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran 
Jedná se zejména o nečistoty, námrazu nebo sníh na předním a boč-
ních sklech vozidla a na zpětných zrcátcích.  
Dále byla doplněna konkretizace obecné zásady neohrožování ostat-
ních účastníků silničního provozu prostřednictvím požadavku na od-
stranění potenciálně nebezpečných kusů ledu z vozidla před jeho pou-
žitím. Nejedná se přitom o tenkou vrstvu ledu popř. námrazu na vozi-
dle, ale o silnější vrstvu ledu, která by při odpadnutí mohla ohrozit 
ostatní účastníky silničního provozu. Na rozdíl od sněhové vrstvy, 
která se na vozidle či nákladu může utvořit poměrně snadno a rychle, 
bývá takováto vrstva ledu zpravidla důsledkem dlouhodobějšího půso-
bení povětrnostních podmínek. Ustanovení zákona je pak formulováno 
takto: 
- řidič nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je 
led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích. 
Při neočištění vozidla před jízdou a jeho užití v provozu bude toto 
jednání kvalifikováno jako přestupek, za který může být řidiči uložena 
bloková pokuta do výše 2 000 korun. 

Změny se dotkly i 
povinných dokladů, 
které musí mít 

řidič při řízení vozidla u sebe. Z ustanovení tohoto paragrafu byla 
vyjmuta povinnost mít u sebe doklad prokazující pojištění odpověd-
nosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právní-
ho předpisu. Tímto však řidič vozidla není zbaven povinnosti 
tento doklad vozit! Zákonodárci pouze odstranili duplicitu této 
povinnosti, která byla zakotvena ve dvou zákonech a to v zákoně 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a v zákoně č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů. 
Nově doplněná povinnost platí pro řidiče, kteří mají vydaný průkaz 
profesní způsobilosti a vykonávají činnost, při které je tato způsobilost 
nutná. 
Tito řidiči musí mít u sebe: 
-průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad 
vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, 
to neplatí, mají-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském 
průkazu 
Přehled dokladů, které musí mít řidič motorového vozidla u sebe: 
- řidičský průkaz,  
- osvědčení o registraci vozidla 
- průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad 
vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací, 
to neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském 
průkazu,  
- doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče, kteří 
podléhají povinným zdravotním prohlídkám a 
- doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla podle  
- zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou pro-
vozem vozidla 
Všechny tyto doklady je pak řidič povinen předložit na výzvu 
policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve 
stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji ke kontrole. V tomto 
ustanovení také nastala změna oproti předchozí právní úpravě, podle 
které se například celníkovi a strážníkovi obecní policie ve stejnokro-
jích předkládali pouze některé z uvedených dokladů. 
Novela zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
přinesla i další důležité změny jako je například možnost zadržení 
osvědčení o registraci vozidla. Dle současné právní úpravy pokud 
policista zjistí při kontrole technického stavu vozidla nebo jízdní sou-
pravy nebo při objasňování dopravní nehody nebezpečnou závadu, 
která vzhledem ke své povaze nebo rozsahu významně zvyšuje ohro-
žení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nebo nepříznivé 
působení provozu vozidla nebo jízdní soupravy na životní prostředí je 
oprávněn zadržet osvědčení o registraci vozidla vykazujícího takovou 
závadu. 
Od data své účinnosti v roce 2000 doznal zákon o provozu na pozem-
ních komunikacích mnoho změn a každý účastník provozu na pozem-
ních komunikacích by se měl seznámit s aktuálním zněním jeho ustano-
vení. V právu totiž stále platí latinské přísloví „Ignorantia iuris non 
excusat“ čili „Neznalost zákona neomlouvá“.  

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 11. KVĚTNA 2016 
V Borech opět před prodejnou COOP Jednota  

od 8 do 12 hod. 
Otevřelo se jaro a když v kalendáři uvidíme měsíc květen, 
víme bezpečně, že se přiblížil i Květinový den. Tradiční sbírka 
Ligy proti rakovině má letos kulaté jubileum – uskuteční se již 
po dvacáté. Ve středu 11. května budeme mít možnost zakou-
pit si kvítek měsíčku lékařského a podpořit tak důležitý a tolik 
potřebný projekt. 
Tentokrát má stužka na kytičce barvu růžovou a sbírka je zaměřena na pre-
venci nádorů prsu u žen i u mužů. Jde o jedno z nejčastěji se vyskytujících 
onkologických onemocnění v evropské populaci s výskytem 63 případů na 
100 000 žen. Proto Liga oslovuje ženy s výzvou, aby věnovaly pozornost 
svým prsům, nezanechávaly možnosti preventivních vyšetření a v případě 
podezření bezodkladně navštívily lékaře. Bližší informace získáte na 
www.lpr.cz nebo www.denprotirakovine.cz.  
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Obec Bory nabízí k pronájmu místnost v prvním 
patře budovy OÚ, (bývalé muzeum) plocha 21,9 m2.  
 
V kanceláři OÚ je ještě k prodeji několik CD s his-
torickými dokumenty pana S. Ochrany za 182 Kč.  

OKÉNKO  
ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 V měsíci lednu 2016 ve 
školní jídelně  ZŠ Bory proběhla 
ve třech dnech velká kontrola 
z České školní inspekce. 
 Předmětem kontroly byl 
řád školní jídelny, karty potravin, 
přehled přihlášených strávníků a 
počty porcí, cenové kalkulace 
jídel, jídelní lístky, výdejky potra-
vin, plnění spotřebního koše a v poslední řadě také v této době hodně diskutova-
né téma mezi dětmi i jejich rodiči - výživové normy. Tato hloubková kontrola 
prokázala, že borská školní jídelna vše plní dle platných zákonů a vyhlášek a že 
v kontrolované oblasti nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Navíc jídelna 

plní i požadavky na zdravou výživu, které jsou pouze doporučeny a zákon jejich dodržování neukládá. Zdravotní ústav požaduje sníže-
ní spotřeby vepřového masa a sladkých pokrmů, naopak požaduje zvýšit spotřebu luštěnin a zeleninových jídel. Zařazujeme i nové 
potraviny - bulgur, kus kus, jáhly, tarhoňa, šmakoun apod. 
 Ve školní jídelně se vaří jídla, která jsou připravována z kvalitních čerstvých potravin a surovin, nikoliv polotovarů. Zpětnou 
kontrolou bylo již dříve zjištěno, že oběd z polotovaru (většinou obalované ryby s náplní, či bramborové knedlíky apod.) se vaří 
v průměru 1x za měsíc a to jen u takových pokrmů, kterým  vybavení školní kuchyně nedovoluje přípravu  čerstvou - domácí.  
 Takže strávníci školní jídelny si mohou vychutnávat domácí houskové knedlíky, bramborovou kaši, masové rolády, moučníky, 
dezerty  apod.                Olga Padalíková 
Vyřiďte pochvalu v kuchyni! Tak nějak to říká spokojený host v restauraci. A já si dovolím vyslovit tuto větu jménem mnoha spo-
kojených  dospělých strávníků, kteří si pro obědy do jídelny chodí. Opravdu děkujeme za možnost obědy si odebírat.  Blanka Křížová 

OBECNÍ MUZEUM V NOVÉM 
 Řadu roků se Obecní muzeum nacházelo v budově OÚ, 
letos jsme je přestěhovali do budovy bývalé MŠ v Dolních Bo-
rech č. 40. A dostali jsme největší prostor - sál! V neděli 
27.3.2016 si první návštěvníci nové prostory a uspořádání muzea 
přišli prohlédnout. 
 Nově zde naleznete hlavně dostatek prostoru pro všechny 
exponáty. V části věnované bydlení našich předků jsou nyní dvě 
místnosti. Kuchyně a ložnice. Získali jsme i nový nábytek a tak je 
možné vystavit podstatně víc předmětů. Jana Vaverková 
s manželem, a svojí maminkou věnovala novému uspořádání 
spoustu času a všechno je opravdu moc pěkně instalováno. 
Ve druhé části muzea nově naleznete velký soubor historických 
fotografií a fotodokumentaci borských minerálů. Nově je možné 
promítání starých filmů na VHS. Např. divadelní představení 
našich ochotnických souborů a významné události z historie 
obce. 

Muzeum bude otevřeno opět v době pouti v Dolních Borech. A 
jinak kdykoliv po domluvě na tel. 608312224      Blanka Křížová 

Už delší čas stojí za budovou OÚ kontejner na použi-
tý textil. Proto už neorganizujeme sbírky pro Diako-
nii Broumov. Zajímalo nás, jak lidé kontejner využíva-
jí. Firma Textil eko nám poskytla tento přehled za 
první měsíce letošního roku: 
leden 95 kg, únor 85 kg, březen 107 kg duben 74 kg 
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MUZEJNÍ SPOLEK Z LANGAU U NÁS 
 Když jsem loni navštívili vesnici Langau v Rakousku, ani jsme netušili, že tato akce 
bude mít pokračování. 23.4.2016 se tak stalo. Společně s paní Martinou Lasar jsme zorga-
nizovali pro členy muzejního spolku z Langau cestu do Borů a Žďáru nad Sázavou. U nás v 
Borech, po přivítání panem starostou, navštívili Obecní knihovnu, novou MŠ, kostel v sv. 
Jiljí v Dolních Borech, Obecní muzeum a Rodinné centrum. 
  Potom naše cesta vedla do Žďáru nad Sázavou, kde jsme navštívili kostel na Zelené 
Hoře a Muzeum nové generace v Zámku Žďár. Děkujeme moc paní ředitelce Plockové a 
paní Vávrové, za čas. A největší dík patří paní Mirce Tonarové za tlumočení po celou dobu 
zájezdu!                                                                  Blanka Křížová Foto: P. Kříž 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2016   
Všem dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí a krásný život!  

Děkujeme všem, co se podíleli na organizaci a průběhu letošního Vítání občánků v naší obci.  
Děkujeme za velice příjemně strávené odpoledne. Děkujeme za přátelskou a místy až dojemnou atmosféru, kterou jste 
pro nás a naše ratolesti vytvořili. Bylo to moc příjemné vytržení z každodenního stresu a shonu. DĚKUJEME  

 Dostálovi, Chytří, Kaštanovi a Padalíkovi                        Foto S.Charvát 
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JARNÍ OBDOBÍ V RODINNÉM CENTRU 
MRAVENIŠTĚ   

 Rodinné 
centrum má za 
sebou tři měsíce 
velmi pestrého 
programu. Hned 
v lednu jsme 
začali 
s rozcvičením 
hlasivek při 
veselých zpíván-
kách, které pro-
běhly také v 
únoru. Naučili 
jsme se nové 
písničky a do-
konce i drobné 

tanečky. Určené termíny při fungování centra jsou vyhrazeny 
také dětmi velmi oblíbeným hernám a také tvoření. Při hernách 
si děti volně půjčují hračky, mohou použít dvě skluzavky do ba-
zénků s míčky a také hojně využívají barevné prolézačky, které 
neslouží jen k pohybu, ale také ke stavění. Nově díky volnému 
prostoru máme v centru i odrážedla. V polovině ledna začala 
série přednášek s psycholožkou Mgr. Elen Sejrkovou, která měla 
obrovský úspěch. Postupně jsme se setkávali nad tématy  - osob-
ní historie, vztah sám k sobě, vyjadřování emocí, vztahy s rodiči a 
jejich uzdravení, vztahy s parterem a dětmi a poslední oblastní 

našeho zájmu byly vztahy mezi sourozenci. Jedno odpoledne 
bylo také věnováno cvičení s říkankami. Únor začal tím, že se 
prostory centra proměnily díky barevnám světélkům a taneční 
muzice na diskotéku. Děti tancovaly a běhaly a tancovaly a chyta-
ly bublinky z bublifuků a zase tancovaly. Následovala beseda 

s Mudr. Niederhafnerovou z dětského oddělení nemocnice No-
vé Město na Moravě na téma Akutní stavy dětí. Za všechny 
účastníky můžeme říci, že nás tato přednáška v mnohém uklidni-
la, i přes veledůležitá upozornění, která zde zazněla. Uskutečnili 
jsme také tvořivou dílničku, aktivity s využitím montessori peda-
gogiky, cvičení s dětmi a cvičení s padákem. Proužkovaná byla 
akce s názvem Pruhy, proužky, proužečky, kdy musel každý přijít 
oblečen jen v proužkovaném oblečení. Děti si zde užily také 
soutěží a výtvarného tvoření. V závěru měsíce jsme promítali 
pohádku O červené karkulce a děti si poté s pomocí loutek 
z filmu vyzkoušely pohádku samy zahrát. V březnu jsme cvičili a 
hráli si jak uvnitř, tak již i venku na pískovišti, zdobili jsme květi-
náče a naseli velikonoční osení. Proběhla také beseda 
s pracovníky z neziskové organizace Mamma help na téma Pre-
vence rakoviny prsu. Každá účastnice si odnesla letáčky 
s podstatnými informacemi a všichni si zde také na modelu mohli 
vyzkoušet samovyšetření. 
 Všem účastníkům našich programů moc děkujeme za hoj-
nou účast, byli jste úžasní. Všechny děti, maminky, tatínky, babič-
ky a dědečky rádi přivítáme i nadále. Pravidelný program začne 
zase na podzim. Všem tedy přejeme krásné a hlavně sluncem 
prohřáté léto. Za návrhy a připomínky programu a aktivit bude-
me rádi. 
Marcela Slavíková, Veronika Netolická a Lucka Dostálová 

 

JARNÍ ZÁJEZD 2016 
Jistě mi dáte za pravdu, že nejcennější jsou 

setkání osobní, jako loni v klášteře 
ve Vratěníně. Setkání, která se neda-
jí koupit. Proto i letos se pokusíme 
v tomto duchu pokračovat. A to je 
důvodem, proč je termín zájezdu odložen, abychom mohli 
k ovečkám. 
Zájezd se bude konat 4. června 2016 
Odjezd z Borů od OÚ v 7.30 hod. 
Návrat +- v 19. hod. 
Cena: Děti a důchodci 150,- Kč 
 Dospělí 200,- (cizí + 100,-) 

Tentokrát navštívíme skanzen Veselý kopec, chovatele ovcí Milana Daďourka, Muzeum nové generace v Zámku Žďár nad Sáz., umě-
leckého kováře pana Tulise a také mimořádnou výsadbu stromů, mezi Řečicí a Bohdalcem. 
                          Přihlášky u Blanky Křížové na tel. 608312224, nejpozději do konce května. 
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ZE ŽIVOTA KOMUNITNÍ ŠKOLY 
 Komunitní škola Bory letos organizovala kurzy pro veřejnost již 11. rokem. 
Zájem byl zjišťován dotazníkem na začátku školního roku. Každý čtvrtek od října do 
března probíhalo v tělocvičně cvičení s hudbou. Účastnilo se ho 18 žen, kurzy vedla 
Dana Havelková. Zájemci o výtvarné tvoření s Věrou Musilovou se letos sešli celkem 
třikrát. V listopadu se uskutečnilo pletení z pedigu, v prosinci vánoční drátování a 
v březnu výroba jarní dekorace. O poslední z kurzů byl největší zájem, tvořit přišlo 
20 zájemců. 
 Kurzy angličtiny byly otevřeny ve dvou úrovních - pro mírně pokročilé a pro 
pokročilé. Oba vedla lektorka Pavla Doležalová z Třebíče. V průběhu roku byl zájem 
také o otevření angličtiny pro začátečníky, bohužel se nám nepodařilo sehnat vhod-
ného lektora. Zájemcům se ještě jednou omlouváme. Z jazykových kurzů se dále 
uskutečnila němčina s paní Marií Požárovou. Velkému zájmu se letos těšily taneční 

kurzy. Probíhaly vždy v neděli v podvečer, nejdříve pro začátečníky, poté pro pokročilé. Celkem se účastnilo 30 párů. Kurzy vedli 
taneční mistři Radka Svobodová a Petr Štěpán. Z letošní nabídky zbývá ještě uskutečnit kurz počítače prakticky - fotografie. První 
lekci pro začátečníky plánujeme na přelomu dubna a května, zájemce z dotazníků oslovíme telefonicky. V případě zájmu bude na pod-
zim navazovat lekce pro pokročilé. 
 Děkujeme všem účastníkům za jejich zájem. S nabídkou kurzů na příští období Vás oslovíme na přelomu srpna a září.  

         Mgr. Vladimíra Stará 

ŘEZ STROMŮ TEORETICKY I PRAKTICKY 
 Ve čtvrtek 14.4.2016 se v zasedací místnosti OÚ v Borech sešlo 12 nadše-
ných zahrádkářů z Borů, Pustiny, Velkého Meziříčí, aby se od předsedy ZO ČSZ, 
pana Jana Kostečky dozvěděli 
něco o řezu ovocných stro-
mů a keřů. Tento zajímavý 
výklad doplnil místopředseda 
ZO pan Milan Špaček.  
 Jsme rádi, že pro nás 
zahrádkáři tyto besedy pořá-
dají, jen nás trošku mrzí, že 
se jich neúčastní tolik zájem-
ců, jako v Novém Veselí, kde 

byl o tuto přednášku v podání pana Kostečky obrovský zájem. 
 Naše stromy ve školní přírodní zahradě ZŠ Bory potřebovaly také výchovný 
řez a protože je pan Jan Kostečka opravdový odborník, domluvili jsme se s ním, 
aby připravil přednášku o řezu ovocných stromů pro žáky našeho osmého a devá-
tého ročníku. Teoretická část proběhla ve čtvrtek 7.4.2016 a praktická o čtrnáct 
dní později, 21.4.2016.      Mgr.   Zuzana Jurková                                              

KROUŽEK MLADÝCH 
HASIČŮ 2016 

 Loni na podzim zahájil svoji 
činnost kroužek mladých hasičů. 
A jejich nadšení je obdivuhodné.  
 „Trénujeme 2 dny v týdnu 
a připravujeme se na první sou-
těž, která bude  7. 5. ve Velkém 
Meziříčí v rámci oslav 145 let 

založení SDH 
Velké Meziří-
čí. Potom nás 
čeká ještě 12 soutěží v různých místech na vysočině. Děkujeme dětem za 
obětavost a nasazení a manželkám za podporu a všem co nám pomáhají!“      
       Pavel, Barča a Petr. 

Připravujeme:   Obec Bory zve všechny občany na  
KÁCENÍ MÁJKY 28.5.2016  
Těšit se můžete na občerstvení  

a k tanci a poslechu bude hrát Kapela pana Chovana.  
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Možná jste si všimli, 
že bylo 16.4.2016 v 
Borech vidět venku 
mnohem více dětí, 
než obvykle. Bylo to 
proto, že probíhalo 
místní kolo Zlatého 
listu, soutěže, která 
se na celostátní 
úrovni koná už 44. 
rok.  
 Děti procháze-
ly ve tříčlenných 
hlídkách soutěžní 

stezku, kde poznávaly naše ptáky s paní učitelkou Danou Koneč-
nou, rostliny s Nikol Prudkovou a Jitkou Filipovou, stomy a keře 
s Terezou Jurkovou. Dále prokazovaly znalosti z ochrany příro-
dy, na které se ptal pan Pavel Kříž. Jejich znalosti z myslivosti 
prověřil pan Vladimír Prudek. O živočiších mokřadů a vod si 
povídali s paní učitelkou Blankou Tlustou a všetečné otázky z 
astronomie kladl pan František Jurek. Na posledním stanovišti si 
povídali o minerálech a horninách s Radimem Charvátem. 
 Letošní ročník byl opravdu rekordní, protože se ho zú-
častnilo 63 dětí ze ZŠ v Borech, ze Lhotek a z Velkého Meziříčí.  
A kdo pomáhal při organizaci, a komu patří velký dík? Paní uči-
telka Pavla Němcová, která hlídky vypouštěla a vítala v cíli, Lenka 
Křehlíková, Kristina Kotačková a Alena Hlaváčová z Mopíků, 
které vodily nejmladší děti, vyráběly, opékaly párky a byly s dět-
mi v tělocvičně. A hlavně ti, kteří byli celý den na stanovištích a 
zpovídali děti. 
A jak to všechno dopadlo?  
Kategorie  mladší děti (4. - 6. tř.) 

1. místo - ORLOVÉ (ZŠ Lhotky): 
K. Pospíšilová, A. Kubíčková, V. Souč-

ková, V Koláčná, M. Mikišková a T. Balák   
2. místo - BEZEJMENNÍ (ZŠ Bory) : J. 
Homola, A Coufalová, 
D Frejlich, Vl. Beneš, 
A Kotačka, N. Sobot-
ková                              
3. místo - NEJSME 
EINSTEINI (ZŠ 
Bory): Tomáš Zeisel, 
Michal Mahel, Aneta 
Vaňková, Aneta Králo-
vá, Zuzana Hažmuko-
vá, Eliška Hedbávná 
 
Kategorie  starší 
děti (7. - 9. tř.) 

1. místo - GREEN APPLES (ZŠ Bory):  T. Březková, T. 
Požárová, J. Bajerová, E. Křížová, G. Homolová, M. Jašková 
2. místo - PŘÍRODOVĚDCI (ZŠ Bory) :   M. Požárová, A 
Kujalová, J. Zástěra, J. Macek, L. Vaněk, M. Coufalová 
3. místo - DONUTI (ZŠ ..... Velké Meziříčí) : E. Blažková, 
T. Stará, V. Vrátilová,  T, Konečná, A. Pitríková 
 První dvě družstva z každé kategorie postupuje do krajské-
ho kola. Na kompletní výsledky se můžete podívat na webových 
stránkách školy. 
 A komu bychom chtěli zvláště poděkovat? Všem, kteří 
pomáhali při organizaci místního kola Zlatého listu. Všem, kteří 
nám pomohli radou i finanční pomocí: MOP Bobeš Bory, ZO 
ČSOP Bory, ČSOP v Praze, Myslivecké sdružení Bory a MA  21 
Bory. Děkuji.           
      Mgr. Zuzana Jurková      

MÍSTNÍ KOLO SOUTĚŽE ZLATÝ LIST V BORECH 

 MYSLEME NA VČELY!  
Jaro se na chvilku vzdálilo, ale minulý týden už včel-

ky takto hodova-
ly. Až zase sluníč-
ko začne hřát, 
najdou i na Vaší 
zahrádce takovou 
pastvu? Nebo jen 
dokonalý trávní-
ček, bez jediného 
kvítku? B. Křížová 
 Foto: P. Kříž 
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PŮLMARATON KOLEM HOLÉHO VRCHU 
2.4.2016. poprvé přes Bory vedla trasa půlmaratonu. Byla tu občerstvovací stanice a předávání štafety. Být alespoň jako dobrovol-
ník účastníkem takového závodu byl zážitek. Děkujeme všem pomocníkům na občerstvovací stanici a hasičům za zajištění bezpeč-
nosti běžců na silnici v obci.  
Mirce Tonarové a Ondrovi Zikmundovi gratulujeme k parádnímu výkonu na opravdu náročné trati!               Blanka Křížová  
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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 květnu 2016 

 
Neprošlo jazykovou úpravou 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

prosím  
odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího 

čísla: 15.6.2016 

Borský zpravodaj 
„Periodický tisk 

územního 
samosprávného  

celku“ 
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 Fotbalový turnaj pořádaný místním oddílem 
TJ DRUŽSTEVNÍK zaměřený na mládež, se již 
pomalu stává tradicí jednoho březnového víken-
du. Tělocvična i hřiště s umělou trávou by bylo 
škoda nevyužít a tak se trenéři a vedoucí mládeže 
snaží od března 2012 uspořádat každoročně tur-
naj, který se postupem času stal Memoriálem 
Stanislava Ochrany a vzpomínkou na tohoto obě-
tavého člena TJ. S rozšiřující se základnou mla-
dých hráčů bylo nutné uspořádat 3 turnaje 
v kategoriích žáci, mladší a starší přípravky. Proto 
bylo nutné přejít od roku 2015 z jednodenního 
turnaje na turnaj dvoudenní, kterého se letos 
zúčastnilo 152 hráčů s ne zrovna malým doprovo-
dem trenérů, rodičů a dalších fanoušků fotbalu. 
     
Mladší přípravka ročník 2007 so 19.3.2016                   
Střelec turnaje: Liška Filip 12 branek-V. Meziříčí  

  Starší přípravka ročník 2005-06 ne 20.3.2016  
Střelec turnaje: Mejzlík Pavel 10 branek - Měřín                               

Žáci so 19.3.2016 ročník 2001 a mladší 
Střelec turnaje Bajer Dominik 9 branek Křižanov 

Diváci mohli 
celkem v 51 
zápasech (702 
minut) vidět 
mnoho pěk-
ných fotbalo-
vých momentů 
a na 275 branek. V kategorii žáků rozhodl o lep-
ším umístění Borů vzájemný zápas s R. Svratkou, 
ve kterém domácí zvítězili 1:0. Protože nám poča-
sí celkem přálo, proběhl tento turnaj na pěkném 
umělém povrchu za školou. Škoda jen, že sítě na 
brankách jsou již v tak žalostném stavu, že je mu-
seli organizátoři všemi možnými i nemožnými 
způsoby vázání alespoň trochu poopravit. Doufej-
me, že v roce 2017 budou od této nezáviděníhod-
né situace osvobozeni. 
Poděkování patří rozhodčím, maminkám u občer-
stvení a v neposlední řadě obci Bory a OFS Žďár 

nad Sázavou za materiální a finanční podporu, bez 
které by se turnaj v takovém rozsahu nedal uspo-
řádat. Odměnou jim pak byla především bezpro-
střední radost z vítězství a vstřelených branek u 
těch nejmenších.     Petr Viliš            

II. ROČNÍK MEMORIÁLU STANISLAVA OCHRANY 19.-20.3.2016 

        

TENISOVÝ  TURNAJ ČTYŘHER    BORY 2016 
TJ Druźstevník Bory oddíl stolního tenisu pořádá, jako každý 
rok, tenisový turnaj čtyřher. Zájemci se mohou hlásit do 8. 
května u pana Dufka a pana Krejčího.  Vstupné obvyklé. Začí-
ná se hrát začátkem května. Předpokládaný konec turnaje 
bude v sobotu 6. 8. 2016. Turnaje se mohou zúčastnit také 
smíšené dvojice nebo ženské páry. 
Podmínky turnaje: Alespoň jeden z dvojice musí být z Borů.   
        Srdečně zvou pořadatelé. 

Pořadí Oddíl Skóre Body

1 Měřín 33:4 15

2 D. Heřmanice 22:7 12

3 Osová Bitýška 8:14 9

4 Bory 12:21 7

5 Velké Meziříčí 16:13 4

6 Rad. Svratka 3:35 0

Pořadí Oddíl Skóre Body

1 Velké Meziříčí 46:4 13

2 Měřín 24:5 11

3 Radostín n. Osl. 24:11 10

4 Osová Bitýška A 19:20 6

5 Bory 17:11 5

6 Osová Bitýška B 0:75 0

Pořadí Oddíl Skóre Body

1 Křižanov 13:1 16

2 Bory A 9:4 12

3 Rad. Svratka 9:3 12

4 Radostín n. Osl. 9:5 8

5 Dolní Rožínka 6:7 7

6 Měřín 4:3 5

7 Bory B 1:26 0


