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Borský zpravodaj 

Pohádková ves 2012 více na str. 9 

Pořad bohoslužeb o posvícení 
 

Pátek 9.11.2012 Svátek Posvěcení lateránské baziliky  
Horní Bory 17.00 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti a příleži-
tost ke Svátosti smíření 
18.00 hod. Mše sv. : Za rodinu Konečných, rodiče Charvátovy 
a syna a rodiče Svobodovy - o. Prajka 
  

Neděle 11.11.2012 Slavnost sv. Martina, biskupa, patrona 
farnosti  
Horní Bory 8.00 hod. Mše sv.: Na poděkování s prosbou o 
další ochranu - o.Prajka 
10.30 hod. Mše sv.: Za farníky - o.L.Sz. 

 

Vo posvícení všecko to voní 
tak jako v apatyce: 

tu voní jitrnice, tu zase koláče z pece: 
ten, kdo by nešel na posvícení, 

ten by byl blázen přece! 
To je vám švanda, šumařů banda, 

všecko se kolem točí, 
rychtář i panské kočí! 

(z Vysočiny) 

10.11. 2012 MARTINSKÁ ZÁBAVA 
KD BORY    

VŠECHNY ZVE TJ DRUŽSTEVNÍK  
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 7.9.2012 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3. Informaci o jednání s právníkem Jurkových a paní Kutnerovou. 
4. Informace: Na základě dohody z 21.4.2010 probíhá prodej 
pozemku p.č.1149 k.ú. Dolní Bory ve vlastnictví obce V. Filipovi. 
5. R. Marková: Kontrolní výbor provedl kontrolu v ZŠ. Kontrola 
se týkala hospodaření ZŠ. Nebyly shledány žádné závady 
6. Klimatizace v kancelářích OÚ byla pořízena z dříve již schvále-
ného projektu na zateplení budovy OÚ. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: B. Chalupové 
a H. Chalupové                    8-0-0 
2. Program jednání                 8-0-0                                                                                                          
3. Aktualizované směrnice. Účtování dlouhodobého majetku a 
zásob a provedení inventarizace. Účetnictví a oběh účetních 
dokladů.                     8-0-0 
4. Rozpočtové opatření č. 6 v celkové výši 17 800,- Kč       8-0-0 
5. Členství Obce Bory v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. 
                     8-0-0 
6. Zadání vypracování studie Historický vývoj stavebních pamá-
tek a osídlení v obci. Záloha pro rok 2012  20 tis. Kč.    8-0-0 
7. Změnu režimu DPH u poplatku za hroby. Dle metodického 
pokynu MF ČR neúčtovat DPH.         8-0-0  
8. Opravy v obecním bytě č. 2, a to: nová kuchyňská linka, okna, 
bojler v r. 2013.                        8-0-0 
9. „Smlouvu o právu provést stavbu“ mezi obcí Bory a panem 
Večeřou na pozemky p.č. 415/9 a 393/7 v k.ú. Dolní Bory ve 
vlastnictví obce. Pan Večeřa provede na základě této smlouvy 
zasíťování pozemků v lokalitě „Na Bukovcích“               8-0-0 
 

 III. Ukládá starostovi: 
1. Do příštího jednání zjistit, jaké by byly náklady na kanalizační 
přípojky v případě, že by obec hradila přípojky v úseku vedoucím 
na pozemcích obce a občané pak pouze tu část, která vede na 
jejich pozemcích.       
            

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 8 členů. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 5.10.2012 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáním RO 
3. Informaci, že osadní výbor na Cyrilově zatím není sestaven. 
4. Informaci starosty o tom, že Obci byla schválena dotace na 
zateplení budovy OÚ 
5. Informaci o nabídce tradičních a také nových kurzů komunitní 
školy. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: Marková R., 

Dufek F.                      11-0-0 
2. Program jednání             11-0-0 
3. Rozpočtové opatření č. 7. v celkové výši 308 100,- Kč.  11-0-0  
4. Podpoření všech 6. žádostí od 6. organizací v rámci Fondu 
malých projektů 2. výzva 2012, v celkové výši 25 000,- Kč. 11-0-0 
5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene 
- souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku obce 
Bory p.č. 86/35 k.ú. Dolní Bory                                11-0-0 
6. ZO projednalo a schvaluje „Deklaraci Zdravé obce Bory“ a 
dále potvrzuje Josefa Březku starostu obce, odpovědným politi-
kem a Blanku Křížovou koordinátorem pro projekt Zdravá obec 
Bory                             11-0-0 
7. Návrh, že obec bude nově budované kanalizační přípojky hra-
dit na obecních pozemcích a majitelé nemovitostí pouze na po-
zemcích vlastních                                   11-0-0 
8. Oznamení ředitele ZŠ, že na pátek 19. 10. 2012 bude 
z organizačních důvodů vyhlášeno ředitelské volno           11-0-0
   

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 31.10.2012 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
3.  Informace starosty obce: Kanalizace - obec už by měla 
v nejbližší době obdržet Závěrečné rozhodnutí k projektu a pak 
už opravdu bude možné začít s realizací. 
- 6.12.2012 bude zasedat hodnotící komise SFŽP a měli bychom 
se dozvědět, zda bude podpořen náš projekt na vybudování vo-
dovodu. 
- Z dotace na protipovodňová opatření byla vyškrtnuta část, 
která se týká rybníku Pešáku. 
 

II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: Špaček M., 
Eliáš F.                         12-0-0 
2. Program jednání            12-0-0                                                                                            
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů.          12-0-0 
4. Rozpočtové opatření č. 8. v celkové výši 319 469,- Kč. 12-0-0                                 
5. Spoluúčast obce na projektu na odvlhčení zdiva kostela Sv. 
Martina v Horních Borech. Děkanství má možnost získat dotaci 
z Kraje Vysočina. Podmínkou je podíl obce 20%, farnosti 30% a 
50% by tvořila dotace. Předpokládané celkové náklady budou asi 
900 tis. Kč.               12-0-0 
 

 III. Zamítá 
1. Žádost R. Kotrby na prodloužení provozu na ubytovně na 
zimu ZO zamítá z důvodů plánované rekonstrukce.  
 

 III. Vyslovuje 
1. ZO vyslovuje zánik mandátu K. Brychtové z důvodu změny 
trvalého bydliště. 
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů. 
 
Blanka Křížová - místostarostka   Josef Březka - starosta 

• Změna provozní doby na obecní kompostárně. V listopadu (než nastane zima), bude obecní 
kompostárna otevřena ve středu a v sobotu 15.00- 17.00 hod. 
• SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU proběhne v naší obci ve středu 21.11. 2012. a to od 15.30 do 
15.45 před OÚ v Borech a 15.55 - 16.15 na Cyrilově. Kontejner na velkoobjemový odpad bude u OÚ a 
na návsi v Cyrilově přistaven od pondělí 19.11.2012. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 VE ZKRATCE ... 

• MIKULÁŠ se svojí družinou bude u nás v Borech letos chodit ve čtvrtek 6.12.2012. Tak jako v minulých 
letech prosíme rodiče, kteří si přejí jejich návštěvu, aby se zapsali v sešitě v prodejně COOP Jednota. 
 

• Obecní muzeum připravuje na neděli 16.12.2012 VÁNOČNÍ JARMARK. Všichni, kteří něco zajímavého 
tvoříte a vyrábíte a máte zájem se na Jarmarku představit, přihlaste se u J. Vaverkové, ne-
bo B. Křížové 
• Předběžné oznámení k ZÁVĚRU ROKU NA OÚ. 18.12.2012 bude uzavřena poklad-
na, tzn. že už nebude možné přijímat žádné platby, ani dělat žádné placené služby, např. 
hlášení rozhlasem, výpisy z Czech pointu apod. 
 

• Děkujeme všem občanům, kteří přispěli do sbírky pro Diakonii Broumov. Opět se 
sešlo velké množství zejména textilu, ale i jiných potřebných věcí. Děkujeme také všem 
ochotným pomocnicím, které při sbírce pomáhaly. 

 

 Děkuji všem spoluobčanům, kteří svým hlasem podpořili moji kandidatu-
ru do zastupitelstva Kraje Vysočina. Tato důvěra mě zavazuje i nadále co 
nejlépe pracovat ve prospěch obce.              
                                                           Josef Březka 

Každý, kdo si pořizuje pejska, by měl vědět, že se o něho musí starat. 
Že takový pejsek má svoje potřeby a je třeba se mu řádně věnovat. 

Pokud budou mít majitelé pejsků tyto věci na paměti, nemůže se už stát: 
- že pomalu každý den, při cestě do školy jsou děti ohrožovány psem, jehož majitel ni-
kdy není nablízku! 
- že po krajích cest a uliček jsou psí hromádky od pejsků, co po obci běhají volně a ně-
kdy i pod dohledem majitele. 
- že i na hřbitově je nutno odklízet psí hromádky! 
Je jasné, že kdo má pejska rád, chce mu umožnit řádné proběhnutí, jsme přece na ven-
kově! Ale jistě všichni chceme mít vesnici pěknou a pro naše děti bezpečnou.    BK 

Opakování je matkou moudrosti... 
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Přijďte se příjemně protáhnout!  
Fitness jóga  

HARMONIE T ĚLA A DUŠE 
TĚLOCVIČNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY BORY  
KAŽDÝ PÁTEK 18:00-19:00  
VSTUPNÉ: 1 LEKCE 60 Kč 
 Fitness jóga je moderní odvětví jógy, která 
čerpá prvky z několik tisíc let staré hathajógy... 
 Nejedná se o náročnou jógu, u které si většina 
lidí si představí zkroucené pozice, stoj na hlavě a 
meditující askety. Fitness jóga je speciální cvičení, 
kde se jedná v podstatě o jógu, ale podanou jiným způsobem, 
pro tzv. oblast Fitness. Hlavní rozdíl mezi Fitness jógou a klasic-
kou jógou spočívá v délce výdrží v pozicích (ásánách). Zatímco u 
klasické jógy „držíme" v jedné pozici až několik minut, fitness 
jóga se vyznačuje velkou dynamičností při přecházení z pozice 
do pozice. 
 Do úvodní části jsou zařazeny cviky pro celkovou koncen-
traci, k rozvoji správného dýchání a cviky, které připravují orga-
nizmus na následné fyzické zatížení. Cílem je zejména uvolnit 
oblast páteře (ve všech směrech). Velký důraz je kladen na uvol-
nění šíjového svalstva, kde dochází k ukládání psychického stre-
su.  
 Hlavní část se skládá z jednotlivých sestav, řazených dyna-

micky za sebou. Cvičí se ve stoje, v sedu i v lehu.  
 Závěrečná relaxace je příjemným dokonče-
ním celé lekce, při níž dochází k maximálnímu uvol-
nění svalů, vědomému uvolnění mysli a celého Vašeho 
těla. 
ÚČINKY CVIČENÍ 
 Fyzické: proti bolestem zad, pružnost páteře, 
zlepšení cirkulace krve a lymfy, prokrvení a detoxikace 
celého těla a orgánů, zkvalitnění dýchání, uvolnění 
svalů, získání pružnosti a přirozené síly. 
 Psychické: prevence proti stresu, napětí a únavě, 
rozproudění energie, relaxace, uvolnění a soustředění 

se, dodává tělu a mysli vitalitu. 
 Estetické: přirozené hubnutí, tvarování celé postavy, pre-
vence tvorby vrásek a únavy pleti, omlazující účinky pro pokožku 
 Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, pro 
všechny, kteří mají rádi pohyb. Je nevhodné pro těhot-
né, po operaci meziobratlových plotének a pro lidi se 
silnými otoky dolních končetin. 
 o si vzít s sebou na cvičení? 
Vhodné je pohodlné oblečení, které Vás neomezuje v pohybu, 
ručník, láhev vody, cvičí se bez bot Pokud vlastníte podložku či 
karimatku na cvičení, vezměte si ji prosím s sebou (z hygienické-
ho hlediska)          

                                                            WWW.ZANETAMINAROVA.CZ  

 3.11.2012 do 
Borů již po čtvrté 
zavítal ochotnický 
divadelní spolek 
Tyjátr z Křižanova. 
Tentokrát nám 
přijeli představit 
hru Afrika aneb 
Češi mezi lidožrav-
ci. Herci opět vy-
stupovali zcela 
zdarma a rádi. 
Výtěžek z tohoto 

představení tradičně dostane sdružení Srdíč-
káři. Děkujeme hercům za jejich ochotu ve 
svém volném čase podpořit nemocné a 
jejich rodiny. Dále děkujeme všem, kteří se 
zúčastnili a tak pomohli nemocným dětem a 
jejich rodinám.  
 Sešlo se přes sto diváků a vytvořili vý-
borné publikum. Další velké poděkování 
zaslouží všichni, kdo pomohli s přípravou, 
během i po skončení představení. Děkujeme 
také místní prodejně za ochotu a pomoc s 
občerstvením. 
 A jak to tedy dopadlo? Dobře. Če-

ši doletěli do Afriky a zpět a my jsme odcházeli s dobrou náladou a s vědomím, že jsme 
pomohli někomu, kdo nemá život jednoduchý. Finanční částka, kterou posíláme po zapla-
cení všech nákladů je krásných 6061,- Kč.  
 Také se prodalo dost triček a stále se prodávají, proto peníze z těchto triček k diva-
dlu nejsou připočítány.  
 Díky a snad zase někdy. Za pořadatele Pavel Vávra              Foto Bára Zikmundová 

DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ PRO SRDÍČKÁŘE  
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 Od listopadu 2012 do května 2013 budou postupně 
otevírány kurzy Komunitní školy Bory v rámci projektu 
„Pojďme se učit v naší komunitní škole“. 
 

Kurz asertivity („Jsem svým pánem“) – je určen pro 
všechny, kteří chtějí získat nebo zlepšit komunikační do-
vednosti, naučit se jak reagovat v nepříjemných situacích, 
pro ty, kteří často komunikují s lidmi, a to nejen ve své 
práci. 
 

Kurz sebepoznání  ( „Kým jsem a kam jdu“)- pro věko-
vou skupinu 16-25 let-absolvování bloku by mělo být pro 
účastníky určitým kompasem v období dospívání, hledání a 
zároveň by jim mělo pomoci při stanovení si vlastních cílů. 
 

Práce s informacemi - obrana proti manipulaci, kritické 
myšlení a jeho zásady. 
 

Počítačové kurzy ( E-learningové): 

Základní bohatství venkova - půda a voda - význam a 
ohrožení. 
Vzduch, který dýcháme - ochrana ovzduší, smog, lo-
kální topeniště a možnosti vytápění 
 

 Pro účastníky už zahájeného kurzu „Moje jedinečná 
obec“ - další setkání bude ve čtvrtek 8.11. v 16.30 
v budově ZŠ. Tentokrát s Ing. L. Prokopem. 
 

 Další informace a přihlášení do kurzů na tel. čísle 
605 130 467 nebo v kanceláři školy. 
 Tyto kurzy jsou plně hrazeny z projektu (reg. číslo 
CZ.1.07/3.1.00/37.0093), který získal finanční prostředky 
v rámci operačního programu spolufinancovaného Evropským 
sociálním fondem. 
 Informace o dalších kurzech komunitní školy získáte 
na webových stránkách školy www.zsbory.cz. A na 
www.branaprovenkov.cz.  

  Posvícení (na Moravě hody, ve Slez-
sku krmáš/krmaš/karmaš, na Hlučínsku 
odpust, na Těšínsku kiermaš (kiermasz) 
aj., v bývalé německé jižní Moravě kiritog, 
a to z něm. Kirchweih, "posvěcení koste-
la") je vzpomínková slavnost na posvěcení 
kostela. Výraz „posvícení“ znamená totéž 
co „posvěcení“. Dostavba kostela byla 
pro obec mimořádná událost, protože 
jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali 

mnoho práce a dle možností i peněz. Církev sama kostely zpra-
vidla nestavěla, ale po dokončení kostel převzala a starala se (a 
stará) o jeho provoz i údržbu, včetně přípravy a přidělování 
duchovních jednotlivým farnostem pro službu církvi a Bohu. 
Výroční slavnost posvěcení kostela se také často označuje jako 
výroční pouť či prostě pouť - tento název se přenesl i na zábavu, 
která takovou oslavu doprovázela, a rozšířil se i na zábavní par-
ky, které ztratily či nikdy neměly náboženskou souvislost. 
 Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit pro 
bohoslužby. Nejprve se musel slavnostním způsobem vyjmout ze 
světské sféry a posvěcením jej slavnostně vyčlenit pro služby 
Bohu. 
 Posvícení se původně slavilo ve výroční den posvěcení kos-
tela, které je označováno termínem dedicatio. Výročí posvěcení 
chrámu bývala vždy velmi slavnostně připomínána. Jejich průběh 
byl podobný jako průběh oslavy svátku patrona chrámu (svatého, 
kterému je kostel zasvěcen), patrocinia. V průběhu let se tyto 
zvyky ustálily a někde dokonce splývají pojmy pouť a posvícení. 
U některých kostelů, zejména farních, se slavilo v jinou dobu 
dedicatio a v jinou patrocinium. 
 Obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní 
speciality, taneční zábavy a průvody s maskami. V některých 
regionech při této slavnosti figurují i zvířata jako beran, houser, 
kačer nebo kohout, která bývala dříve nezřídka zabita (stínání 

kohouta nebo berana). Patrně to byl přežitek 
krvavých obětí z pohanského období. Dnes 
už je takovéto stínání zakázáno, ale někde 
dosud při hodech berana vodí nebo 
"soudí" (Slovácko, Horácko). 
 Traduje se, že první posvícení slavil při svěcení chrámu v 
Jeruzalémě král Šalomoun. Posvícení bývalo jedním z nejoblíbe-
nějších svátků prostého venkovského lidu, kterým zároveň osla-
vovali ukončení polních prací. Posvícení v Čechách a hody na 
Moravě se slavívaly na podzim, tedy v období kdy již byl nový 
mák do buchet, čerstvá mouka a dostatek vajec, zralé švestky na 
povidla a vykrmené husy na pekáč, zkrátka ideální doba na posví-
cení. Navíc se blížil advent a s ním dlouhý půst, takže si naši 
předkové pořádně užívali všeho, čeho měli málo po celý zbylý  
rok. Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v 
jinou dobu. Lidé chodili na posvícení konaná v okolních vesnicích 
nejen proto, aby navštívili své příbuzné a přátele, nebo aby něco 
utržili prodejem různého zboží, ale také proto, že se jim díky 
posvícení naskýtala možnost dobrého jídla a zároveň odpo-
činku od práce. Císař Josef II. chtěl nějakým způsobem sjednotit 
oslavy v celé zemi a proto roku 1786 vydal nařízení, kterým lidu 
nařídil slavit posvícení v jeden čas. Termín stanovil na neděli po 
svátku svatého Havla. Poslušní poddaní přijali toto nařízení 
velice nadšeně. Od té doby slavili třetí neděli v říjnu tzv. 
„císařské hody nebo také havelské posvícení“ a mimo nich dál i 
svoje místní posvícení tzv. „naše posvícení“.  
 V roce 1918, při vzniku naší republiky, silně ožila tradice 
svatováclavská, proto v některých vsích si zavedli hody svatovác-
lavské. 
 Na Moravě, například na Slovácku, se posvícení říká hody a 
celý svátek organizuje tzv. stárek a stárka, tj. zvolený mládenec a 
dívka (od "starší (tovaryš)"). Na Horácku nebo Brněnsku se 
používají názvy stárek, stárková, místy k nim přistupují i mládek a 
mládková.                          Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 
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Stránka 6 Borský zpravodaj 

1997 
 Stavby - schváleny úpravy v restauračním zařízení a stavba 
ubytovny na sportovních kabinách, studie zásobování obce pit-
nou vodou z vodojemu v Cyrilově a úvěr na plynofikaci obce 4 
647 tis. Kč; plynofikace obce byla zkolaudována 24. listopadu; 
zkolaudován 1 RD, Telecom provedl modernizaci telefonní sítě 
v obci včetně digitální ústředny a přečíslování stanic. 
 Společnost  - v lednu a v září sekonaly veřejné schůze k 
plynofikaci obce; vyšla tři čísla Borského zpravodaje, obecní úřad 
byl připojen k internetu; narodilo se 7 dětí, zemřelo 5 občanů, 
odstěhovalo se 10 občanů, obec měla 747 obyvatel, rozpočet 
obce – příjmy 8 486 tis. Kč a výdaje 8266 tis. Kč;  v KD byla 
výstava fotografií „Obrazová kronika Borů 1860-1960“autorů 
Jindřicha Fňukala a Josefa Kvapila; starosta Josef Březka předsta-
vil Bory v článku „Bory – jaká je to obec“ ve velkomeziříčském 
časopise Mlejnek;  26. 6. starosta Josef Březka převzal od před-
sedy Poslanecké sněmovny Miloše Zemana papor a znak obce, 
na Dolnoborské pouti byl prapor a znak obce posvěcen, projev 
přednesl místopř. Poslanecké sněmovny Jan Kasal, za přednostu 
okresního úřadu vystoupil Josef Homola;  divadelní soubor Bory 
uvedl zpěvohru „U naší hájovny“, divadelní soubor Chaos uvedl 
frašku „Jeden a jedna jsou tři“ a Liga nekuřáků uvedla komedii 
„Boží mlýny“; Tělovýchovná jednota uspořádala 1. ročník zimní-
ho turnaje ve fotbale, v okresní soutěži mužů skupina B jsme 
obsadili 10. místo, v okresním přeboru dorostu poslední 8. mís-
to a v okresní soutěži starších žáků jsme vybojovali 2. místo; 
školu navštěvovalo 192 žáků, školní docházku ukončilo 21 žáků 
9. třídy, 17 odešlo na střední školy a 4 na střední odborná učiliš-
tě; 25. října základní škola oslavila 50. výročí otevření;  12. pro-
since oslavila knihovna 100. výročí založení; nákladem Oldřicha 
Kmenta vyšla kniha Vladimíra Makovského „Pod Babákem býval 
mlýn“, ve které je také popsána historie Těšíkova mlýna; 21. září 
se setkal v obci se 150  občany předseda Sdružení pro republiku 
Republikánské strany Miroslav Sládek; občané ve sbírce na po-
moc obci Jakubčovice nad Odrou postižené povodní darovali 33 
100 Kč; 
 Příroda  - od března do dubna byla ke spatření Halleyova 
kometa a 16. září bylo úplné zatmění měsíce. 
 

1998 
 

 Stavby - obecní zastupitelstvo se vyjádřilo k stavbě rybníka 
Stanislava Sklenáře; na 3 roky byla pronajmuta turistická ubytov-
na Oldřišce Malické; schválen pronájem kuchyně v KD  na po-
hostinství Jiřímu Vilišovi; byly zkolaudovány turistická ubytovna 
na sportovních kabinách, Hostinec u Zlaté studny a 1 byt. 
 Společnost - projednán návrh vyhlášky o obecním znaku a 
praporu a jejich užívání; rozpočet obce – příjmy 8634 tis. Kč a 
výdaje 8 599 tis. Kč; narodilo se 10 dětí, zemřelo 8 občanů a 
odstěhovalo se 6 občanů, obec měla 756 obyvatel; na následky 
dopravní nehody zemřel Aleš Kučera ve věku 25 let; vyšla 2 čísla 
Borského zpravodaje; uskutečnil se sběr nebezpečného odpadu; 
hromadně byly objednány známky na odvoz popelnic u TS Velké 
Meziříčí; v knihovně se konala vánoční soutěž s výstavou k 20. 
výročí založení čtenářského kroužku; Tělovýchovná jednota 
uspořádala zimní turnaj v kopané, na počest vítězství ve IV. třídě  
se 28.6. uskutečnil zápas mezi hráči a nestory borské kopané 
s bohatým programem; divadelní soubor Chaos uvedl frašku 
„Jedenácté přikázání“; konaly se volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR a Obecního zastupitelstva, starostou obce byl 
zvolen Josef Březka a místostarostkou Ludmila Zikmundová. 
 

1999 
 Stavby- projednán koncept územního plánu obce, odmítnuta 
nabídka na koupi obecních  pozemků v okolí Babačky od firmy 
Abona s.r.o; schválena oprava místní komunikace u kostela 

v Dolních Borech, projednána náhrada škody vzniklá při plynofi-
kaci obce na pozemcích  ZEMAS a.s. ve výši 50 tis. Kč.; kolauda-
ce 1 RD. 
 Společnost - ukončena akce finančních půjček obci od obča-
nů; schválen prodej akcií České spořitelny a zřízeno stavební 
spoření v částce 300 tisíc Kč; projednána zpráva o komplexní 
prověrce činnosti požární ochrany v obci; na 2 veřejných schů-
zích byli občané m.j. seznámeni s odpadovým hospodářstvím 
v obci,  konceptem  územního plánu obce a hospodařením obce; 
vydáno písemné upozornění pro občany týkající se znečišťování 
odpadních vod močůvkou; rozpočet obce - příjmy  6 702 tis. Kč 
a výdaje 6 562 tis. Kč; narodilo se 7 chlapců a 9 děvčat, zemřelo 
10 občanů, odstěhovalo se 10 obyvatel, obec měla 755 obyvatel;  
základní školu navštěvovalo 195 žáků, školní docházku ukončilo 
24 žáků; Tělovýchovná jednota oslavila 20. výročí založení dne 
19. 6.  fotbalovými utkáními všech mužstev a kromě jiného i 
slavnostní večeří, konal se další ročník zimního turnaje ve fotba-
le, družstvo mužů postoupilo do okresního přeboru; knihovna se 
připojila k Internetu v rámci projektu Ministerstva kultury jako 
první vesnická knihovna v okrese; divadelní soubor Bory uvedl 
zpěvohru „Vodácká aneb srdce v rákosí“; masopustní průvod 
obcí se konal 13. února; 23. 5. se vloupal na faru zloděj a odcizil 
2 obrazy; Liga nekuřáků uspořádala promítání diapozitivů z Borů 
a okolí, výtěžek posloužil k vydání obrazového kalendáře Bory 
2000; ZEMAS a.s. ukončila svou činnost v živočišné výrobě 
v objektech v Dolních a Horních Borech; dvě filmová představe-
ní „Sedm let v Tibetu“ a „Čtyři pokoje“ sehrálo putovní kino; 
nezaměstnanost v obci dosáhla 7,8%, v okrese Žďár nad S. byla 
8%;  uskutečnilo se setkání rodáků ročníků 1925-1928 v KD. 
 Příroda - po 293 letech proběhlo 11. srpna úplné zatmění 
slunce. 
 

2000 
 

 Stavby - projednávána stavba kanalizace a odkoupení pozem-
ků na stavbu RD s občany Dolních Borů; vysloven souhlas 
s vypracováním investičního záměru výstavby tělocvičny; projed-
nána studie na výstavbu RD před školou;  proběhlo výběrové 
řízení na stavbu kanalizace „Na Sádkách“ a rozšíření rozvodu 
plynu „Na Brodku“; 
 Společnost - narodilo se 5 dětí, zemřelo 6 občanů, přistěho-
valo se 20 a odstěhovalo 15 občanů, obec měla 773 obyvatel; 
rozpočet obce – příjmy 5 640 tis. Kč, výdaje 5 516 tis. Kč;  
v rámci vytvoření nových krajů se konaly volby do krajských 
zastupitelstev; divadelní soubor uvedl hru „Pan radní si neví ra-
dy“;  základní školu navštěvovalo 200 žáků; ZO Českého svazu 
ochránců přírody provedl v rámci „Dne Země“ úklid odpadků 
v potoku Babačka a okolí obce s jejich výstavením na návsi; Liga 
nekuřáků uspořádala k 15. výročí založení „Srpnovou show“, 2 
taneční zábavy a Loučení s prázdninami; Tělovýchovná jednota 
uspořádala zimní turnaj v kopané, v okresním přeboru obsadili 
muži 8. místo, dorostenci v okresním přeboru obsadili 7. místo a 
žáci skupina B vybojovali 3. místo; v obci byla 2x představena 
magnetickoterapeutická léčebná metoda firmou Magnetic health 
care s.r.o; každá rodina obdržela leták určený osobám postiže-
ným nacistickým bezprávím, žádosti je možné podat na  Česko-
německý fond budoucnosti; v červnu se uskutečnilo námětové 
cvičení hasičů  na fotbalovém hřišti za účasti 8 družstev příchod 
nového tisíciletí v naší obci občané oslavili přes ½ hodiny trvají-
cím ohňostrojem. 
 

2001 
 

 Stavby - projednáno rozšíření dobývacího prostoru kameno-
lomu; zahájena stavba kanalizace Na Benátkách s přípojením na 
ČOV; položen měděný plech nad sakristií a oltářem kostela 
v Horních Borech. 

OHLÉDNUTÍ NA 40 SPOLEČNÝCH LET - 4. ČÁST 


