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HOLÝ VRCH 2017  
Tentokrát se to jistě podaří! Bude rekord? 

Na Holý vrch společně! Z Borů.  

A společně na Holém vrchu! My všichni z okolí. 

Startujeme jako vždy: 1.1. ve 12.30 hod. od Vaverkových.  

A nebude-li rekord? Tak zkrátka půjdeme za rok zas... 

Borský zpravodaj 

 POŘAD VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
Sobota 24. 12. Štědrý den v 16. hod. Neděle 25. 12. Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ  v 9.45 hod. 

Pondělí  26. 12.  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka  Dolní 

Bory  v 9.45. hod. 
Předvánoční zpověď v kostele v Horních 
Borech - čtvrtek 22.12.  16-17.30 hod. 

POZVÁNKA NA ZIMNÍ SPORTOVNÍ TURNAJE 
1.) ve středu 28.12. Vánoční florbalový turnaj žáků ZŠ. V 7,00 hod registrace, v 7,30 

hod zahájení turnaje, ukončení mezi 12. a 13. hod. (podle počtu zúčastněných družstev). 

Turnaj je určen pro čtyřčlenná až pětičlenná družstva. Hrát se bude systémem 3 + 1. 

2.) ve čtvrtek 29.12. Vánoční florbalový turnaj studentů SŠ a starších. Časový prů-

běh turnaje bude shodný jako u turnaje ZŠ. Družstva středoškoláků a starších budou platit 

startovné za družstvo. Bližší informace podá Zuzana Jurková: z.jurkova@zsbory.cz  

3.) Družstvo stolního tenisu TJ Družstevník Bory a ZŠ Hany Benešové Bory pořádá 

v pátek 30. 12. tradiční Silvestrovský turnaj ve stolním tenisu. V 9.00 hod. neregis-

trovaní žáci a neregistrované ženy. V 11.00 hod neregistrovaní muži a ve 13.00 hod. regis-

trovaní muži. Po skončení těchto kategorií se uskuteční turnaje čtyřher. Registrace pro-

běhne 30 minut před zahájením příslušné kategorie. Bližší informace podají členové oddílu 

stolního tenisu F. Dufek a V. Krejčí. 

  Přijďte si všichni zahrát, užít si sportovní atmosféry a vypotit vánoční cukroví!  

Pozvánka na  

docela jinou  

cestovatelskou 

besedu. 
Zasedací místnost 

OÚ Bory 

Pondělí  

9.1.2017 

v 17.hod. 

KATEŘINA  

KARÁSKOVÁ 
Srdečně zve  

Obecní knihovna 

Bory 

Pozvánka na tradiční,  první zábavu v roce! 7.1.2017 
Hraje opět  

 

 

 
 Výtěžek bude tentokrát použit na sportovní 

„mašinu“  
pro mladé hasiče. 
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          Ze zápisu z 28. schůze RO Bory 7.11.2016  
Přítomni: Všichni členové RO 

- RO schvaluje prodloužení nájmu kanceláře ing. M. Necidové v 

budově OÚ o 2 roky, tedy do 31.12. 2019. Za stejných podmí-

nek. 

- Žádost XXX o pronájem rybníčků pod ČOV. RO schvaluje 
vyvěšení záměru 

- RO neschvaluje pronájem části pozemku o výměře asi 50 m2 p. 

č. 1113 v k. ú. Dolní Bory na uskladnění dříví. (Záměr obce č. 

13) 

- XXX žádá o pronájem pozemků: p. č.429 o výměře 1924 m2, 

pozemku p. č. 337 část pozemku, p. č. 63/7 o výměře 2780m2 a 

pozemku p. č. 39/2 o výměře 1182 m2  všechny v k. ú. Horní 

Bory za účelem chovu daňků. RO schvaluje vyvěšení záměru 

k pronájmu těchto pozemků. 

- XXX žádá Obec Bory jako vlastníka plynovodu, o náhradu 

nákladů na pořízení plynové přípojky pro rodinný dům. RO ne-

schvaluje úhradu nákladů plynové přípojky. Doporučuje obrátit 

se na RWE 

 

Ze zápisu z 31. jednání ZO Bory 24.11.2016  
Přítomni: 10 členů ZO 

Omluveni:  Láznička P., Ing. Dostálová L., Mgr. ing. Slavíková 

M., Vávra P, MVDr. Marková R., 

Osadní výbor Cyrilov: K. Marek 

Hosté: F. Zikmund SDH 

 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. 11/2016 
7. Prodej stavebního pozemku 

8. Výsledek aukce (obálková metoda) 

9. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 

10. Schválení rozpočtového výhledu 

11. Cena stočného pro rok 2017 

12. Projednání likvidace majetku 

13. Veřejnoprávní smlouva 

14. Smlouva o věcném břemeni 

15. Různé 

16. Žádosti 

17. Závěr 

- ZO schvaluje Rozpočtové opatření č.11/2016 ve výši 188 202,- 

Kč.  

- ZO schvaluje prodej stavebního pozemku p. č. 86/27 o výměře 

860 m2 v k. ú. Dolní Bory (Záměr obce č.14/2016) 

- ZO bere na vědomí zprávu o aukci stavebního pozemku: 

Starosta obce seznámil ZO s průběhem komise 15.11.2016. 

Sešlo se celkem 6 nabídek. Všechny byly ověřeny, že jsou nepo-

rušené a v pořádku. Poté otevřeny a starosta obce si přečetl 

nabídky. Oznámil nejvyšší nabídku. Byl učiněn zápis a spolu se 

všemi nabídkami zapečetěn a uložen v trezoru. Po podpisu 

smlouvy s vítězem aukce může být obálka odpečetěna. Vítězem 

aukce je pan XXX, který podal nabídku ve výši 435 590,- Kč.  

- Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017. Starosta seznámil ZO 

s posledními změnami v rozpočtu. ZO bere na vědomí.  

- ZO schvaluje Rozpočtový výhled do roku 2021.  

- Cena stočného 2017. Navrhovaná částka dle tabulky, která 

zaručuje udržitelnost a obnovu kanalizace je 1380,- Kč. ZO 

schvaluje poplatek za stočné pro rok 1380,- na obyvatele a rok. 

- Projednání likvidace vyřazeného majetku. ZO schvaluje likvidaci 

dle předložených seznamů. 

- Převedení části finančních prostředků na provoz kostela 

v Dolních Borech na Děkanství Velké Meziříčí. Úhrada nákladů 

na vytápění. ZO schvaluje žádost a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy s Děkanstvím Velké Meziříčí na částku 17 300,- Kč 

- ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON 

Distribuce a. s., na pozemku p. č. 1218  v k. ú. Horní Bory. VN 

Tábor. 

- Různé:  Ředitel ZŠ seznámil ZO s termínem přerušení provo-

zu v MŠ v době vánočních prázdnin. 23.12.2016 - 2.1.2017 

- ZO schvaluje nová pravidla FMP. Pravidla pro čerpání FMP pro 

rok 2017 byla doplněna o drobné změny. 

Různé: - Nepovolená skládka u silnice směrem k Radenicím. Stav 

údolíčka kolem silnice k Radenicím je alarmující. Je nutné tuto 

situaci vyřešit. Na vyvezení veškeré nahromaděné stavební suti a 

jiného odpadu by bylo potřeba minimálně 200 tisíc Kč. Tyto 

prostředky obec nemá. Je proto nutné alespoň zastavit jednání 

těch nezodpovědných občanů, kteří bezostyšně ničí přírodu 

kolem obce. ZO schvaluje tuto situaci řešit. Návrh oplotit, vysa-

dit stromky. 

- Poklopy na melioračních šachtách v okolí obce stále na mnoha 

místech chybí. 

- Výusť kanalizace pod rodinnými domy u OÚ prosakuje. Tato 
oprava je plánována na příští rok. 

- Poškozená vozovka u fary v Horních Borech. Okraje. Reklama-

ce 

- Na místní komunikaci naproti čekárny v Dolních Borech je 

popraskaná vozovku okolo kanálového poklopu. 

 

   Ze zápisu z 29. schůze RO Bory 30.11.2016  
Přítomni: Všichni členové RO 

- Pronájmy. 

- Záměr č. 18/2016. Propachtování rybníčků pod ČOV. Pozemek 

p. č. 883/3 o výměře 3098 m2, v k. ú. Dolní Bory. RO schvaluje 

propachtování rybníčků a uzavření smlouvy za cenu 2000,- Kč na 

rok. Na dobu 1 rok s možností prodloužení. 

- Záměr č. 19/2016. Propachtování pozemků: p. č. 429 o výměře 

1924 m2, pozemku p. č. 337 část pozemku, p. č. 63/7 o výměře 

2780  m2 a pozemku p. č. 39/2 o výměře 1182 m2, všechny v k. ú. 

Horní Bory za účelem chovu daňků. Při podrobnějším prověření 

konkrétních pozemků se ukázalo, že tyto pozemky se nachází dle 

územního plánu v zóně lokálního biocentra, a vede tu biokoridor 

okolo potoka Babačka. Navíc všechny jmenované pozemky jsou 

v katastru nemovitostí vedeny jako ochranné pásmo vodního 

zdroje 2. stupně. Bylo by proto dobré vyžádat si Souhrnné vyjád-

ření z odboru životního prostředí ve Velkém Meziříčí. Až 

v případě souhlasu tohoto odboru může RO o propachtování 

pozemků rozhodnout. 

- Záměr č. 17/2016. Propachtování pozemků zemědělskému 
družstvu ZEMAS AG, a.s. RO schvaluje propachtování všech 

pozemků dle vyvěšeného záměru. 

- Záměr obce č. 16/2016. Nová smlouva s TJ Družstevník.  No-

vou nájemní smlouvou dojde k prodloužení nájmu z konce roku 

2021 do konce roku 2031 a ke změně pronajaté výměry p. 

č.138/1 z původních 2606 m2 (část parcely) na 3530 m2 (celá 

výměra parcely). RO schvaluje pronájem pozemku. 

- Žádost XXX o pronájem části pozemku p. č. 1058/1 v k. ú. 

Dolní Bory o výměře asi 50 m2. Na uskladnění dříví. RO schvalu-

je vyvěšení záměru. 

- Žádosti: Škola života Frýdek Místek žádá o příspěvek formou 

prodej obrázků. RO příspěvek neschvaluje. 

Různé: - V pátek 2.11. proběhne již druhá schůzka k přípravě 

žádosti o dotaci na nové hřiště u kabin. Na pátek je také připra-

vena schůzka ing. Fialy s mladými sportovci a hasiči. 

- Nepořádek v údolíčku směrem k Radenicím. RO navrhuje osa-

dit velkými kameny a cedulemi se zákazem ukládání odpadu. 

- RO schvaluje ukončení nájmu rybníku Horník TJ Družstevník, a  

rybník využívat pro mladé rybáře. 

- Zpracování projektu na zástavbu na Sádkách. Starosta osloví 
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ing. Gregara. 

- Pozvat firmu na úpravu parket v KD. 

Tyto  dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se záko-

nem č. 10/2000 Sb. v platném znění o ochraně osobních údajů. 

PROVOZNÍ DOBY O VÁNOCÍCH  
MUDr. Klimecký - od 27.12 do 30.12.2016 ordinace 

od 8,00 do 11,00 hodin, pro nemocné.    

Poradny pro miminka a zdravé děti odpadají. 

MUDr. Doležal  ve Velkém Meziříčí:  

Dne 27.12 - ordinace do 15. hodin 

Od 28.12. - 30.12. (včetně) - DOVOLENÁ 

MUDr. Doležal - ordinace v Borech 12. a 26. ledna, 

9. a 23. února 

Svoz domovního odpadu bude probíhat beze změny: 

tedy v pátek 23. a 30.12.2016 

Obecní knihovna bude otevřena také 23. a 30.12.  

V pondělí otevřeno nebude. 

Prodejna COOP Jednota Bory bude mít zavřeno pou-

ze ve dnech:  25. a 26.12. a pak 1.1.2017 

ÚZEMNÍ PLÁN  

OBCE BORY -  

ZMĚNA Č. 1. 
Opakované veřejné projed-

návání návrhu Změny č.1. 

územního plánu obce Bory 

s odborným výkladem se ko-

ná 6.1.2017 ve 14. hod. v zasedací místnosti OÚ v Borech. 

Návrh Změny je vystaven k veřejnému nahlédnutí:  

- na Obecním úřadě obce Bory 

- Na MěÚ ve Velkém Meziříčí Odbor výstavby a regionální-

ho rozvoje, kancelář 322, 

- Nebo na internetové adrese: http://www.velkemezirici.cz/

mestsky-urad/uzemni-planovani/uzemni-plany-ve-spravnim-

obvodu-orp-velke-mezirici 

POPLATKY 2017 
Stočné -1380,- Kč/osoba/rok, splatnost do 31.3.2017, 

Odpady - 500,- Kč/osoba/rok, splatnost do 31.5.2017,  

děti do 5ti let jsou od poplatku osvobozené 

Pes - 120,- Kč/rok, splatnost do 31.3.2017, 

každý další pes - 180,- Kč/rok, splatnost do 31.3.2017, 

Hroby dle velikosti, splatnost do 31.3.2017.  

Poplatky je možno uhradit  

osobně na pokladně  v kan-

celáři obce, nebo převodem 

n a  ú č e t  č í s l o 

4200009323/6800 , var. 

Symbol je rodné číslo po-

platníka. 

NÁJMY HROBŮ 2017 - žádost o spolupráci 
 Koncem roku 2017 končí většina smluv o nájmu hrobové-

ho místa na veřejném pohřebišti v Horních a Dolních Borech. 

Z tohoto důvodu je nutné uzavřít nové smlouvy s platností od 

1.1.2018. Dále je ještě řada smluv, které jsou ještě stále uzavře-

ny na již zemřelého nájemce. Všechny tyto smlouvy je nutné 

aktualizovat!! Aktualizaci smluv bychom rády provedly během 

roku 2017 (při platbě nájmu za hrob 2017). 

Z tohoto důvodu během roku 2017 budeme uzavírat nové 

smlouvy. K tomu budeme potřebovat součinnost všech součas-

ných nájemců i nájemců budoucích. S podpisem smlouvy mohou 

nastat tyto situace: 

1. Končí platnost smlouvy a nedochází ke změně nájemce - no-

vou smlouvu s platností od 1.1.2018 podepíše  nynější nájemce. 

2. Končí platnost smlouvy a nynější nájemce nebude již chtít být 

nájemcem na další léta. K této změně je třeba doložit Souhlas 

s převodem nájmu hrobu na jiného nájemce. 

3. Končí platnost smlouvy a nynější nájemce je zesnulý. V tomto 

případě je nutno doložit rozhodnutí o dědictví, kde je uvedeno, 

kdo se stává dědicem hrobu a hrobového zařízení nebo je nutno 

doložit Čestné prohlášení a Souhlasy ostatních dědiců. 

4. Končí platnost smlouvy, proběhla tlecí doba a nynější nájemce 

ani nikdo jiný z rodiny již o toto hrobo-

vé místo nemá zájem. Předá na Obec 

Bory Prohlášení. 

Ne každý nájemce plní svoji povinnost 

oznamovat provozovateli pohřebiště 

veškeré změny údajů, potřebných pro 

vedení evidence pohřebiště v souladu s 

§ 21 zákona o pohřebnictví. Z tohoto 

důvodu potřebujeme do evidence dopl-

nit údaje o pohřbených osobách: jméno, 

příjmení, datum narození, datum úmrtí, 

do které části hrobu byl pohřben 

(vlevo, vpravo, doprostřed). V tomto 

případě je nutné vyplnit Oznámení o pohřbení. 

Výše uvedené formuláře, Smlouvu o nájmu hrobového místa a 

Řád pohřebiště jsou k nahlédnutí na stránkách obce: 

www.obecbory.cz  a na vyžádání v kanceláři obecního úřadu. 

Žádáme tímto občany o maximální spolupráci a děkujeme za ni. 

 Přejeme všem pěkné a klidné vánoční svátky a štěstí a 

zdraví v roce 2017!   
       Za Obec Bory Libuše Dvořáková, Jana Jakubcová 

Ztráty a nálezy…. Nechybí někomu? 

TŘETÍ OBECNÍ KALENDÁŘ. Tentokrát obsahuje na 60 historických fotografií většinou se 

snímkem současným pro porovnání. Snažili jsme se vybrat fotografie zajímavé, neopakující se, po-
kud možno ze všech částí obce. Bohužel např. z Cyrilova mnoho snímků ve svém archivu nemá-

me. Až kalendář otevřete, vydáte se na procházku takříkajíc, zleva doprava. Z Dolních Borů do 

Horních a na Cyrilov.  A my si jen přejeme, aby to byla procházka zajímavá.  I letos je vydaný v 

rámci projektu MA21 - Náš venkov 2016, s podporou Zdravého kraje Vysočina.   Blanka Křížová 

NOVÝ PRACOVNÍK - SPRÁVCE VODOJEMU. Dosavadnímu správci, Mirkovi Pólovi ml. patří velký dík!  

Byl pečlivým a zodpovědným správcem od počátku provozu obecního vodovodu. Společně s Alešem Vávrou zahá-

jili provoz a postupně se vypořádali se všemi úkoly i problémy, které s sebou začátky něčeho zcela nového přináší.  

 Od 1.1.2017 převezme starost o vodojem Petr Dostál. Děkujeme, že se tohoto úkolu ujme a přejeme mu, 

ať mu tato práce přináší jenom radost.          Za ZO Blanka Křížová 

http://www.obecbory.cz
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 Jak bylo rozhodnuto na jednáních Rady obce i Zastupi-

telstva obce, je třeba konečně zamezit vyvážení suti a jiného 

odpadu po okolí. V těchto dnech byly kolem cesty k Radeni-

cím, kde je momentálně situace nejhorší, umístěny cedule o 

zákazu odkládání odpadu a byla zde vybudována zábrana z 

kamenů pořízených v kamenolomu. Já vím, že pro toho, kdo 

na dvoře naložil vozík, nebo vlečku suti, zeminy, či jiného 

materiálu a teď se ho hodlá nějak zbavit, není takováto zídka 

překážkou. Instalované fotopasti by v takovém případě snad 

mohly být argumentem pádnějším. 

Proto: Máte-li tedy naloženou stavební suť, beton, kachličky, 

či zeminu, v žádném případě nesmí vaše cesta směřovat k 

Radenicím, do Borovin, na cestu z Benátek na Brodek 

(pozemek patřící farnosti), pod Cyrilov, ani jinam do lesa. 

Jediná správná cesta je k Velkému Meziříčí. Na recyklační 

dvůr firmy Gremis, nebo skládku komunálního odpadu Tech-

nických služeb. Menší množství od vás převezme i Sběrný 

dvůr. 

 V minulém Borském zpravodaji jsme psali o narůstajících 

nákladech na komunální odpad. Na tyto řádky zareagovala řada 

občanů. Zazněla řada dotazů okolo třídění a likvidaci ostatních 

odpadů. V dnešním článku se pokusím tyto otázky zodpovědět. 

Také  bylo v té době uzavřeno 3. čtvrtletí 2016 a to ukázalo 

velmi zajímavé a pozitivní informace. 

 MY TŘÍDÍME NEJLÉPE je soutěž, kterou organizuje 

obalová společnost EKO KOM. V této soutěži jsou automaticky 

zapojeny všechny obce, které jsou zapojeny v jejich systému 

třídění odpadu. EKO KOM eviduje naše nakládání s odpady a od 

něho dostáváme odměnu za tříděný odpad.  

 My v Borech rozhodně netřídíme nejlépe, ale letos třídíme 

už hodně dobře. Poslední, rozhodující čtvrtletí pro toto vyhod-

nocení bylo 3/2016 a právě v něm jsme se zlepšili velmi výrazně. 

Na odměnách jsme získali řadu bonusových částek, co se nám 

dříve naplňovat nedařily. Co se sleduje a hodnotí? Samozřejmě 

celkové množství vytříděného sběru, vytíženost (naplněnost) 

sběrných nádob, množství a dostupnost sběrných nádob, započí-

tává se sem i sběr ze ZŠ (děkujeme za nahlášení), započítává se 
sem i sběr železného šrotu (zde nám evidence v poslední době 

vázne) ale i to už jsme vyřešili. 

 Jak že si tedy stojíme? Ze 133 obcí naší velikosti (501-

2000) jsme momentálně na 34. místě! V minulých letech to bylo 

místo 88.  

 Poplatek za odpad se bohužel odvíjí od něčeho jiného. Je 

to množství komunálního netříděného odpadu. Svoz (a uložení 

na skládce v Ronově) popelnic a velkoobjemových kontejnerů.  

A v této oblasti máme bohužel velké rezervy. Je pravda, že 

v posledním období množství tohoto odpadu kleslo. A to je moc 

dobrá zpráva. Neklesly ale náklady! V této kategorii odpadů 

budeme výsledky lépe znát po skončení kalendářního roku, až 

doběhnou všechny faktury atd., ale už za první tři čtvrtletí je 

jisté, že to dobré není. 

 Jak z toho ven? Když chceme něco zlepšovat, začněme u 

sebe, že? Tedy, obec zakoupila popelnice, (barevně odlišené) 

které vám umožní správně třídit na obou našich hřbitovech. 

Věříme, že návštěvníky hřbitovů ta chvilka, kdy odhodí kelímky 

od svíček, květiny, či skleněný obal do příslušné popelnice, ne-

zdrží příliš. Tady si dovolím naprosto osobní poznámku. Veliký 

květináč s uvadlou kytkou v kontejneru na směsný odpad. Či 

uvadlá kytice květin. Není vám jí líto? Taková byla krásná, když 

jste ji přinesli a teď jede na skládku? Na kompostárně by měla 

šanci na další užitečné využití. Na další život. Takto jí tu šanci 

nedáte. A obec zaplatí další pěknou částku za odvoz napěchova-

ného kontejneru a skládkování!  

 A je pravda, že teď v zimním období je to s biologicky 

rozložitelným odpadem složitější. A jsme u další oblasti. Stojí za 

úvahu, např. jednou za měsíc kompostárnu otevřít i v zimním 

období. První pokus učiníme 7.1. od 15. do 16. hod. Vím, že 

všichni nemáte na zahradě místo na kompost, ale věřím, že na 

ten měsíc se místečko, nebo nějaká nádoba určitě najde.  

 Podobná situace je i s velkoobjemovými kontejnery. Taky 

vidíte, kolik je tam věcí, které by patřily do tříděného odpadu? 

Jsou to cenné suroviny a jedou na skládku. Nemají šanci být 

nijak využity, čeká je už jen skládka. Ano, rozebrat např. stará 

okna a sklo dát do příslušného kontejneru dá práci. Za sklo 

obec dostane odměnu, uložení na skládce nás stojí asi 950 Kč /t! 

 Jistě, víme o dalších místech kde má obec v třídění ještě 

značné rezervy, (např. při velkých akcích v kulturním domě, i 

jinde) i ta budeme postupně řešit a pořadatelům práci maximál-

ně usnadňovat.  

 Vím, že to není povídání přímo vánoční, ale stojíme před 

začátkem dalšího roku, dalšího účetního období. Když se každý 

koukneme do odpadkového koše ve své domácnosti a do popel-

nice u svého domu, do svých tašek na tříděný odpad jistě je 

šance mnohé změnit. A pokud byste ještě tápali, co kam patří, 
zeptejte se svých dětí, ty jistě vědí! Nebo si na obci vyzvedněte 

letáček, který jsme loni vydali, tam najdete mnoho rad. 

 A když se takto všichni podíváme, zjistíme, že ta naše po-

pelnice je vlastně poloprázdná a že i v zimním období stačí svoz 

jen jednou za 14 dnů! Ano přesně toto by byla ta zásadní úspora 

na nákladech, které tvoří poplatek za komunální odpad. A už 

slyším námitky, a kam dáme např. plenky? Ano, máte pravdu, 

v těchto případech by bylo asi nutné pořídit další popelnici. 

Pár čísel: Vzpomínáte na první dva osamělé kontejnery před 

obecním úřadem? Kde jsou ty časy? Dnes je po obci na 4 mís-

tech (+ jedno na Cyrilově) rozmístěno celkem 30 kontejnerů na 

tříděný sběr + textil, drobné elektro, kov, bio na kompostárně. 

Náklady na tříděný odpad 1-3. Q/2015 - 124 164,- Kč   

                        1.-3.Q/2016  – 156 091,- = navýšení o 31 927,- 

Odměna od EKO KOMu 1-3. Q/2015 - 79 410,- Kč   

                        1.-3.Q/2016  - 120 475,- = navýšení o 41 065,- 

Množství TKO         1.-3. Q /2015 - 174,6 t    

          1.-3.Q/2016  - 143,9 t = o 30 t méně 

 Jen pro zajímavost: Nebezpečný odpad-oleje, barvy, pneu-

matiky (nepatří sem elektro, to ODAS odváží bezplatně) jeden 

svoz (a likvidace) přijde např. 10 439,- Kč   

 Nedávno proběhla také schůzka zástupců obcí a firmy 

ODAS. Zde jsme se dozvěděli novinky v oblasti legislativy a také 

to, že se firma ODAS spojila s firmou AVE, která má celorepub-

likovou působnost. Důležité je, že se se s touto změnou nemění 

ceny služeb pro obce.    Blanka Křížová 

ODPADY A ZASE ODPADY...  
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 MALÝM DÁRKEM, který je součástí tohoto čísla Borského zpravodaje jsou reflexní pásky s logem Bezpečná Vysočina. Tyto 

pásky mají chodci povinnost nosit, pokud se pohybují za snížené viditelnosti mimo obec po krajnici vozovky. Pásky jsme pro téměř 

všechny občany obce, pro aktivní účastníky silničního provozu, získali od Kraje Vysočina. Kraj jich se souhlasem krajských zastupite-

lů nakoupil 427 tisíc kusů za 2,7 milionu korun. 

 Kraj Vysočina tyto pásky pořídil, aby tak podpořil bezpečnost svých obyvatel při pohybu v blízkosti silnic. „Několik let už roz-

dáváme pásky dětem. Jsou součástí bezpečnostních kufříků, které dostávají všichni žáci prvních tříd základních škol na Vysočině. 

Ostatní zájemci je mají možnost získat na dalších preventivních bezpečnostních akcích pořádaných během roku,“ uvedl hejtman 

Kraje Vysočina Jiří Běhounek s tím, že cílem je, aby byl reflexní páskou 

vybaven každý občan Vysočiny. 

 Podobná aktivita na podporu bezpečnosti chodců, ale i cyklistů a 

dalších účastníků silničního provozu je ojedinělá. Žádný jiný kraj nepořá-

dá preventivně bezpečnostní akce v takovém rozsahu jako Kraj Vysoči-

na. 

 Reflexní pásky pořízené Krajem Vysočina splňují požadavky na 

optické vlastnosti určené k nošení, připevněné nebo nošené osobami a 

určené k neprofesionálnímu použití. Výrobek odpovídá ČSN EN 13356. 

         B. Křížová 

             Vážení občané, 

neformální iniciativa cestujících oznamuje, že dne 27. 12. 2016 se koná na nádraží ČD Křižanov od 14.15 ho-

din demonstrace za obnovení zastávky rychlíků. Jsou pozváni ministr dopravy Ing. Ťok, hejtman Kraje Vysočina MUDr. 

Běhounek a radní pro dopravu Ing. Hyliš. Rovněž jsou pozvána veřejnoprávní média, televize, tisk a podobně. Písemná 

korespondence ani osobní jednání v kancelářích nevedla k požadovanému cíli, a proto je potřeba, abyste se demonstra-

ce zúčastnili v hojném počtu, a takto podpořili požadavek na obnove-

ní zastavování rychlíků na mnoho dalších let. Berte to jako referen-

dum o zastávce rychlíků v Křižanově. Pokud se nyní neozveme, pak 

mlčme navždy.           Za iniciativu cestujících  Jaromír Plodek 

DEMONSTRACE 

  Bude-li v roce 2017 možnost získat dotaci na vybudování sběrného 

místa, bude obec o tuto dotaci rozhodně usilovat. Pokud se to podaří, bude 

v dohledné době pro občany obce možnost menší množství suti odevzdávat 

tam. Alespoň základní sběrné místo by jistě mohlo začít fungovat i bez dota-

ce. 

 A je nám jasné, že 

naprostá většina občanů 

se svým odpadem naklá-

dá s rozumem a v soula-

du se zákonem, ti tyto 

řádky ani nemusí číst. 

                                  

Blanka Křížová   

Když jsou takovéto kupy zavezeny listím, trávou, či zeminou a někdo (!) vše 

zahrne a srovná, nevěřte tomu, že pak je všechno v pořádku.   

Obecní kompostárna nově. Letos, po šesti letech provozu, se kompostárna, její správce pan Hašek a všichni občané, kteří 

kompostárnu využívají dočkali zásadní změny. V létě pracovníci firmy Holoubek postavili 

okolo krásný plot. A všichni víme, že ten byl už hodně potřeba. A potom firma VEZEKO 

postavila novou, krásnou garáž 

pro veškerou techniku, která se 

na kompostárně používá. Pan 

Hašek tak už nemusí objíždět 

„půl vesnice“ aby si vyzvedl trak-

tor, vlečku, nebo štěpkovač. A 

také už nehrozí, že na něho 

spadnou vrata ve staré hasičce. A 

v garážích nové hasičky obecní 

traktor už nezabírá místo, které 

hasiči potřebují pro svoji techni-

ku.      Blanka Křížová 
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 „Hello, that's Kay Morten Bull fra Vang gård“, 

ozvalo se mi z telefonu loni v květnu. První myšlenka, 

která mi prolétla hlavou, byla, že když nerozumím ani 

první větě, jak bych u nich mohla chtít pracovat. Na-

podruhé už mi však došlo, že se mi zatím jen předsta-

voval. Po krátkém rozhovoru mi bylo jasné, že mé 

jazykové schopnosti jsou na dobré úrovni a že nic ne-

brání tomu, abych tři měsíce žila na norské farmě.   
 

 O tom, že mě víc přitahuje sever než jih, jsem věděla od 

chvíle, kdy jsem strávila několik dní na Islandu a poznala jsem 

léto, kdy pouhých osm stupňů nad nulou stejně jako několik 

dní nepřestávající déšť je něčím naprosto běžným a o koupání 

v přírodě si můžete nechat zdát. Možná mi to nebudete chtít 

věřit, ale mně se to fakt líbilo. Dostat se na ostrov Ringvassø-

y, který od severního pólu dělí jeden malý ostrůvek, pak bylo 

splněným snem. 

  Když jsem přistála v hlavním městě severního Norska, v 

Tromsø, myslela jsem, že jsem se dostala do pohádky. Vyso-

ké, sněhem pokryté hory, moře, dřevěné barevné domky… 

Bylo mi jasné, že i kdybych měla v práci vypustit duši, budou 

tyhle prázdniny nezapomenutelné.  

 O každém národu se říká něco. O Norech můžete sly-

šet, že jsou hodně uzavření, takže si jen tak někoho k tělu 

nepustí, že mají kvůli počasí často deprese a ze stejného dů-

vodu ani nepijí alkohol. Věřte mi, takhle se to vážně nedá 

generalizovat. Myslím, že jsem měla možnost poznat hodně 

lidí, navíc z různých částí země. A ani o jednom z nich bych 

něco takového netvrdila. Třeba první slovo, které jsem se tam 

naučila, bylo slovo „skål“ (na zdraví). Když se navíc pak člověk 

dozví, že jsou největší konzumenti koňaku na světě, řeknete 

si, že to vlastně zas takoví abstinenti nebudou.  

 Další věcí, kterou vynikají, je pití kávy. Protože jsem 

odjížděla po zkouškovém období, tvrdila jsem, že jsem teď 

kávy pila fakt hodně a nechápala jsem, proč se mi smáli, když 

jsem řekla, že jsem se dostala tak na tři, čtyři šálky denně. 

Tam se káva pije pořád. K snídani, ke svačině, po obědě, ke 

svačině, po večeři a vlastně i několikrát mezi tím. Každá do-

mácnost vlastní kávovar, termosku (co největší) a velkou zá-

sobu pytlíků s kávou (kupovat menší pytlík než kilový je ne-

smysl). Možná si říkáte, jak je možné, že mě litr kávy denně 

nezabil (nebo alespoň já jsem s touto variantou na začátku 

docela počítala). Je to tím, že jejich káva je spíš špinavá voda a 

ráno vás nakopne až tak druhý, třetí hrnek. Tím, že je káva 

slabá, neexistuje ani časová hranice, kdy byste ji měli přestat 

pít, abyste nekoukali celou noc do stropu. Je naprosto běžné, 

že se v 11 večer uvaří termoska a ve 12 se jde spát. Protože 

většinou, když jsme byli venku se na pití nebralo nic jiného 

než káva, zvykla jsem si i já. Zjistila jsem, že kávy není nikdy 

dost a každé ohlášení pauzy slovy „Coffee time“ jsem vítala 

s úsměvem.  

 Abych zůstala u toho jídla. Když jsem přiletěla, pozval 

mě Kay k sobě na pozdní večeři. Malý jídelní stolek se téměř 

prohýbal pod hromadou jídla, které na něj z lednice vyskládal. 

Měla jsem tak hned možnost poznat jejich na první pohled 

bizardní stravovací návyky. Z domu jsem vážně nebyla zvyklá 

dávat si na tvrdý sýr marmeládu, salám si po-

třít majonézou a tak podobně. (Jeden příklad 

za všechny: Když jsem jim uvařila rajskou 

omáčku s karbanátky, řekli mi, že s vařeným 

vajíčkem by to bylo lepší a neváhali si to při-

pravit.) Po pár dnech jsem zkusila hrát jejich 

hru. No a teď jsem většinou za šílence já. 

Protože natřít si na eidam jahodovou marme-

ládu je podle mě nejlepší způsob, jak eidam 

konzumovat.  

 Nebylo to však jídlo, které mě v Norsku 

tolik uchvátilo. Ano, konečně se dostávám 

k tomu, jak to vlastně na ostrovech za polár-

ním kruhem vypadá. Když se řekne Norsko, 

většinou se lidem vybaví dlouhé fjordy 

obehnané vysokými horami, ledovce, Troll-

tunga. Fjordy jsem samozřejmě viděla i já (v 

jednom jsem dokonce žila), ale protože jsem 

byla na ostrově, hory kolem byly poměrně 

nízké a ne tolik pohádkové. Na druhou stra-

nu, když si chtěl člověk na nějakou vylézt, 

zabralo mu to chvilku. Na ostrově se také 

nekonají téměř žádné jehličnany, které má 

pravděpodobně se severem spojené každý 

JAK SE ŽIJE ZA POLÁRNÍM KRUHEM 

Výhled na Grunnfjord, místo, které mi bylo domovem 

Cesta na Soltindan, foceno z nadmořské výšky cca 500 m. n. m. 
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z nás. Všude rostly samé břízy a se zvyšující se nadmořskou 

výškou se čím dál víc zmenšovaly. Navíc, protože jsem byla na 

70 °N, mohlo se už ve 200 m. n. m. stát, že kolem bylo jen 

kamení a mech. Avšak ani normální výška stromů není taková, 

jako u nás. Připomíná mi to tak islandské pořekadlo, že když 

se ztratíte v lese, stačí se postavit a hned najdete cestu.  

 Teď už ale k tomu, co je podle mého názoru na místech 

za polárním kruhem nejzajímavější a nejkrásnější – polárnímu 

dni a noci. To jsou jevy, kdy 24 hodin buď Slunce nezapadne, 

nebo naopak nevyjde. Rozhodně však není pravda taková ta 

školská říkanka, že to trvá půl roku. Ve skutečnosti polární 

noc/polární den trvá cca 2 měsíce a pak, stejně jako u nás, se 

den/noc natahuje. Protože jsem tam zatím byla jen v létě, 

poznala jsem pouze polární den. Když začne, Slunce je celý 

den na obloze a lze ho tak vidět i na severu. S blížícím se pod-

zimem se na této světové straně čím dál přibližuje 

k horizontu a pak začne zapadat a dny pak vypadají jako u nás. 

V zimě se naopak za horizont vůbec nevyhoupne a pár měsíců 

je tak tma. Myslela jsem si, že tato část roku musí být nesnesi-

telná. Když jsem pak ale slyšela a hlavně viděla polární záři na 

vlastní oči, svůj názor jsem změnila. Samozřejmě jsou prý dny, 

kdy mrzne, chumelí a vítr je silný tak, že vůbec nemůžou jez-

dit autobusy a vše je depresivní. Naopak jsou dny, kdy je za-

sněžená krajina krásně osvícená polární září. Ono totiž, když 

se vám proběhne po celé obloze a je opravdu silná, dokáže 

krajinu neuvěřitelně ozářit. 

 Aby to ale nevypadalo, že jsem tam celé dni jen popíjela 

kávu a kochala se přírodou, měla bych se zmínit o tom, proč 

jsem tam vůbec vycestovala. Největší náplní mých dnů byla 

práce na kozí farmě (mimochodem jedné z největších v celém 

Norsku). Přes den jsme dělali věci, co byly potřeba – pleli 

pole, spravovali ohradníky, natírali farmu, jednou za čas tam 

umývali podlážky… Večer jsem pak chodila dojit a krmit kozy. 

Pro představu, jak to na takové farmě funguje: začínalo se v 5 

ráno, kdy se kozy podojily, nakrmily a vypustily ven na pastvu. 

V 5 odpoledne se pak dělalo to stejné. S výjimkou však toho, 

že když byly slunné dny, muselo se pro ně chodit, protože se 

chtěly vyhřívat a domů se jim nechtělo. S koncem srpna a 

především v září, když začaly růst houby, museli jsme je často 

chodit hledat (aniž bychom měli představu kam), protože si 

často dělaly tour de houba. A protože taková koza neví, která 

houba na ni může mít špatný vliv, sežerou prostě všechno a 

pak jdou, aniž by věděly kam. Když jsem tam pak pracovala 

podruhé a dojila jak večer, tak ráno, nejednou se nám stalo, 

že jsme večer skončili o půlnoci a vstá-

vali opět na 5. ráno (už asi chápete, proč 

tolik kávy). 

 Když jsem se zmínila o těch hou-

bách, napadá mě něco, co jsem poznala 

už na Islandu. Oni je totiž seveřané moc 

neprožívají, a když už nějaké mají použít, 

pak to jsou žampiony a navíc ty z obcho-

du. No, takhle to bylo i v Grunnfjordu, 

než jsem tam zavítala já a ukázala jim, že 

ty obrovské hříbky, které jim v lesích 

rostou, se dají taky jíst. „Ty se v těch 

houbách nějak vyznáš?“ zeptala se mě při 

jedné vycházce kamarádka. „Ne. Ale je to 

hnědý, má to trubky, tak to jedovatý nebu-

de.“ Sama se divím, že mě pak nechali, ať 

z nich něco uvařím a dali si se mnou.   

 V Grunnfjordu jsem už byla třikrát a vím, že se tam 

budu vracet. Mám tam druhou rodinu a část svého srdce. 

Možná je to tím, že mám tu zimu ráda, možná tím, že jsem se 

dostala mezi neuvěřitelně milé lidi, kteří mě mezi sebe přijali 

jako vlastní. Kdo ví. Každopádně vím, že jsem měla neuvěřitel-

né štěstí, že jsem se dostala tam, kam jsem se dostala a měla 

možnost poznat naprosto odlišný svět od toho našeho. Svět, 

kde člověk a příroda je jako tělo a duše.    

              Jitka Filipová  

Aurora borealis nad Tromsø, zdroj: www.visitnorway.com 

Česky "koza", norsky "geit", ale pro nás "satan animal" 
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 Dobrý den, 
dne 19.11. se v Borech opět hrálo divadlo. Pozvání přijal divadelní soubor 

z Křižanova - „Křižanovské Béčko“. Hra „Shakespearow“, kterou předved-

li, byla krásná, vtipná i dojemná. Divadelní představení pořádalo SDH Bory 

a organizace se ujali mladí hasiči z Borů.  Kulturní dům provoněný svařáč-

kem, zaplnilo mnoho návštěvníků a hostů. 
 Děkujeme všem hostům, kteří přišli, hercům a všem ochotným pomocní-

kům.  Konečná částka 9620,- korun, je krásným výsledkem všech, kteří se 

jakkoli zapojili.                       Za SDH Bory vedoucí mladých hasičů 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCO STROMEČKU V BORECH 
  V krásně vyzdobeném KD jsme si pochutnali na cukroví i punči, vyrobili si lampi-

ónek, zatančili si a zasoutěžili. Vystoupení děvčat s hrou na kytary bylo perfektní, a 

dárek od firmy POEX milý (děkujeme!). A rozsvícený stromeček udělal radost hlavně 

těm nejmenším. Sešlo se nás hodně a to je moc dobře.   

 

 

 

 

 

 

A NA CYRILOVĚ 
 Všem doporučuji podvečer-

ní, či večerní vycházku na Cyrilov. 

Zejména teď kdy nasněžilo. Stro-

meček u kapličky je hezký, ale ten 

u hasičky, se zářící hvězdou na 

špičce je  nádherný!  

    B Křížová 

    Foto: P. Kříž a Mária Necidová 

 10.12.2016 oslavili hasiči v Cyrilově 60. výročí založení 

hasičského sboru. Oslavy se zúčastnili zástupci okrsku Radostín 

n/Osl. bratr Pešek a bratr Hronek, dále starosta obce Bory 

bratr Josef Březka. Na oslavu byly pozvány též manželky hasičů.  

 Při této příležitosti převzali členové z rukou starosty 

okrsku Josefa Peška, velitele okrsku pana Hronka, starosty SDH 

Cyrilov Pavla Březky a velitele Antonína Novotného čestná 

uznání, medaile a věrnostní stužky. Sbor obdržel od zástupců 

okrsku čestné uznání okrsku Za příkladnou práci. SDH má  v 

současnosti 13 členů.  

Historie SDH 

Cyrilov. Naše 

ZO SDH byla 

založena po vel-

kém požáru, který 

zahořel ze Silvest-

ra 1955 na Nový 

rok 1956, při 

kterém vyhořela 3 

hospodářská stavení. Po tomto 

požáru se místní občané po dohodě 

s OV ČSPO ve Velkém Meziříčí 

rozhodli založit samostatnou MJ 

ČSPO. Na ustavující schůzi 7.6.1956 

byli přítomni Buriánek Ladislav 

předseda OV ČSPO, por. Trojan 

František náčelník OI SPD, Blecha 

František matrikář OV ČSPO, Jan 

Vaněk jednatel OV ČSPO.  

 Provizorní požární zbrojnice 
byla zřízena v čísle 24. Po založení MJ se započalo s přípravnými 

pracemi na stavbu požární zbrojnice. Na jaře v roce 1957 se 

začalo s vlastní stavbou a na konci roku 1958 byla požární zbroj-

nice dostavěna. Práce na výstavbě požární zbrojnice byly prove-

deny místními občany zdarma. Po založení byl PS vybaven starší 

požární stříkačkou PPS 4. V roce 1961 byla požární stříkačka 

PPS 4 vyměněna s PS Bory za výkonnější požární stříkačku PPS 

8. Od roku 2003 ZO vlastní stříkačku PPS 12. V roce 2015 byl 

zakoupen nový přívěs na stříkačku PPS 12.                          

        Pavel Březka 

60 . VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU CYRILOV 
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 Ani tento rok jsme nemohli vynechat náš 

tradiční vánoční výlet. Vypravili jsme se v sobo-

tu 3. 12. Prošli jsme si vánoční trhy na náměstí 

Svobody a na Zelném trhu. Nakoupili si drobné 

dárky a hlavně občerstvení - trdelníky, brambo-

ráky, kaštany ... Zazvonili jsme si na zvoneček, 

někteří se stihli povozit i na kolotoči. Počasí 

nám přálo, tak jsme si udělali vycházku přes 

Petrov a konečně došli na lasergame - na kte-

rou se všichni nejvíce těšili. Celkem jsme si za-

hráli tři hry. Všichni jsme se zapotili a byli spo-

kojeni. A tak jsme mohli odjíždět zpátky domů.         

   Lenka Sýkorová (Křehlíková)  

                       Foto: Mirka Kotačková 

I letošní druhá sobota v prosinci, patřila tradičně   

ADVENTNÍMU KONCERTU V BORECH. 
 Sváteční od-

poledne nabídlo 

návštěvníkům pří-

jemnou atmosféru v 

podobě poslechu 

lidových písní v 

podání skvělé Anež-

ky Ochranové a její 

harmoniky, na vá-

nočních trzích jste 

si mohli zakoupit 

spoustu krásných 

výrobků z dílen 

lidových řemeslníků a letos poprvé jsme nabídli stánek i Nakla-

datelsvtí UMUN, které vydává produkty postižených umělců, 

malujích ústy a nohama.  

 Trhy voněly kořením a grilovanou kýtou...  

 Děti okukovaly dvě malá telátka, navštívila nás i oslí slečna 

Eimy, pro kterou byly Adventní trhy premiérou, koza a ovečka. 

 Oba koncerty byly beznadějně vyprodány již v prvních 

dnech zahájení předprodeje a nás velmi těší zájem všech nadše-

ných diváků, kteří s námi chtějí již třetím rokem přivonět k vá-

noční atmosféře. 

 Letos pozvání ka-

pely FOUR COVERS 

přijali členové Polenské-

ho BigBandu pod vedení 

pana Jiřího Šímy - Andrea 

Satrapová a Šarlota Vla-

chová, Marek Vaňkát s 

Ondřejem Chalupou, 

Vendulka Kmentová a 

lidová muzika LHOTÁR.  

Děkujeme všem, kteří se 

i letos podíleli na přípravě a průběhu koncertu a jsem moc ráda, 

že se stále najdou úžasní a příjemní lidé, kteří ve svém volnu 

přidají ruku k dílu a pomůžou dobré věci... Jana Kujalová, Janinka 

Kujalová a její Zdenda, Lenka Kujalová a její David, Adélka Kuja-

lová, Pepík Kujal, Míša Polová, Mirek Pol a jeho přítelkyně, Ra-

dek Kotrba, Ladik Hlaváč, Pavel Krejčí, Lukáš Vaněk a skvělí 

kluci  z dílny MusicData Petr Hejátko, Martin Kudrna a Pavel 

Hladík. 

 Výtěžkem z letošního Adventního koncertu jsme se roz-
hodli pomoci organizaci Domácí hospic Vysočina ve Velkém 

Meziříčí a díky vám všem, jim na Vánoce pod stromeček předá-

me částku ve výši 10000,- korun. 

Moc děkujeme... a příští rok se těšíme na shledanou. 

Za organizátory Petra Příhodová, foto: Matěj Mertl zaostřeno.cz 

MOP BOBEŠ A VÁNOČNÍ BRNO   

Mikuláš a jeho družina, tentokrát v trochu jiné sestavě. 

VÁNOČNÍ 

OBECNÍ MUZEUM  
zaznamenalo letos návštěvu přímo 
rekordní. Protože mimo návštěv-

níků svátečních nedělních 4.12., 

nás tentokrát postupně navštívilo i 

několik tříd ZŠ, školní družina a 

obě třídy MŠ!  

Vánoční vystoupení 

dětí z MŠ pro paní ku-

chařky a zaměstnance 

obce. 
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 Z RODINNÉHO CENTRA 

 Po letní pomlce jsme novou sezonu zahájili již tradičně 

říjnovou Drakiádou. Účast je rok od roku větší a větší a i draci 

jsou čím dál více propracovanější. Letos využila velká spousta 

malých i velkých dětí možnost vyrobit si vlastního originálního 

draka v klubovně MOP. A letos nám konečně přálo počasí – 

bylo opravdu drakiádové – a drakům to opravdu létalo. 

 V říjnu také začal samotný provoz Mraveniště. Během 

podzimní sezóny si mohli děti i rodiče zúčastnit celé řady tvoři-

vých dílniček. Vyráběli jsme např. kaštánková zvířátka, vánoční 

svícny, vystřihovali papírové vločky nebo vyráběli pohyblivé 

chameleony. Nezaháleli jsme ani s pohybovými aktivitami nebo 

hudebními aktivitami. 

 V listopadu se mohli rodiče zúčastnit besedy 

s psycholožkou Elen Sejrkovou na téma „Jak být dobrým rodi-

čem“. Paní Sejrková dokáže vždy zaujmout novými poznatky 

z oboru dětské psycholo-

gie a jejích besed se začali 

účastnit i prarodiče, což 

nás těší. Pozvání na další 

besedu přijala výživová 

poradkyně slečna Táňa 

Wasserbauerová. Tento-

krát se jí zúčastnili i lidé, 

kteří běžně Mraveniště 

nenavštěvují, což nás 

potěšilo dvojnásob. Za 

odměnu si odnášeli 

spoustu tipů a rad, jak 

drobnými úpravami docí-

lit vyváženého a zdravého 

jídelníčku bez odpírání 

oblíbených jídel. 
  Z prosincového 

programu bychom pak 

rádi vypíchli přednášku o 

vánočních tradicích s paní 

Smutnou z Velkobítešského muzea, která nás upoutala opravdu 

zajímavými informacemi o původu jednotlivých vánočních tradic 

doprovázených působivou fotodokumentací. 

 A i v novém roce pro Vás připravujeme zajímavý program. 

Mimo zaběhlé aktivity jako jsou tvořivé dílničky, sportovní, sou-

těživé nebo hudební odpoledne pro děti jsme do lednového 

programu zařadili i přednášku s paní doktorkou Vencálkovou ze 

Žďáru nad Sázavou, která bude zaměřena na dospělé publikum, 

hlavně pak starší občany. Paní doktorka si připravila povídání o 
nejpalčivějších problémech a onemocněních dospělé generace. 

Mimo jiné promluví i o demenci, což jak sama říká, považuje za 

největší zdravotní riziko 20. století. Uspořádání přednášky pro 

starší občany s lékařem byla jedna z připomínek, která zazněla 

na obecní fóru, proto doufáme, že  Vás zaujme a dozvíte se 

spoustu užitečných informací. 

 V následujících měsících bychom chtěli pozvat také laktač-

ní poradkyni, která by poradila rodičům jak na dětské příkrmy; 

bylinkářku, která se věnuje výrobě domácích čajů a dále pak 

bychom chtěli uspořádat besedu „Jak se nestát bílým koněm“, 

což je další důležité téma dnešní doby týkající se dětí od základní 

školy až po seniory. Na všechny tyto aktivity jste všichni napříč 

generacemi i pohlaví srdečně zváni. 

 Závěrem bychom chtěli velice poděkovat Marceli Slavíko-

vé, které se podařilo získat pro Mraveniště finanční podporu od 

Kraje Vysočina. Díky tomu jsme mohli uspořádat akce, které 

bychom jinak z vlastních zdrojů nemohli zafinancovat. Z těchto 

zdrojů se mimo jiné podařilo také zaplatit celoroční výdaje za 

elektřinu v celé budově. 

 Během této sezóny nám začala s organizací aktivit Mrave-

niště pomáhat nově také Lucka Březková, za což jsme moc rády. 

A na úplný závěr nám dovolte Vám všem popřát klidné a radost-

né vánoční svátky strávené v okruhu svých nejbližších a do no-

vého roku pak hlavně pevné zdraví. 

 Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se s Vámi na viděnou. 

        Lucie Dostálová 

HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY GENERACE   
Tak zní název projektu, na který byla podána žádost o podporu z  POV MMR   

 Z textu žádosti: „Hřiště pro všechny generace" navrhovali teenageři (13-17let) v 

rámci skupinové práce s tím, že se budou podílet jako dobrovolníci na jeho realizaci. Přes-

generační hřiště na okraji obce Bory je místo, kde si mohou hrát a cvičit děti, udržovat 

kondici dospívající, stejně jako mladí sportovci, dospělí i senioři. Celé rodiny zde mohou 

trávit čas při hrách nebo různorodých aktivitách. Unaveným se nabízí relaxace na lavičkách, 

které uprostřed tvoří prostor pro komunikaci, kde najdou zázemí mezi sousedy i ti, co 

cvičit nemohou. Hřiště na obecním pozemku sousedícím s fotbalovým hřištěm. V blízkosti 

kabiny fotbalistů a hasičů má 4 části rekonstruované hřiště pro děti ve stávajícím místě s 5 

novými stanovišti, hřiště pro mládež, dospělé, seniory a sportovce s 12 pracovišti, uprave-

né plochy pro bedminton a petanque a mezi dětskou a dospělou částí hřiště relaxační zónu s lavičkami“ 

 Že dětské hřiště u kabin nutně potřebuje opravu, víme všichni. Tento dotační titul, který byl nedávno vyhlášen, se přímo 

nabízel, abychom po něm sáhli. Žádost zpracoval opět Ing. Jan Fiala. Proběhly dvě přípravné schůzky a pracovní schůzka, na 

které se podíleli mladí fotbalisté a mladí hasiči. 

 Celkové náklady projektu budou 570 tis. Kč. Dotace bude činit 70% nákladů. Vlastní zdroje žadatele mohou být tvořeny  

z 50 % finančními zdroji, a z 50 % dobrovolnickou prácí. Tak teď si jen přejme, ať všechno dobře dopadne a my se zjara může-

me pustit do díla!                Blanka Křížová 

P
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 V letošním školním roce se v hodinách pracovních čin-

ností zaměříme na další zpracování již jednou použitého mate-

riálu. Žáci páté třídy šili taštičky ze starých riflí, dívky ze šesté 

a sedmé třídy vyráběly šperky z PET lahví a chlapci ze šesté a 

sedmé třídy využili zbytky dřevěných latěk k výrobě věšáčků. 

Ve zpracování starých nepotřebných materiálů budeme po-

kračovat i v průběhu školního roku.   

     Učitelé pracovních činností 

Číslo 6 

 OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
Adventní čas  

 Základní škola Bory se rozhodla vyzdobit okna 

školy na principu adventního kalendáře. Každý den se 

v nějakém okně objeví číslice a k ní výzdoba. O velké 

přestávce si třída, která zdobí ten den okno, připraví 

krátký program. Na chodbách školy se tak už ozývala 

koleda Rolničky nebo Štědrý večer nastal, píseň Hallelu-

jah z animovaného filmu Shrek, Půlnoční od V. Neckáře 

nebo Snad se něco stane od M. Ztraceného. 

Přejeme všem krásný adventní čas.   

    Kolektiv učitelů ZŠ Bory 

Mezinárodní seminář na školní zahradě. 
 V úterý 22. listopadu 2016 bylo podzimní počasí. Zahrady, i ty školní, se ukládaly ke spánku. Ale naše zahrada se otevřela 

účastníkům mezinárodního česko - rakouského projektu Edugard o zahradní pedagogice. Přijelo jich patnáct a byli ze středisek ekolo-

gické výchovy Lipka Brno, Chaloupky Třebíč a Ostrůvek Velké Meziříčí. Další 

účastníci byli z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, z vysoké školy 

Hochschule Für Agrar und Umwelt Pedagogik ve Vídni a z VŠ Natur im Gar-

ten v Tullnu. Všichni tito lidé zavítali do naší školy, aby se dozvěděli, jak se 

společně s dětmi a jejich rodiči staráme o školní zahradu, jak jsme ji vybudo-

vali s podporou kraje Vysočina, splnili podmínky pro získání plakety Přírodní 

zahrada a co všechno v ní podnikáme. Ve škole je přivítal a všetečné otázky 

zodpověděl pan ředitel školy Mgr. František Eliáš. Zahradou je provedla paní 

učitelka Zuzana Jurková. Výborné pohoštění z výpěstků školní zahrady pro ně 

připravily žákyně osmého ročníku a o jejich pohodlí a o fotodokumentaci se 

postaraly žákyně devátého ročníku. Jsme rádi, že se naše školní zahrada líbí a 

že se na ni jezdí dívat zájemci a to dokonce i ze zahraničí. Poděkování patří 

všem, kteří o zahradu pečují.    

    Mgr. Zuzana Jurková, koordinátorka EVVO 

Oslavy 70. výročí otevření školy v Borech v roce 2017 
 

Oslavy plánujeme na 19. - 20. května 2017. V rámci oslav bude ve škole instalována mimo jiné výstava fotografií 

z historie školy. Ale ve školním archivu bohužel chybí fotky tříd, pedagogických sborů a některých akcí z let 1975 

– 1990.  Pokud nějaké vlastníte, prosíme o jejich zapůjčení.  Ve škole oskenujeme a vrátíme.     Vladimíra Stará 

Recyklace, aneb Ze starého nové 

 Tyto řádky nosím v hlavě už nekonečně 

dlouho. Vzpomínám si, jak jsme jezdili dávat krev 

asi před 40 lety. Tehdy jsme všichni byli pacienty 

pana Dr. Malečka. Nevím už jak, ale byl určen den 

a my společně odjeli do Nového Města. Zkrátka, 

věděli jsme o sobě.  

 Už dávno si říkám, jak je to asi s dárcovstvím 

krve v Borech dnes? Poděkovat bychom jim měli. 

Tedy jsem se vydala pátrat. Jenže časy se mění. 

Každý máme jiného lékaře, dárci z Borů mohou 

jezdit do různých nemocnic. Ani dotazy na ČČK, ani osobní 

návštěva a povídaní s paní primářkou na transfůzním oddělení 

nemocnice v Novém Městě na M. nemělo valný výsledek. Pro-

tože, i kdyby jim jejich evidence údaje o adrese dárců krve po-

skytovaly, oni mi tyto informace zkrátka sdělit nesmí. Tedy.  

„Vážení a milí naši dárci krve, krevní plazmy, registrování dárci 

kostní dřeně, nositelé různých úrovní Medailí prof. Jánského, a 

dalších ocenění: i když (většinou) nevíme vaše jména, vážíme si 

vaši záslužné činnosti! Pomáháte zachraňo-

vat lidské životy. 

 Rada jedné z těch oslovených institu-

cí zněla: „Tak do Zpravodaje napište, ať se 

vám ti vaši dárci sami přihlásí a vy jim pak 

můžete poděkovat.“ se mi zdála poněkud 

mimo. 

  I když! Když o tom tak přemýšlím, 

možná úplně zcestná není. Co myslíte? 

Zkrátka časy se mění.     Blanka Křížová 



Aktuální 

informace o naší 

obci najdete na: 
 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
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vzkazy, informace, 

pozvánky, připomínky, 
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e-mailovou adresu:  
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Stránka 12 

 Po čtvrtém místě v mini- 

fotbalu se podařilo našim osmá-

kům a deváťákům získat skvělé 

třetí místo v okrskovém turna-

ji ve florbalu. Ten den, 16. listo-

padu 2016, pršelo a mrzlo. Venku 

neuvěřitelně klouzalo a my jsme si 

mysleli, že do Velkého Meziříčí ani 

nedojedeme. Nakonec jsme dojeli 

včas a první zápas na ZŠ Školní 

jsme sehráli se ZŠ Oslavickou, ale 

prohráli jsme těsně 1:2. Náš jediný 

gól vstřelil Karel Havelka. Druhý 

zápas jsme naopak vyhráli my 2:1, 

kdy jsme porazili ZŠ Velká Bíteš. 

Oba góly vstřelil Daniel Požár. Tím 

jsme zkomplikovali situaci ve skupi-

ně a o pořadí rozhodovaly nájezdy. Ty jsme vy-

hráli díky dvěma gólům Karla Havelky, jednomu 

gólu Richarda Kafky a Daniela Požára. Potom 
jsme hráli o finále a o třetí místo. Vítěz celého 

turnaje, ZŠ Školní, nás porazil 3:1. Naši poslední 

velkou bitvu o 3. místo jsme svedli opět se ZŠ 

Velká Bíteš a porazili jsme je 5:2. Jen škoda, že 

nám unikl postup do okresního turnaje. Ale příští 

rok si to snad vynahradíme! 

 Na tomto úspěchu se dále podíleli tito hrá-

či: Tibor Hezina, Radek Holoubek, Jan Karásek, 

Daniel Nedoma, Vojtěch Prokop, Petr Viliš a Jiří 

Charvát. 

 I naši mladší florbalisté, žáci IV. a V. tř., 

úspěšně reprezentovali borskou školu. 29. 11. 

2016 se na Základní škole v Měříně uskutečnilo 

okresní kolo Poháru zá-

kladních škol ve florbalu. 

Našemu družstvu se podařilo 

porazit žáky ze ZŠ Školní Velké 

Meziříčí (6:3), Tygříky 

z Moravce (7:1), takže jsme 

vyhráli skupinu a dostali se do 

semifinále, kde jsme se utkali 

s pořádající školou. Tento zápas byl napínavý až 

do konce, ale vyhráli jsme (6:5). Jediné družstvo, 

kterému jsme podlehli, bylo družstvo ZŠ 

z Tasova. Takže jsme si z tohoto turnaje odváželi 

krásné 2. místo. A kdo vlastně v družstvu hrál? 

Byli to žáci V. ročníku David Hammer, Petr Jašek, 

Ondřej Klimeš, Alexandr Nedoma, Ondřej Zezu-

la, Tereza Vávrová, Jiří Kotačka a ze IV. ročníku 

Milan Dvořák, Tomáš Janda, Simona Havelková a 

Zdislava Ambrožová.  

                 Mgr. Zuzana Jurková, učitelka TV  

KONTROLA KOTLŮ INSTALATERSTVÍ 

S dovolením bychom Vás chtěli upozornit na naši firmu, která provádí 

povinné kontroly kotlů na základě certifikátů a školení od předních 

českých výrobců automatických kotlů a kotlů na tuhá paliva s ručním 

přikládáním: 

BENEKOV, VARIMATIK:  v rozsahu kontrola kotlů - servis zá-

ruční a pozáruční – montáž a uvedení do provozu. 

SLOKOV,  DAKON –  BUDERUS: v  rozsahu kontrola kotlů - 

montáž a uvedení do provozu. 

OSTATNÍ -  domácí výroby, neurčeného výrobce, bez výrobního 

štítku - v  rozsahu kontrola kotlů   Dle zákona 201/2012 Sb. je každý 

provozovatel kotle na pevná paliva s příkonem nad 10 kW, což je téměř každá domácnost topící pev-

nými palivy, povinen zajistit zákonnou kontrolu svého kotle do konce roku 2016 a následně každé dva 

roky. Platí pro staré i nové kotle bez ohledu na emisní třídu nebo datum instalace, hrozí pokuta 20 

000 – 50 000 Kč. 

DALŠÍ OBORY NAŠÍ FIRMY: 

- vlastníme osvědčení o profesní kvalifikaci topenář- montér kotlů, které nás opravňuje k montáži, 

návrhům, a poradenství v oblasti dotovaných kotlů v rámci kotlíkových dotací. 

- Provádíme veškeré topenářské a vodoinstalatérské práce, vlastníme nejmodernější nářadí a přístroje, 

které umožňují provádět zakázky v nejvyšší možné kvalitě a za přijatelnou cenu. 
- zabýváme se také jádrovým vrtáním železobetonu, kamenného, či cihlového zdiva - otvorů v průmě-

ru 30 mm - 255 mm a hloubky až 2m. 

-ADRESA: DOLNÍ BORY 271, 594 61 BORY  Telefon: 777 800 770                                            

EMAIL: instalatervm@seznam.cz 

Kontaktní osoba: PAVEL KUČERA     IČO:65754191  DIČ:CZ7603094807     FB: PAVEL KUČERA 

NAŠE FLORBALOVÉ ÚSPĚCHY 

mailto:instalatervm@seznam.cz

