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Borský Zpravodaj 

POUŤOVÁ  POZVÁNÍ  

 

Pavla Kamanová a Jarmila Dvořáková 
/sestry Rozmarinovy z Vídně / 

Obecní muzeum Bory vás zve na VÝSTAVU OBRAZŮ 
Neděle 29.8.2010 14.00-17.00 hod. 

Zasedací místnost OÚ. 
 

Ve vestibulu OÚ, bude současně 
probíhat prodejní výstava zahradnictví 

Rozmarínek z Vídně. 
Zahradní keramika, podzimní trávy, vřesy, bylinky…  

 

V 15.00 hod. zde proběhne slavnostní vyhlášení soutěže  
O nejhezčí zahrádku 2010 

Otevřeno bude opět  i Obecní Muzeum! 

Pátek 27. srpna 2010 - od 17.00 svátost smíření,   
17.30 adorace a v 18.00 mše svatá v Dolních Borech. 
Neděle 29. srpna 2010 
8.00 mše svatá v kostele sv. Jiljí v Dolních Borech – celebruje  
novokněz P. Petr Košulič, farní vikář ve Velkém Meziříčí a Borech. 
10.30 MŠE SVATÁ s poděkováním za úrodu, za farníky a za  
dobrodince - celebruje novokněz P. Petr Košulič. 
V 10.00 vycházíme od sv. Martina 
V 10.15 se řadíme u Obecního úřadu. Zveme všechny mladé v krojích a dospělé 
ve stejnokrojích. Zástupci všech obcí přinesou dožínkové věnce a rozdají kytičky 
z klásků. 
14.30 odpolední pobožnost spojená s novokněžským požehnáním P. Petra 
Košuliče, farního vikáře ve Velkém Meziříčí a Borech. 
         Svatý Jiljí, oroduj za celou naši obec. 

 

Sobota 28. 8.. 2010  
Pouťová taneční zábava 

se skupinou ACCORT  
Srdečně zve 

 LNB 

FOTBAL 
Sobota 28.8.2010  Bory B  BORY - ROZSOCHY B 16.30 hod. 
Neděle 29.8.2010  Žáci 6+1  BORY - KŘOVÍ 10.00 hod. 
       Bory A  BORY - UJČOV 16.30 hod. 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
9.7.2010 

Zastupitelstvo obce: 
 

 I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání Rady obce     
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  
   

 II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu - Zikmundová J., Křížová B.      
2) program jednání ZO        
3) rozpočtové opatření č.3/2010      
4) pořízení tepelného auditu na budovu ZŠ Bory v částce cca 
50.000,- Kč     
   

 III)      ukládá: 
1) starostovi obce zajistit koupi lůžkovin do turistické ubytovny    
2) starostovi obce domluvit schůzku s p. Pólem a zároveň zjistit 
situaci o obecní cestě za domem p. Pánka     
4) místostarostce obce zajistit opravu místního rozhlasu u Kuja-
lových  
     

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
20.8.2010 

Zastupitelstvo obce: 
 I)  bere na vědomí: 
1) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce   
2) návrh p. Póla na výměnu pozemku 
4) zprávu p. ing. Anýže o vybudování rekuperace v ZŠ Bory 
5) zprávu ředitele MŠ a ZŠ Bory o výsledcích výchovně vzděláva-
cí činnosti za šk. rok 2009/2010 
6) zprávu ředitele MŠ a ZŠ o výsledcích inspekce konané v ZŠ a 
MŠ 

7) výpověď z objektu dílny hasičské zbrojnice ke dni 31.1.2011 
8) informaci p. starosty o předání „Zelené stuhy“ v obci Vír 
9) pozvání zastupitelů na setkání při příležitosti ocenění obce 
„Zelenou stuhou“ 
10) informaci p. Špačka na záplavovou situaci v obci 
11) informaci p. ředitele ZŠ a MŠ o zřízení nového prac. místa 
ke zdr. post. žákovi 
12) žádost p. Bartošové o opravu místní cesty směrem 
k rybníku „Těšík“ 
 

 II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Holoubek, p. Dvořák    
2) program jednání ZO        
3) výběr kvalitnější rekuperace na ZŠ      
4) podání upravené žádosti na dotaci na zateplení ZŠ a OÚ Bo  
5) rozpočtové opatření č.4-10                                      
6) zřízení investičního fondu ZŠ Bory       
7) převedení částky 150.000,- Kč z rezervního fondu ZŠ do 
investičního fondu ZŠ          
8) prominutí stočného za roky 2008 až 2010 p. Bothové   
9) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu 
mezi obcí a firmou E.ON  
         

 III)   zamítá: 
Žádost nájemníků obecní bytovky o zřízení nové televizní antény
   

 IV)  ukládá: 
1) starostovi obce zařídit opravu místního rozhlasu 
2) místostarostce zjistit situaci o zřízení nového místo do kance-
láře OÚ 
3) p.řediteli vyřídit reklamaci hřiště za školou 
4) zastupitelům, jak využít uvolněné prostory v místní hasičce 
 

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 11 členů. 
 

Mgr. Zikmundová Ludmila     Březka Josef 
místostarosta       starosta 
 

SLOVO HEJTMANA 
 

 Tak klasické léto máme za sebou, zůstaly čerstvé vzpomín-
ky na dovolenou a očekávání, že snad ještě i podzimní dny bu-
dou příjemné a vlídné. Mne potěšilo, že přes všechny aktuální 
problémy s financemi jsem na Vysočině opět zaznamenal a čás-
tečně i prožil spoustu pěkných kulturně - společenských akcí. 
Festivaly i jednotlivé významné koncerty, historické a jiné slav-
nosti na náměstích měst i vesnické veselice.  
 Opětovně jsme taky v létě vyhlásili výsledky soutěže o titul 
Vesnice roku. Vítězem se stala obec Vír hlavně díky celkové 
upravenosti obce a ekologickému přístupu v péči o veřejná 
prostranství. Komise taky chválila obec za bohatý kulturní život. 
U příležitosti vyhlášení výsledků Vírští připravili pro dalších 34 
přihlášených soupeřů veselici. Na ní jsme kromě nejvyššího 
titulu předali zúčastněným dalších patnáct ocenění, diplomů a 
čestných uznání za zajímavé a pestré aktivity. Obce se měly čím 
pochlubit. Je to povzbuzující, protože pro náš typicky venkov-
ský region je život na venkově přirozenou volbou. A i když 
stále častěji mladí odcházejí za prací do měst, na vesnici se poz-
ději opět vracejí – vracejí se k životu skromnějšímu a družnější-
mu.  
 Skutečnost, že jsme venkovským krajem s obyvatelstvem 
rozptýleným do rekordního počtu 704 obcí (druhý největší 
v rámci všech krajů republiky), však přináší i nemálo starostí. 
Vyplývá z ní jistá roztříštěnost a obtížná dostupnost pro všech-
ny služby, které občané ke svému spokojenému životu potřebu-
jí. V této souvislosti jako lékař vnímám pochopitelně kompliko-
vanou situaci našeho regionálního zdravotnictví. Přes celkově 
nedobrý současný stav veřejných financí se snažíme udržet 

úroveň péče v našich pěti krajských nemocnicích na potřebné 
výši. Je ale třeba si přiznat, že i dlouhodobé neřešení koncepce 
našeho zdravotnictví i někdy nedomyšlené hospodaření 
v nemocnicích už vyústilo do nesnadné situace. Společně 
s naším odborem zdravotnictví a nemocnicemi intenzívně hle-
dáme vnitřní rezervy. Je to obtížné a současný vývoj bude vyža-
dovat zodpovědný přístup od zdravotníků a vstřícné pochopení 
od pacientů. Určité celkové specializaci a racionalizaci provozů 
se nevyhneme.Cílem je zachovat maximum zdravotní péče 
v dostupnosti pacientům. Současně se nevzdáváme pokračující 
modernizace našich nemocnic a zpříjemňování prostředí pro 
pacienty i rozvoje ZZS. Například vstřícný a vlídný přístup zdra-
votnického personálu stále není vždy samozřejmostí a přitom 
žádné prostředky nestojí. Mezi ty úspěšné první kroky patří 
centrální nakupování zdravotnického materiálu a služeb včetně 
elektřiny a plynu. To organizuje odbor zdravotnictví krajského 
úřadu také prostřednictvím internetových aukcí, díky jimž jsme 
již ušetřili mnoho milionů. Ovšem další hledání úspor a co nej-
šetrnější racionální hospodaření jsou zcela nezbytnou nutností. 
Nedopustíme kolaps našich nemocnic, ale je třeba si uvědomit, 
že to nepůjde i bez určitých obětí, protože stav jejich hospoda-
ření je opravdu nedobrý a bez oněch nových postupů a přístu-
pů to nepůjde. 
 Tak jsem se od letních příjemností dostal až k tomu, co mě 
teď nejvíc trápí. Nu – každá práce, kterou bereme vážně a zod-
povědně, přináší i starosti. Raději tedy navážu na začátek. Podle 
předpovědí to vypadá na další docela teplé měsíce, takže se 
můžeme těšit na vlídné dny babího léta. Přeji vám jeho přívětivé 
prožívání.  
    Jiří Běhounek,   hejtman Vysočiny 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Borského zpravo-
daje, naše obec získala Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní pro-
středí v krajském kole soutěže Vesnice roku. V pátek 30. července 
jsme si jeli pro cenu do Víru, který soutěž letos vyhrál. Slavnostního 
předání se zúčastnili starosta obce Josef Březka, Věra Jakubcová, 
Zuzana Jurková, Blanka Křížová, Pavel Kříž, Jana Vaverková a Jana 
Zikmundová. Slavnost se konala v kulturním domě a byla zahájena 
státní hymnou. Sál byl do posledního místa zaplněn hosty, zástupci 
soutěžících obcí a místními občany. Účastníky přivítal na slavnosti 
starosta obce Vír Mgr. Ladislav Stalmach. Slavnosti se zúčastnili 
předsedkyně PS Parlamentu Miroslava Němcová a hejtman kraje 
MUDr. Jiří Běhounek, zástupci pořádajících ministerstev a dalších 
spolupracujících organizací, kteří účastníky slavnosti pozdravili zají-
mavými projevy. Pan hejtman při této příležitosti řekl: „Všem obcím 
gratuluji k oceněním a především k odvaze přihlásit se do soutěže. 
Pro náš typicky venkovský region je život na venkově přirozenou 
volbou. A i když stále častěji mladí odchází za prací do měst, na 
vesnici se později opět vrací – vrací se k životu skromnějšímu a 
družnějšímu. I to je Vysočina.“ 
 Úvodem slavnosti zástupce ministerstva vnitra ČR předal oce-
nění jednotlivcům, organizacím či obcím, kteří se zasloužili o údržbu 
a obětavou péči o válečné hroby, pomníky nebo pohřebiště ve své 
obci.  
 Pak předseda soutěžní komise, starosta obce Pikárec, František 
Broža, vyhlašoval vítěze jednotlivých kategorií soutěže. Ocenění pro 
Bory - Zelenou stuhu - převzal starosta obce Josef Březka a 
Pavel Kříž, předseda ZO ČSOP Bory. K diplomu, krásné zelené 
stuze a kytici jsme ještě obdrželi měšec s odměnou 50 tisíc Kč a 
sazenici borovice kleče v květináči. Po vysazení u obecního úřadu 
nám bude stále připomínat náš úspěch. 
 Hlavní cenu soutěže Vesnice roku 2010 v kraji Vysočina – titul 
Vesnice Vysočiny - získala obec Vír. Obec zaujala krajskou 
komisi svým bohatým kulturním životem a zapojením dětí do dění 
v obci, přičemž řada akcí a aktivit má už dlouholetou tradici.  Pro 
cenu si přišli starosta obce L. Stalmach a místostarostka obce. Ob-
drželi diplom, zlatou stuhu, křišťálovou mísu, kytici a odměnu 100 
tisíc Kč. K ceně jim blahopřáli i předsedkyně PS Parlamentu ČR M. 
Němcová a hejtman kraje Vysočina J. Běhounek. Starosta obce Vír 
pak poděkoval za získané ocenění, přitom pohovořil o tom, jak se 
na soutěž připravovali, a uvedl, že je to výsledek úzké spolupráce 
obecního úřadu, zastupitelů a aktivních občanů obce. 
 Závěrem obdržely obce, které se letos zúčastnily a bylo jich 
zatím nejvíc v historii soutěže 35, diplomy za účast. 
 Pak následovalo vystoupení divadelního souboru místních 
ochotníků a obědem skončila první část programu. Potom nás pan 
starosta provedl obcí Vír. Navštívili jsme obecní úřad, základní a 
mateřskou školu, botanickou zahradu, kapli, sběrný dvůr, hasičkou 
zbrojnici a galerii. Při procházce obcí jsme se ptali na všechno, co 
nás zajímalo. I když se Vír v mnoha věcech liší od naší obce, tak 
nám určitě získané informace budou užitečné. 
 Když jsme v 15 hodin z Víru odjížděli, vyhrávala už na návsi 
před kulturním domem hudba a chystala se další část oslav, určená 

místním občanům. 
 Jak jsme uvedli, sou-
těž tím pro naši obec 
nekončí. Minulý týden 
jsme se dozvěděli, že 
celostátní hodnocení 
soutěže pokračuje dne 
1.9.2010 ve 13.45 ho-
din návštěvou komise 
složené se zástupců 
Ministerstva životního 
prostředí ČR a Společ-
nosti pro zahradní a 
krajinářskou tvorbu, o.s..  
O tom, že se děje něco významného svědčí i návštěva radního kraje 
Vysočina p. Zdeňka Ryšavého v naší obci dne 16. srpna. Informativ-
ní jednání na obecním úřadě se starostou obce J. Březkou a předse-
dou ZO ČSOP Bory P. Křížem o životním prostředí, ochraně pří-
rody a rozvoji obce trvalo téměř 2 hodiny. Přitom si pan radní kraje 
Vysočina prohlédl obecní knihovnu a muzeum, školní a obecní hřiš-
tě a pak jsme se zajeli podívat do Cyrilova a rozhlédli se odtud po 
krajině. Kraj Vysočina o této návštěvě vydal tiskovou zprávu. 
 Nyní se musíme na soutěžní komisi dobře připravit. Abychom 
dokázali v krátké době, kterou zde komise pobude, představit co 
nejvíce z toho, co v oblasti životního prostředí a péči o zeleň dělá-
me. Součástí hodnocení bude i prohlídka obce. Pro zlepšení vzhledu 
obce před návštěvou komise se budeme snažit ještě co nejvíce na 
veřejných plochách udělat. O tom informujeme na jiném místě 
Zpravodaje. Žádáme i Vás, abyste úpravou okolí svých domů po-
mohli zlepšit vzhled naší obce. 
  A kdo další v ČR získal ve svém kraji Zelenou stuhu? Jsou to – 
Chlumany okres Pachatice, Hýsly okres Hodonín, Lovčice okres 
Hradec Králové, Sudice okres Opava, Smržice okres Prostějov, 
Veselí okres Pardubice, Svojšín okres Tachov, Hlavenec okres Pra-
ha východ, Růžová okres Děčín a Komňa okres Uherské Hradiště. 
Jsou to samé pěkné a zajímavé obce. A je pro nás ctí i to, že mezi 
ně patříme.                                 Pavel Kříž 

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2010 POKRAČUJE. 

SLOVO STAROSTY OBCE Jak jistě víte, naše obec získala ocenění v soutěži Vesnice roku v krajském kole a to Zelenou 
stuhu za péči o zeleň a životní prostředí. Toto ocenění není jen za posečené návsi, ale hodnotí se vše, co se zelení a životním prostředím 
souvisí. 
 U nás zřejmě komise ocenila stavbu kompostárny, ekologickou výchovu ve škole, aleje v krajině vysazované ochránci přírody, přená-
šení žab přes silnici (mladí ochránci přírody), péči o přírodní památky (Mrázkova louka, Rasuveň), kterou dlouhodobě zajišťují ochránci 
přírody. 
 Jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat Vám, kteří jste se zasloužili o získání tohoto ocenění. Především ochráncům přírody 
v čele s panem Křížem a mladým ochráncům přírody a také všem občanům, kteří se starají o prostranství před svými domy. 
Soutěž Vesnice roku pro nás ještě nekončí. Ve středu 1.9. od 13.45 hod. nás navštíví odborná komise, která vyhodnotí držitele krajských 
Zelených stuh v celostátní soutěži a nejlepší obci udělí Zelenou stuhu České republiky roku. 
V tomto krátkém čase do příjezdu komise se budeme snažit ještě obraz obce vylepšit v rámci obce a také prosím Vás občany, abyste 
pokud možno sami před svými domy posekli trávu, vylepšili prostranství, abychom v soutěži se ctí obstáli a získali co nejlepší ohodnocení. 
                    Josef Březka - starosta obce  
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    ZAHRÁDKY 2010 
 Soutěž o nejhezčí zahrádku, předzahrádku či květinové zá-

koutí jsme v Borech 
vyhlásili letos poprvé 
a jistě by bylo i lepší 
začít hned zjara, kdy 
vaše zahrádky kve-
tou nejvíc. Ale snad 
jste nám odpustili a 
snad je lepší začít 
v létě, než nezačít 
nikdy… To jsme 
ovšem netušili, jaký 
úkol si na sebe bere-

me. Vybrat tu úplně NEJ zahrádku 
v Borech. Přizvali jsme si proto 
osobu nezávislou a povolanou – 
paní ing. Václavu Rozmarinovou 
ze zahradnictví Rozmarínek 
z Vídně.   
 V úterý 10.8.10 jsme všechny 
přihlášené zahrádky obešly a je 
vám jasné, že i ty nepřihlášené 
jsme zhlédly také.  
 Navštívily jsme zahrady zcela 
nově založené (Havelkovi, Kuče-
rovi, částečně Vaverkovi) i ty co 
už rostou do krásy pár roků 

(Jandovi, Hlaváčovi) 
Zahrady, které krás-
ně respektují pro-
středí a své okolí 
(Sklenářovi, Kotač-
kovi,) 
Zahrady venkovské, 
které dělají svým 
majitelům radost a 
obci parádu už dlou-
há léta (paní Voglová, 
Charvátová) 
Kdo by měl snad 

dojem, že dnes „zahrádkaření už netáhne“, měl by navštívit za-
hrady u Mahelů (190), Ochranů (156), Vaverků.  To jsou zahra-
dy, kde i kameny mají své krásné místo a vše je krásně vyvážené. 
 Zcela zvláštní kategorie je zeleň v okolí kostela v Dolních 

Borech. Paní Vávrová 
a všichni další pomoc-
níci zasluhují velkou 
pochvalu!  
Musely jsme konstato-
vat, (a rády!) že zane-
dbané zahrádky 
v Borech téměř nemá-
me, že zahrádkaření 
se sice výrazně změni-
lo, ale to neznamená, 
že by ubývalo na svém 
významu. Zejména u nás na 
vesnici. 
 Mimo soutěž mi jistě 
dáte za pravdu, že je radost 
pohledět na spoustu krás-
ných zahrad a nerada bych 
na některé zapomněla. Velká 
pochvala jistě patří zahradě 
u Blahů v HB pod hřbito-
vem, to je zahrada úplně 
mimořádná. Zahrada před 
domem a pak zejména nově 
budovaný geopark a arbore-
tum u Večeřů je další, zcela mimořádný počin. A ještě krásně 
upravené zákoutí na silnici k Radenicím manželů Fňukalových. 
Zástěrovi v Dolních Borech léta vždy krásně kvetoucí záhon 
před domem….  
 A jistě čekáte na verdikt, na pořadí a umístění. Tak tedy 
ano, ale ještě malé vysvětlení, co jsme tedy hodnotily: Estetickou 
úroveň, záměr při vytváření zahrady, 
kvalitu péče, přínos pro vzhled obce, 
respektování místa… 
  1. Jana a Zdeněk Vaverkovi 
  2. paní Blažena Voglová 
  3. Jaroslava a Mirosval Mahelovi  
Výherci obdrží poukaz na nákup 
v zahradnictví. A ostatní, které 
„medailová“ místa minula, obdrží věc-
nou cenu. Vše proběhne na zahradnické 
výstavě v neděli 29.8. v 15. hod.. 
 A jestli máte celou dobu pocit, že 
v tomto článku je řada hrubých pravo-
pisných chyb, vysvětlení je zde: Komisi tvořily samé ženy – Ven-
da Rozmarinová, Jana Zikmundová, Věra Jakubcová, Blanka Kří-
žová a tři děvčata.      Text a foto BK  

 V nejbližší době začne v naší obci fungovat v areálu společnosti Zemas a.s. 
v Borech obecní kompostárna.  
Už nebude problém, kam odvézt rostlinné zbytky, odkvetlé květiny, větve z prořezaných a 
pokácených stromů a keřů z vašich zahrad a zelených ploch! 
 

Využíváme této příležitosti k malému opakování jak nakládat v naší obci i s dalším komunálním 
odpadem. 
Kam s ním? 
CO VŠECHNO BYCHOM MĚLI TŘÍDIT, A KAM TO V BORECH MŮŽEME DÁT 
 

Žlutý kontejner – plasty, nápojové kartony – PET lahve, obaly od kosmetiky, plastové 
folie a tašky, krabice od džusů a mléka. Sešlápnuté! 
Modrý kontejner – papír – noviny, časopisy, papírové krabice a lepenka. Krabice ve stavu 
rozloženém, nebo alespoň sešlápnuté. 
Bílý a zelený kontejner na sklo – DO SKLA NEPATŘÍ KERAMIKA, PORCELÁN A 
DRÁTĚNÉ SKLO A AUTOSKLA!!! 
Starý nábytek, koberce, lina a pod.- kontejner na tento velkoobjemový odpad je dvakrát 
do roka přistaven před Obecním úřadem.  
Dvakrát do roka máme v Borech též možnost odložit nebezpečné složky komunálního odpadu 
– např. obaly od chemikálií, barev, olejů, autobaterie, pneumatiky, oleje apod.     
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