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PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM  
ZA TRPĚLIVOST A SPOLUPRÁCI PŘI 

VÝSTAVBĚ VODOVODU  
A KANALIZACE V NAŠÍ OBCI 

Sdružení firem Content, s.r.o.  
a Building Centrum-HSV, s.r.o. 

 ve spolupráci s obcí Bory  
zvou všechny občany  

v pátek 4.9.2015 v 16.00 hod.  
k budově OÚ 

Pro všechny bude připraveno  
bohaté občerstvení:  

grilované kýty, točené pivo a kofola. 
Pro děti bude skákací hrad! 

K tanci a poslechu bude hrát  
skupina FRAMIL 

Pro případ nepříznivého počasí  
budou postaveny stany. 

 

POUŤ V DOLNÍCH BORECH 2015 
Pátek 28. srpna - od 16.45 svátost smíření a adorace. 
V 18.00 mše svatá v Dolních Borech.  
Ke svátosti smíření i na mši svatou zveme zvláště školní děti. 
Neděle 30. srpna  8.00 hod. ranní mše svatá v kostele  
sv. Jiljí v Dolních Borech.  
11.00 hod. MŠE SVATÁ s poděkováním za úrodu  

Po mši svaté bude svátostné požehnání 
s novokněžským požehnáním P. Zdeňka Drštky,  

kaplana z Měřína. 
V 10.30 vycházíme od kostela sv. Martina 
V 10.45 se řadíme u Obecního úřadu  
 Zástupci všech obcí přinesou dožínkové věnce a 
kytičky z klásků.     
        Svatý Jiljí, oroduj za celou naši obec.     

POZVÁNÍ NA OSLAVY 

POZVÁNKY UVNITŘ ČÍSLA: TANEČNÍ ZÁBAVY, FOTBALOVÁ 
UTKÁNÍ, VÝSTAVA V OBECNÍM MUZEU, POHÁDKOVÁ VES, BESEDY 
KLUBU DOBRÉ POHODY, PODZIMNÍ ZÁJEZD, SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
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 Zahájení provozu nové Mateřské školy je mimořádná příle-
žitost kouknout se do historie této instituce v naší obci. Nutno 
dodat, že instituce poněkud opomíjené. A tak pátrání bylo zají-
mavé a dobrodružné. Kdy vlastně školka v Borech vznikla? Zdálo 
se, že MŠ vždy byla od ZŠ víceméně oddělená a tedy hledat ve 
školních kronikách nemá význam, ale nebylo tomu tak vždy. Pan 
kronikář a rozhovory se spoustou starších občanů nás navedly 
na správnou cestu. Bylo třeba nahlédnout do řady pramenů, 
Obecní kronika, Školní kroniky a kroniky MŠ.  
 
Zřízení mateřské školy v Horních Borech 
21. března 1948 bude opět mezníkem v dějinách hornoborského 
školství. Ten den po proslovu pana okresního inspektora Ant. Filky o 
zřizování a významu mateřských škol bylo většinou hlasů oběma 
místními národními a akčními výbory v Hor. a Dol. Borech odhlasová-
no, aby se žádalo o povolení zřízení mateřské školy v Horních Borech. 
Žádost byla dne 22.3.1948 vypracována a zaslána okres. škol. výboru 
ve Velkém Meziříčí s výzvou, aby tento provedl komisionelní šetření 

v místnostech určených 
pro mateřskou školu.  
Školní rok 1947/48 
Zřízení mateřské školy 
s celodenní výchovnou 
péčí o 1 oddělení.  
Výnosem okr. škol. výboru 
ze dne 7.6.1948 č. 
251/1 byla se souhlasem 
ministerstva školství a 

osvěty ze dne 19.5.1948 č. 104.993/48. I/3 otevřena 1. června 1948 
mateřská škola v Horních Borech. Je umístěna zatím v pracovnách 
nové školy. Učitelkami byly na ní ustanoveny Jiřina Picková a Marie 
Peterková z Vel. Meziříčí. Vyučování je celodenní. Školu navštěvuje 20 
žáků. Ti dostávají dvě přesnídávky. Byly objednány stolky a lehátka 
pro tuto školku. 
Školní rok 1948/49 
Od 1. září začíná vyu-
čovati také nově zříze-
ná střední škola se 
třemi postup. třídami. 
Poněvadž nemá vlastní 
budovu, bude umístěna 
v budově národní školy. 
Z toho důvodu bude 
třetí třída národní školy 
a mateřská škola umís-
těna ve staré škole 
v Horních Borech. 
(Školní kronika, založe-
na roku 1940, Trojtříd-
ní škola obecní v Horních Borech , inv. č. 22). 
 
 I tak ale stále byla řada otázek. Opravdu v létě roku 1948 
školka zahájila provoz? A pak se hned stěhovala do budovy staré 
školy? Bylo třeba najít někoho, kdo tam chodil. Tehdy do ní na-
stoupilo 20 dětí, kolik jich ještě žije? A hlavně kolik jich žije 
v Borech? A budou si to pamatovat? 
Ano pamatují si! A každý něco jiného. Např.: „Maminka nám 
nařizovala, že musíme jít strouhou, aby nás něco nezajelo“ „Ale 
vždyť vlastně ještě skoro nic nejezdilo!“  
„Na dvoře školky byla veliká jabloň“  
„Dostávali jsme rybí tuk na kostičkách chleba!“ „A chleba 
s marmeládou“ 
„Když já už nevím…“ 
„Moc rádi jsme si hráli s loutkovým divadlem, a nebo když jsme 
mohli zatloukat hřebíky do dřevěného špalíku“ 
 Ale pořád si nikdo nevybavoval, že by chodil do školky, 
která sídlila v budově nově otevřené školy. Ach jo. Až paní Růže-
na Filipová! Ta chodila do školky v létě 48! A kdyby jen to, paní 
Filipová věděla i to, že paní učitelka Jiřina Picková, provdaná Ša-
backá, která byla úplně první paní učitelkou MŠ od 1.6.48 ještě 
žije. Nebo tedy ještě na jaře letošního roku to tak bylo. To byla 
informace přímo neuvěřitelná! Několik telefonátů a už jsem ho-
vořila s její dcerou Jiřinou Veselou. Bylo to milé a prý maminka 

MATE ŘSKÁ ŠKOLA BORY 
  
Mateřská škola v Borech byla v 70 letech minulého století 
zřízena provizorně v prostorách bývalého kulturního domu. 
V těchto ne úplně vyhovujících podmínkách vydržela více než 
40 let. Máme obrovskou radost z toho, že se obci Bory poda-
řilo získat finanční podporu na výstavbu nové mateřské školy 
v bezprostřední blízkosti areálu základní školy a školního 
hřiště. Od září 2015 čeká na naše děti  nová moderní budova.                       
      Vedení ZŠ a MŠ Bory 

Projekt „Školka Bory pro třetí tisíciletí“ 
reg. č. CZ.1.11/3.3.00/36.01491 
Nositel projektu: Obec Bory 
Celkové projektové náklady: 11 386 015,26 Kč 
Celkové náklady: 14 308 066,64 Kč 

Doba realizace: Březen 2014 - srpen 2015 
Dodavatel stavby: STAREDO, s.r.o. 
Další informace: www.bory.cz, www.zsbory.cz 
Kontakt:  obecbory@razdva.cz, tel.: +420 566 535 175 
 Hlavní účel projektu spočívá v novostavbě budovy ma-
teřské školy pro 50 dětí ve dvou odděleních v centru obce 
Bory. 
 Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Regionální operačního pro-
gramu NUTS 2 Jihovýchod.      Ing. Marcela Slavíková 

MATE ŘSKÁ ŠKOLA V BORECH 1948 -2015.       67 roků provizorně  

Stará škola před demolicí v roce 1958 

1952 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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na Bory vzpomíná, i na řadu dětí se pa-
matuje. Je jí dnes 88 roků. Na otevření 
nové MŠ 29.8. dorazit nemohou, ale 
někdy později nás navštíví určitě! 
 A je jisté, že jsem vůbec nestihla 
mluvit se všemi pamětníky. Snažila jsem 
se najít ty nejstarší. Ty úplně první!  
 Za cenné rady, vzpomínky a foto-
grafie děkuji také paní L. Březkové, J. 
Vilišové, M. Kabrdové, P. Mrázkové a 
pánům L. Prokopovi a V. Homolovi a 
vedení ZŠ a MŠ i panu kronikáři za zapůj-
čení kronik!  
 A pak bylo dlouhé období, kde 
jsme v kronikách nemohli najít vůbec 
žádnou zmínku o MŠ, jedině snad tako-
vou:  

Školní rok 1951/52 
Směrnice pro práci v novém školním roce. Druhého dne po zahájení 
škol sešli se učitelé národní školy a učitelka mateřské školy na první 
konferenci. Ředitel oznámil plán práce školy. Podkladem pro celoroční 
práci ve vyučování i výchově žactva bylo usnesení VI. celostátní konfe-
rence učitelů v Praze a dopis, který této konferenci zaslal prezident 
republiky s. Klement Gottwald. Učitelé se zavázali, že uvedenými 
usneseními a usnesením ÚV KSČ o učebnicích budou řídit všechnu 
svou práci školní i mimoškolní. 
 (Školní kronika, založena roku 1940, Trojtřídní škola obecní 
v Horních Borech , inv. č. 22). 
 
 Obec Dolní Bory začala na jaře 1957 stavět budovu místního 
národního výboru, spojenou s kulturním domem obce. Tato stavba 
bude do zimy zhruba postavena a v poslední době zbývá již málo 
práce k jejímu dokončení. Také obec Horní Bory staví kulturní dům 
adaptací z bývalé školy. Přestože je tato práce velmi dobře plánována 
a vedena, bude stavba trvat asi ještě delší dobu.  
(Almanach k 50. výročí ZŠ Hany Benešové v Borech ) 
 
 Po sloučení obcí patřilo do volebního programu Borů: zřízení 
dvoutřídní mateřské školy, přístavba budovy základní školy, oprava 
komunikací v obci, dokončení kanalizace v obci a zřízení místnosti pro 
místní národní výbor. 
 (Bakalářské práce  -  Jakubcová Iveta: Historie základní školy 
Hany Benešové v Borech u Velkého Meziříčí, str. 37; Masarykova 
univerzita, pedagogická fakulta-katedra historie, Brno 2O11.) 
  
 A pak byla v roce 1970 založena kronika MŠ!  
 
Charakteristika školy (1970) 
 Mateřská škola v Horních Borech je MŠ s polodenním provo-
zem. Při vchodu do MŠ přijdeme do malé chodby, kde pro nedostatek 

místa ve třídě jsou umís-
těny dětské kočárky. 
Z chodby vedou dvoje 
dveře. Jedny do malé 
neprostorné šatny, kde 
je věšák na dětské oble-
ky, dále skříň na pomůc-
ky do výchovných složek, 
věšák na kabelky se 
svačinami, pár židliček 
na přezouvání dětí. 
Šatna ani její vybavení 
není vhodná pro počet 
dětí. Druhé dveře vedou 

do třídy, která není pro-
storná a v zimě je vzhle-
dem k dost velkému 

počtu oken (4) chladná.  Třída je podle možností vybavená nábytkem 
a hračkami pro hry dětí. Je to jediná místnost pro veškerou práci 
s dětmi. Třetí dveře vedou do umývárny. Zde je jedno velké podlouhlé 
umyvadlo (plechové), věšák se značkami na dětské ručníky. Je zde i 
jeden záchod pro chlapce a jeden pro děvčata. Prostory MŠ by bylo 
potřeba rozšířit a potřebné opravit (podlaha ap.). Pro pobyt venku je 
třeba vymezit nějaký prostor a zřídit alespoň pískoviště. 
 
Zahájení školního roku 1971-72 
Výstavba budovy nové mateřské školy 
Protože dosavadní budova mateřské školy nevyhovuje po prostorové i 
hygienické stránce svému účelu, byla zahájena příprava stavby 
dvoutřídní mateř. školy pro sloučené obce Horní a Dolní Bory 
s osadou Cyrilov. Dne 22. února 1972 dostavili se do zdejší obce 
zástupci ONV a spolu 
s místními učiteli, aby otázku 
výstavby mateřské školy společ-
ně řešili. Od 1. září 1972 bude 
zřízena dvoutřídní mateř. škola 
s celodenním provozem zatím 
v budově kulturního domu 
v Dolních Borech. V roce 1973 
má se začít se stavbou nové 
budovy. 
Školní rok 1972/73. 
Provoz v nové MŠ 
Koncem května jsme se přestě-
hovali do nové mateřské školy. 
MNV v Borech nám zapůjčil traktor s vlekem na kterém jsme všechno 
zařízení z MŠ přestěhovali. V nové mateřské škole byla zřízena 2 
oddělení - pro mladší i starší děti. Celkem dochází 50 dětí, což je 
nejvýše povolený počet dětí. Nastoupila i s. učitelka Hedvika Pivničko-
vá, která učí starší děti. Rodiče mají velký zájem o mateřskou školu a 
přihlašují své děti. Do mateřské školy nastoupila i nová školnice s. 
Marie Prokopová, která se stará o pořádek a čistotu v mateřské ško-
le.  Na vybavení nové mateřské školy poskytl ONV ve Žďáře nad S. 
30 tisíc Kčs. Z těchto peněz zakoupen nábytek a různé jiné věci. 
Uspořádání nábytku navrhl s. architekt Kyncl. Mateřská škola má 
stále polodenní provoz. Děti si nosí svačiny z domova, čaj jim vaří s. 
učitelky. Nyní se jedná o zřízení a vybavení kuchyně, aby mohl být 
provoz celodenní a děti dostávaly jídlo.   
Školní rok 1974/75     Ústřední topení 
Dnem 11. Listopadu 1974 bylo uvedeno do normálního provozu 
ústřední topení v mateřské škole. Tím bude umožněno využít sálu 
v mateř. škole pro hodiny tělesné výchovy, hry a společné shromáždě-
ní žáků obou tříd, neboť stávající učebny jsou poměrně malé. 
Přípravy pro zřízení celodenní MŠ 
Celodenní provoz na mateř. škole se připravuje od 1.9.1975 odborem 
školství ONV ve Žďáře nad Sázavou. Pro tento účel byl dodán elektr. 
bojler a nová chladnička „Calex“ de Luxe 210 v ceně 4170,- Kčs. 
Budou zamontovány v kuchyni mateřské školy. 
Školní rok 1975/76        Hospodaření 
Rozpočet školy na rok 1975-76 činil 31 000 Kčs. Pro celodenní pro-
voz byly zakoupeny dětské přikrývky, povlečení, záclony, dekorační 
látky a veškeré vybavení do kuchyně. V příštím školním roce je nutné 
se zaměřit na estetické vybavení tříd. 
Školní rok 1976-1977       Provoz na škole 
Bylo dokončeno zařízení kuchyně a ložnice. Během celého školního 
roku se s. učitelky zaměřily na estetické vybavení mateřské školy. 
Dokončily výzdobu tříd, jídelny a umývárny. 
(Kronika Mateřské školy od školního roku vedená od škol. r. 1970-
71)  
 A potom, od 1.1.2003 došlo opět ke sloučení  MŠ se ZŠ a 
od tohoto data zní oficiální název Základní škola Hany Bene-
šové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace 
                 Blanka a Pavel Křížovi 

Zbytek staré školy (v místě dnešního kultur-
ního domu), využívaný také pro MŠ.  

Paní učitelka Jiřina Picková
- Šabacká dnes. S dcerou, 
vnučkou a pravnučkou. 
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Mateřská škola ve školním roce 2014 / 2015 
 V tomto školním 
roce navštěvovalo ma-
teřskou školu 35 dětí. 
Na starším oddělení 
bylo zapsáno 19 dětí s p. 
uč. Zikmundovou, na 
mladším odd. se o vzdě-
lávání 16 dětí staraly p. 
uč. Novotná a Plocková. 
Do školy chodí děti 
z Borů, Cyrilova, Rou-
směrova, Skleného nad 
Oslavou a Radenic. 
Z Borů se vzdělávalo 21 

dětí, z Cyrilova 2 děti, Rousměrov 4 děti, Sklené n. O. 6 dětí, 
Radenice 2 děti. 
 Děti se v MŠ vzdělávají podle Školního vzdělávacího pro-
gramu s názvem Krok za krokem celým rokem. Tento rok jsme 
se zaměřili na osvojení si poznatků důležitých k podpoře zdraví a 
na vytváření prostředí pohody, důvěry, přátelství a pěkných vzta-
hů mezi dětmi navzájem. 
 Akce, které pravidelně děti navštěvují jsou divadla, kerami-
ka a tvoření s rodiči, návštěvy knihovny v Borech, návštěvy zá-

kladní školy, hudební předsta-
vení, pálení čarodějnic, výlety 
do okolí školky… Spolupracu-
jeme také s družinou ZŠ, kdy 
se snažíme děti podporovat 
v zájmu o četbu knih. 
 V lednu proběhl zápis do 
1. třídy ZŠ, do školy odchází 9 
dětí. Zápis do mateřské školy 
se konal v květnu. K zápisu 
přišlo 21 dětí, všechny děti 

byly přijaty. 
 Měsíc červen 
jsme zaměřili na 
seznamování se 
s místem a prostře-
dím ve kterém žije-
me, pozorovali jsme 
okoln í př írodu. 
S dětmi jsme se tedy 
vydali objevovat a 
vnímat krásné okolí 
Borů. Zašli jsme 
k  m l ý n k u ,  k 
„pohádkové studán-
ce“ v lese, zvládli jsme dojít k „Mlejňáku“ i vodojemu. Autobu-
sem jsme si zajeli do Vídně a odtud pěšky na přehradu. Také 
jsme společně s družinou uspořádali výlet do nově otevřeného 
centra Eden v Bystřici nad Pernštejnem. 
 Snažíme se těmito vycházkami a výlety vést děti 
k zodpovědnému chování vůči přírodě, životnímu prostředí a 
vlastnímu zdraví. Chceme, aby si děti uvědomovaly, že prostředí 
si musíme chránit. 
 O prázdninách by měla být dokončena stavba mateřské 
školy, školní rok tedy zahájíme v nové mateřské škole, v úterý 1. 
9. 2015. 
 Pro rodiče nově přijatých dětí plánujeme informativní 
schůzku poslední týden v srpnu, kde se dozví podrobnosti o 
provozu školy. Rodiče budeme o schůzce informovat sms zprá-
vou, popř. vyhlášením v místním rozhlase. 
 Rodiče ostatních dětí se také mohou přijít podívat do nové 
mateřské školy ještě před zahájením školního roku, a to v srpnu, 
kdy je plánován den otevřených dveří. 
 Přejeme dětem i rodičům krásné prázdniny a v září zase 
nashledanou !    Kolektiv MŠ Bory    (červen 2015)  

 A pak nastalo balení ve staré školce. Pak se pár týdnů zdálo, že se 
stěhování bude muset kvůli přidělání světlíků odložit. Ale vše se vyřešilo 
a tak mohl Petr Viliš s Alešem Krčálem vyrobit a sestavit nábytkové 
stěny, šatnové skříňky, koupelnové věšáčky a pódia do učeben. A nastal 
den D! Pan školník F. Březka se svým traktorkem za pomoci paní Kuja-
lové a Krejčové začali stěhovat skříně, regály, stolky, židle, piáno a lehát-
ka a hračky…. A jezdili a jezdili.  
 Pak nastoupily paní učitelky a v autě vozily knihy a dokumenty a 
učební pomůcky. A nastalo vybalování, ukládání, rovnání a zabydlování a 
zdá se, že to nikdy nebude mít konce. Paní kuchařky ze školní jídelny se 

vrhly na mytí oken a všeho 
co bylo třeba. Pracovníci 
VPP s Dášou Haškovou se 
dali do úpravy trávníků a 
pozemku okolo a tak snad 
bude vše připraveno na 
slavnostní otevření a hlavně 
na příchod dětí!       BK 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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KOTLÍKOVÉ DOTACE I PRO DOMÁCNOSTI V KRAJI VYSOČINA 

Obec Bory - stoková síť 2. etapa, 
intenzifikace ČOV 
 Projekt, realizovaný v letech 2013-2015 byl spolufinanco-
ván Evropskou unií - Fondem soudržnosti a Státním fondem 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní 
prostředí. 
 Cílem projektu byla dostavba stokové sítě a intenzifikace 
stávající ČOV Bory. Délka budované nové kanalizace činí 4,9 
km. Realizací tohoto projektu je možno nově napojit 450 EO. 
 Celkové uznatelné náklady (s příjmy/bez příjmů) činily 
40 536 651 Kč / 34 995 290 Kč, z toho byl příspěvek z fondu 
Evropské unie 29 745 997 Kč (85%), příspěvek SFŽP ČR 
1 749 764 Kč (5%) a příspěvek obce Bory 3 499 529 Kč (10%). 

 
           Obec Bory  
      - vodovodní síť 
 Projekt, realizovaný v letech 

2014-2015 byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem 
soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci 
Operačního programu Životní prostředí. 
 V rámci projektu byla realizována výstavba vodojemu, 
jímacích území a vodovodní sítě v celkové délce 7,13 km. Reali-
zací projektu bylo možné nově napojit 400 obyvatel na vodo-
vodní síť. 
 Celkové uznatelné náklady (s příjmy/bez příjmů) na akci 
činily 28 313 417  Kč / 24 273 093 Kč, z toho byl příspěvek 
z fondu Evropské unie 20 632 129 Kč (85%), příspěvek SFŽP 
ČR 1 213 655 Kč (5%) a příspěvek obce Bory 2 427 309 Kč 
(10%). 
 

 Konečná cena stavby obou těchto projektů bude ve vý-
sledku ještě vyšší. Rozdíl přibližně 6 mil.  jsou náklady na opra-
vu místních komunikací hrazené z prostředků obce Bory. 
Tyto opravy byly nad rámec projektů stoková síť a vodovodní 
síť. Další náklady: projekty, stavební dozor a dozor BOZP a 
jiné, budou teprve přičteny.                                   B. Křížová 

Vodovod - je namontováno asi 140 vodoměrů z celkového počtu 170 přípojek. 
Kolaudace vodovodu, proběhne v září a pak už odběru vody z obecního vodovodu 
nebude nic bránit.  
Krajské i místní komunikace mají nové povrchy. I  dvojřádky z dlažebních kostek 
jsou již opraveny. Zbývá dokončit okraje vozovek a v dalších letech podle možností 
pokračovat v dláždění chodníků. 

Už víc jak rok je budova OÚ zateplená a má nová okna. Jenom schody byly ještě staré. Protože 
budování nových schodů znamená omezení vstupu do budovy, byla akce naplánována až na ob-
dobí hlavních školních prázdnin.  Na snímku jsou nové schody těsně před dokončením, které 
postavila firma Granit s.r.o. 

Další informace na www.sfzp.cz 
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   Z jednání 9. schůze RO konané 1.7.2015  
Přítomni: Všichni členové RO 
Jednání: 
- Schválení výběrového řízení Fondu rozvoje bydlení 
RO vyhlašuje výběrové řízení do FRB. Občané mohou na obec 
podávat  žádosti o úvěr. Výběrové řízení bude ukončeno a vy-
hodnoceno 23.9.2015 
- Odměna řediteli ZŠ. Ředitel školy v tomto pololetí zajišťoval 
opět i provoz školní tělocvičny, školního a obecního hřiště a 
správu svěřených budov. Aktivně se účastnil na kontrolních 
dnech na MŠ a jednal s dodavateli a projektantem. Výsledky do-
plňkové činnosti ZŠ - 78 700,- Kč. RO schvaluje odměnu řediteli 
ZŠ. 
- Montáž vodoměrů u dlužníků? V souvislosti s dokončováním 
vodovodu, montáží vodoměrů se objevil tento problém, zda 
montovat vodoměr i tam, kde je vážná obava, že majitelé nebu-
dou za odebranou vodu platit? RO rozhodla vodoměry v tomto 
případě nemontovat. 
Žádosti: - XXX žádá o vrácení přeplatku za stočné. XXX bydlí 
od 1.6.2015 v nájmu ve Velkém Meziříčí. RO schvaluje vrácení 
přeplatku stočného.   
- F. Zikmund žádá o možnost použít staré obrubníky z návsi v H. 
Borech při opravě cesty k Póĺovým, s tím že tyto obrubníky sám 
položí. RO schvaluje použití starých obrubníků. 
- RO schvaluje vybudování kanalizační vpusti na cestě k Pólovým. 
- Různé: Starosta informoval o problému, který vzniká v této 
době u některých nemovitostí v souvislosti s opravou místních 
komunikací. Chodníky, vjezdy. Obec nemá v této době finanční 
prostředky, aby mohla vybudovat zároveň i chodníky, ty bude 
postupně budovat v dalších letech, proto je na majitelích domů, 
jak si momentálně vjezd upraví. 
- Starosta informoval RO o výběrovém řízení na výrobu nábytku 
pro novou MŠ. Nabídku podaly 4 firmy. Nejlepší nabídka byla od 
pana Petra Viliše. 
 
          Ze zápisu 9. jednání ZO Bory 10.7. 2015  
Přítomno 9 členů ZO 
Omluveni: Mgr. F. Eliáš., ing. Slavíková M., Kotačka L., MVDr. 
Marková R., O. Chalupa, ing. Dostálová L., 
Jednání: 
Program: 
1. Návrh programu jednání 
2. Zahájení zasedání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu jednání 
5. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
6. Kontrola jednání RO 
7. Schválení dodatků smluv - vodovod a kanalizace 
8. Rozpočtové opatření č. 5/2015 
9. Schválení smluv o služebnosti na inženýrské sítě. (kanalizace a 
vodovod) 
10. Zpráva kontrolního výboru 
11. Různé 
12. Závěr 
- Oprava pomníku a pamětní desky v Dolních Borech. ZO schva-
luje nabídku pana Buly 
- Starosta informoval, že jedná ještě s Českou spořitelnou o 
úvěru na opravu komunikací. 
- Schválení dodatků smluv č. 7 (kanalizace) a č. 1 (vodovod) 
Obec Bory a sdružení firem Content s.r.o. a Buildingcentrum-
Hsv , s.r.o. - vodovod a kanalizace 
- Schválení rozpočtového opatření č. 5/2015 v částce 149.000,-
Kč. 
- Schválení smluv o služebnosti. Tyto smlouvy jsou uzavírány 
s majiteli pozemků v souvislosti s vybudovanou kanalizací a obec-
ním vodovodem. Vedení hlavních řadů. Tato služebnost bude 
vložena do katastru nemovitostí. 

- Různé: - Žádost odboru dopravy MěÚ Velké Meziříčí. Doprav-
ce Trado - bus s.r.o. o dotování spoje Bory - Žďár nad Sáz. 
v 7.45 a zpět v 10.15. Dotace Borů by činila asi 2600,- Kč měsíč-
ně. Protože v tuto dobu (v 7.45 do ZR i v 10.30 ze ZR) jedou 
další spoje jiných dopravců a požadovaná částka podpory je vy-
soká, ZO ji neschvaluje. 
- Informace starosty - Problém na nové MŠ. KHS konstatovala 
nedostatečné denní osvětlení. Bude nutné vybudovat střešní 
světlíky. Firma Staredo provede do 20.8.2015 
- Informace starosty o plánovaných dotačních titulech z IROP. 
Dotační tituly se budou týkat zejména sociální oblasti a životního 
prostředí. 
 
          Ze zápisu z 10. jednání ZO Bory 29.7.2015  
Přítomno 10 členů: 
Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., MVDr. Marková R., O. Chalu-
pa, Láznička P., Mgr. F. Eliáš 
Jednání: 
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Schválení dodatku smlouvy s firmou Staredo. 
5. Závěr 
- Při novostavbě MŠ vyvstal velký problém s nedostatkem denní-
ho světla. Je nezbytné dobudovat 2 střešní světlíky v učebnách.  
Firma Staredo dodala rozpočet, i termín dokončení opravy a je 
šance, že všechny termíny dokončení projektu a stěhování a 
zahájení provozu se začátkem školního roku budou dodrženy. 
ZO schvaluje dodatek č. 4. smlouvy s firmou Staredo s.r.o., No-
vé Město na Moravě. Tímto dodatkem se navyšuje cena za zho-
tovení novostavby MŠ o částku 290 tis. Kč včetně DPH, a termín 
dokončení stavby se prodlužuje do 4.9.2015 
- Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo „Obec Bory - stoková 
síť 2. etapa, intenzifikace ČOV.“ Důvodem tohoto dodatku jsou 
změny oproti dokumentaci zadání stavby. Snížení konečné ceny 
o 898 917,-. ZO schvaluje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo uza-
vřené mezi Obcí Bory a sdružením firem Content, s.r.o. a Buil-
ding Centrum -HSV, s.r.o. 
  
Z jednání 10. schůze Rady obce konané 29.7.2015 
Přítomni: 4  
Omluveni: Mgr. M. Chalupa, 
Jednání: 
Pronájem pozemků. RO schvaluje pronájem části pozemku p. č. 
337 v k. ú. Horní Bory o výměře 15 m2. Záměr obce č.6/2015 
- RO schvaluje pronájem části pozemku p. č. 96 v k. ú. Horní 
Bory o výměře 70 m2. Záměr obce č. 5/2015. 
- Informace starosty o nabídkách na kotle v KD. Zatím jsou 2 
nabídky a oslovené další firmy nabídky zašlou. 
- Škola života Frýdek Místek (stacionář) žádá o příspěvek na 
svoji činnost. Příspěvek probíhá formou zakoupení obrázků kli-
entů. RO schvaluje podporu Školy života Frýdek Místek v částce 
730,-Kč 
- Žádost linky důvěry Střed Třebíč. RO schvaluje jednorázovou 
podporu Linky důvěry Střed Třebíč ve výši 1 Kč na obyvatele 
obce. 
Různé: 
- L. Dostálová: - Rodiče z okolních obcí by rádi věděli, jak bude 
v novém školním roce řešena doprava dětí do MŠ. Zajíždění 
autobusu k nové MŠ? Doprovod ze zastávky v Horních Borech? 
Je třeba probrat s ředitelem školy. 
- Za posledním domem směrem k Radenicím vzniká nepovolená 
skládka. Je třeba zlikvidovat. 
- Využití staré MŠ. Návrh umístit sem Mateřské centrum, Obecní 
muzeum a Klubovnu MOP ČSOP. Starosta zjistí náklady na pro-
voz. L. Dostálová zjistí možnosti financování činnosti MC. 
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          Ze zápisu z 11. jednání ZO Bory 13.8.2015  
Přítomno 12 členů ZO 
Omluveni: Chalupa O., Špaček M, Viliš P., 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová 
Jednání: 
Program: 
1. Návrh programu jednání: 
2. Zahájení zasedání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu jednání 
5. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
6. Kontrola zápisu z minulého jednání RO 
7. Rozpočtové opatření 6 /2015 
8. Zpráva kontrolní komise 
9. Schválení smluv o služebnosti 
10. Schválení smlouvy o úvěru 
11. Schválení smlouvy zakládající právo provést stavbu 
12. Schválení smlouvy linka důvěry Střed 
13. Prodej pozemků záměr č. 7 a 8/2015 
14.  Žádosti 
15.  Závěr 
- Kontrola minulého jednání RO. Rozprava byla otevřena nad 
bodem nový kotel do KD: Zajistit další nabídky se nedaří. Firmy 
mají hodně práce, je třeba vybrat ze dvou došlých nabídek.   
-ZO schvaluje nabídku P. Kučery na nový kotel v KD v ceně 
111.655,- Kč bez DPH (cena je včetně demontáže kotle a vy-
vložkování komína). 
- Informace L. Dostálové: MC by mohlo využívat podporu 
z Kraje Vysočina. Je třeba zajistit zřizovací listinu. Návrh vybu-
dovat v Borech místo Mateřského centra Centrum pro rodinu. 
Zatím nejsou další návrhy na využití bývalé MŠ. Vzhledem 
k tomu, že nová MŠ je budována s pomocí dotace z ROP, není 
možné budovu bývalé MŠ využívat komerčně. Návrh využít bu-
dovu pro MC, Klubovnu MOP ČSOP a Obecní muzeum, případ-
ně další klubovny ZO schvaluje.  
- Odpověď ředitele školy Mgr. F. Eliáše k otázce vodění dětí 
z okolních obcí od autobusu do MŠ a zpět. Tuto službu nemůže 
MŠ zajišťovat. Ze zákona škola přebírá za děti zodpovědnost ve 
chvíli, kdy převezme dítě od rodiče. Je třeba, aby rodiče dětí 
z okolních obcí našli sami řešení. 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření 6/2015 v celkové částce 2 
103.000,- Kč. 
- MVDr. Marková - Zpráva kontrolní komise. Kontrola, která 
proběhla v ZŠ 22.6.2015  konstatovala, že je vše v pořádku.   
- Schválení smluv o služebnosti.   
- Schválení smlouvy o úvěru na opravu místních komunikací po 
vybudování kanalizace a vodovodu ve výši 2 miliony Kč. Česká 
spořitelna a.s. nabídla obci výhodnější podmínky úvěru než Sber-
bank. 
- Schválení Smlouvy zakládající právo provést stavbu. Smlouva je 
uzavírána mezi Obcí Bory a Krajem Vysočina v souvislosti 
s opravou krajských komunikací v obci. 
- ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost linky 
důvěry Střed Třebíč. 
- Prodej pozemků. Záměr obce č. 8/2015. Colas CZ a.s. p.č. 
475/4 k.ú. Horní Bory o výměře 4224 m2. Jedná se o část po-
zemku v prostoru kamenolomu. ZO nesouhlasí s prodejem 
pozemku za cenu 150,- Kč/m2 a nižší, a navrhuje zjistit ceny 
pronájmu těžebních prostor v jiných obcích. 
- Záměr obce č. 7/2015. Prodej části pozemku p.č. 158/4 k.ú. 
Horní Bory o výměře cca 180 m2. ZO souhlasí s prodejem za 
cenu 150,- Kč/m2. 
- Žádost o výjimku z nejnižšího počtu žáků. Ředitel ZŠ seznámil 
ZO se situací, kdy v novém školním roce nedosáhne počet žáků 
ZŠ stanovený průměr 17 žáků na třídu, ale pouze 15,56. Je to 
způsobeno vyšším počtem žáků, kteří odešli z 9. roč. a odstěho-
váním některých žáků. V dalších letech by se měl počet žáků již 
opět mírně navyšovat. ZO souhlasí s výjimkou z nejnižšího po-
čtu žáků ZŠ pro školní rok 2015/2016. 
- Žádost ředitele ZŠ o schválení realizace projektů. V průběhu 
měsíce července podala ZŠ dvě žádosti do projektů. Jedná se o 
programy na podporu vzdělávání v oblasti technických doved-
ností a oblasti cizích jazyků. Projekty jsou určeny pro MŠ i ZŠ. 
- ZO schvaluje podání žádostí do projektů ZŠ a MŠ. 
- Různé: ZO ukládá starostovi, na příštím jednání informovat o 
konečné částce za opravu místních komunikací. 
- Zjistit zda už je zkolaudovaná stavba Rekostav na Cyrilově. 
- P. Láznička upozorňuje na špatnou kvalitu položení dlažebních 
kostek v nových vozovkách. Je třeba uplatnit záruku. Možná 
oslovit projektanta, zda by nebylo vhodné jiné řešení.  

Důležité informace: 
- Obecní knihovna bude  

od září otevřena  
v pondělí od 11.30 do 13.30  
a  v pátek 17 - 19.00 hod. 

- Upozorňujeme všechny organizace, že je právě čas podat žádost do podzimní výzvy Fondu malých pro-
jektů 2015.  Termín pro odevzdání je nejpozději 10.9.2015. 

- Tradiční sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční v pondělí 14.9.2015 od 15 do 19. 
hod. v garáži OÚ. 
- Obec Bory nově zřídila Fond rozvoje bydlení. Kdo by měl o tuto půjčku zájem, ať se 
přihlásí v kanceláři OÚ. 
- Obec Bory zakoupila další kontejnery na třídění odpadu a několik dalších 
získala výpůjčkou od firmy Eko-Kom. Občané jistě uvítají, že teď budou mít cestu s 
odpadem mnohem kratší. Nově kontejnery naleznete u hasičské zbrojnice, u auto-
busové čekárny v Dolních Borech a u zastávky autobusu „Na Benátkách“ 

 Pokud vám nevyhovuje čekat na vyhlášení sbírky pro Diakonii Broumov, můžete 
svůj nepotřebný textil, hračky a obuv kdykoliv odevzdat do tohoto kontejneru za budo-
vou OÚ. PROSÍM, tento kontejner ale není popelnice! Je nepochopitelné, že tam ně-
kdo naházel spoustu starých, rozhodně nepoužitelných hadrů. Takové hadry patří jedině 
do popelnice a nebo do velkoobjemového kontejneru! 

 

 SPOZ připravuje na sobotu 24.10.2015  
 

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ 
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Vyhodnocení dotazníku v rámci tvorby nové 
strategie obce 

pro obyvatele obce Bory - červen 2015 
 

Označte místní část obce, kde žijete:     
 BORY 55,     CYRILOV 1       Neuvedeno.16 
Základní identifikační údaje (vybranou variantu označte) 
1. Muž  20  2. Žena 44                   Neuvedeno 8 
Váš věk?  
1. 15 - 29 let  7   3. 50 - 64 let 18 
2. 30 - 49 let 27           4. 65 a více let 10 
V obci: 
1. Žiji od narození 44 
2. Přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči 1 
3. Přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety 20 
4. Přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 4  

neuvedeno 3 
Typ Vaší domácnosti: 
1. Bezdětná domácnost 15      
2. Domácnost s nezaopatřenými dětmi (včetně studentů) 18 
3. Společná domácnost rodičů a dospělých dětí 29 
4. Jiné: 5, důchodce, děti již mimo domov, důchodci se 
synem, sami, Nev.5  
 

II. ČÁST  - DOTAZNÍK  
Pokyny pro vyplnění: Pokud není uvedeno jinak, označte vždy 
jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, 
formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce. 

1. Jak se Vám žije 
v naší obci?  
 
 
 
 
 
 
 

2. Co se Vám na obci nejvíce líbí? 
(zatrhněte maximálně 3 možnosti)  

3. Co se Vám na obci nelíbí? 
(zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiné (vypište): Psí exkrementy, zaměstnanost dosti zaměstnanců, 
nepříjemné až arogantní chování sekretářek k občanům obce, 
vynášení informací z jednání, např. stížnosti, mezi starostou a 
občany, mělo by to zůstat v kanceláři a ne že sekretářky to všem 
povídají, kdo a proč na OÚ byl. U některých občanů obce (dětí) 
chybí základní slušné chování = pozdravení. Mnohdy žalostná 
komunikace sousedů, kde si každý hraje na svém písečku. 
Ráda bych zmínila tragický stav obrubníků v obci (u hasičky to 
vypadá, že to dělali „ožralí“ a místy obrubníky úplně chybí, což 
nechápu.) Zrušení míst pod kostelem v H. Borech (před Kabrdo-
vými). Hrůza, kde se bude parkovat! Kdo to rozhodl? Kdo roz-
hodl o úzké cestě od kostela v H. Borech, ke Dvořákovi, (nejsou 
místa na parkování.)  
 
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? 
 Péče o staré občany, stavební parcely pro mladé rodiny s dětmi, 
obchod (Cyrilov), lékárna, zubní lékař, zubní ordinace, stomato-
logové, lékaři, kvalitní koupaliště, na hřbitově není voda (na Ča-
rodějnice peníze jsou a na toto ne!) 
Stávající služby odpovídají velikosti obce  
3x Kvalitní restaurace (hospoda). Restaurace. Restaurace 
s možností vaření. 4x kvalitní pohostinství s rodinnou návštěvou.  
Více šetřit obecními penězi, obecní zastupitelstvo může být bez 
občerstvení! 
Mladí hasiči. Prostor pro rodinné oslavy a setkání. Fitcentrum 
v tělocvičně. Rehabilitace. Zimní stadion. Veselý dům + mladé 
osazenstvo. Čistírna oděvů. Jednatelství policie, ponocný. Obecní 
policajt. Bezbariérový přístup.  
Neuv. 52 

1. Velmi dobře  12 

2. Spíše dobře  44 

3. Ani dobře ani špatně  8 

4. Spíše špatně  2 

5. Velmi špatně  1,  neuv.5 

1.  Klidný život  33 

2.  Dobré mezilidské vztahy  4 

3.  Příznivé životní prostředí  14 

4.  Blízkost přírody  42 

5.  Dostupnost pracovních příležitostí  1 

6.  Dobrá dopravní dostupnost  12 

7.  Kulturní a společenský život  6 

8.  Sportovní vyžití  9 

9.  Vzhled obce  22,  nev.2 

1. Špatné vztahy mezi lidmi  20 

2. Nezájem lidí o obec  29 

3. Málo kvalitní životní prostředí  2 

4. Nedostatek pracovních příležitostí  14 

5. 
Nedostatek či špatná dostupnost obchodů a 
služeb 
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6. Nedostatečný kulturní a společenský život  7 

7. Špatná dostupnost lékaře  12 

8. Nevyhovující veřejná doprava  15 

9. Nedostatečná bytová výstavba  23 

10. Nepořádek v obci  5 

11. Špatné podmínky pro podnikání  2 

POZVÁNÍ  
V úterý 8.9.2015 v 18. hod. bude v Zasedací místnosti 
OÚ další schůzka nad Strategií obce Bory. Přijďte vy všich-
ni, kterým není budoucnost obce lhostejná! 
 
Příprava obecního kalendáře na rok 2016. Budeme vděčni za všechny 
fotografie, které nám zašlete na e-meil: boryfoto@seznam.cz  
A abychom zase domluvili kalendář akcí na další rok, zveme představitele 
všech spolků a organizací na pracovní schůzku v pondělí 12.10.2015  v 18. 
hod, v zasedací místnosti OÚ. 

PODĚKOVÁNÍ  
"Chtěli bychom prostřednictvím Borského 
zpravodaje poděkovat za pomoc při do-
pravní nehodě, kterou nám rychle a obě-
tavě poskytl pan Pavel Viliš. A také všem 
dobrým lidem, kteří nám svoji pomoc 
nabízeli. Všem patří velké DÍKY.  
    Rodina Křížova"   
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5. Pokuste se obec ohodnotit z hlediska níže uvedených 
podmínek: 
(do sloupců uveďte hodnotu, která odpovídá míře Vaší spokoje-
nosti dle škály: 
 1 – velmi spokojen; 2 – spíše spokojen; 3 – spíše nespokojen; 4 
– velmi nespokojen, 5 – je mi to lhostejné): 

Nev. 5 
Vaše další náměty, připomínky, komentáře: Společen-
ské akce pro důchodce 

  Ohodnocení: 1 2 3 4 5 Cel-
kem 

1. Bydlení 22 32 8 1 1 64 

2. Školství 26 25 7 3 0 61 

3. Zdravotnictví 3 22 25 9 3 62 

4. Veřejná doprava 6 35 13 8 0 62 

5. Kultura a spole-
čenský život 

8 35 11 4 3 61 

6. Sportovní vyžití 18 31 6 1 6 62 

7. Životní prostředí 20 32 9 1 0 62 

8. Péče obce o své 
prostředí 

11 37 10 4 2 64 

9. Podmínky pro 
podnikání 

6 15 22 11 9 63 

10. Rozvoj obce 13 36 9 4 2 64 

11. Informovanost o 
dění v obci 

18 31 8 5 0 62 

    151 331 128 51 26 687 

    22% 48% 19% 7% 4% 100% 

KLUB DOBRÉ POHODY- NOVÁ SEZONA  
Nejdřív pozveme na sobotu 26. 9. všechny občany na Podzimní zá-
jezd. Tentokrát to bude opravdu výlet pro celou rodinu! Vypravíme 
se totiž do kraje starých Keltů. Navštívíme Nasavrky - park Kaštanka, 
Keltské muzeum, Podzimní výstavu ve včelařském učilišti, Památník 
Ležáky, rozhlednu Boiku a rozhlednu Bára 
a interaktivní muzeum starokladrubského 
koně. Projdeme se také velmi zajímavým 
úsekem Chrudimského lesa (asi 3 km) 
 
 

Odjezd v 7. hod. od OÚ a návrat + - v 19. hod. 
Cena: Děti a senioři: 150,- Kč 
Dospělí: 200,- Kč     (Cizí + 100,-).   Změna programu vyhrazena. 

 
Besedy: Ve čtvrtek 15.10. v 18. hod.  v zasedací místnosti OÚ se s  

Honzou Karáskem vydáme DO TRAMTÁRIE . Bude to povídání a promítání o velké 
cestě, kterou uskutečnil s kamarádem. O cestě dlouhé 8 měsíců!  

 
Na čtvrtek 26.11. v 18 hod. je připraveno u nás první, promítání filmů Jana Hanáka. Kněze a 
dokumentaristy, který často pobývá ve své "poustevně" na Cyrilově. Jan Hanák studoval teo-
logii, žurnalistiku a sociologii. Režíroval několik filmových, televizních a rozhlasových doku-
mentů, většinou pro Českou televizi a Český rozhlas, a publicistických cyklů pro Českou tele-

vizi (například seriál dialogu vědy, mystiky a umění Tančící skály s knězem a biologem Markem Váchou).  www.hoha.cz 
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 Stejně jako 
minulý rok jsme 

ani letos nevyužili služby českých 
dopravců a do tábořiště nás při-
vezli v neděli 26. 7. 2015 rodiče. 
Jen co jsme se s nimi stihli roz-
loučit, čekal nás slavnostní ná-
stup. Zde nám sdělili, že během 
následujícího týdne budeme žáky 
detektivní školy. Následně nás 
kontaktoval pan Sacharin až 
z daleké Rusi s nabídkou, zda 
bychom se neujali vyšetřování 
krádeže rodinného receptu na 
jahodového tolstolobika. Neváha-
li jsme, taková příležitost se ne-
naskytne každý den. 
 Vzápětí jsme od něj obdr-
želi stroj času, díky kterému jsme 
se mohli přenášet do doby krádeže receptu. 
Protože se však jednalo o přenosy na vel-
kou vzdálenost, jednotlivé výjevy se nám 
ukazovaly na přeskáčku. A výjev, ze kterého 
bylo jasně patrné, kdo je hledaným zlodě-
jem, se objevil samozřejmě až den poslední.  
V čase, který jsme zrovna nevěnovali pátrá-
ní, jsme se učili a procvičovali různé doved-
nosti potřebné k činnosti detektiva. Vyzkou-
šeli jsme si práci s otisky prstů, vytváření 
podoby a odchyt banditů, stopovali jsme 
lupiče a podobné lahůdky. Na doplnění 

energie jsme si jedno odpoledne, dle ruského vzoru, zahráli hru 
pastičky. Kdo odpověděl správně na záludnou otázku, mohl si 
vychutnat zákusek v celé jeho kráse. Kdo tak úspěšný nebyl, 
zákusek sice dostal taky, avšak v poněkud pošramocené podobě. 
 To vše ale nebylo nic proti detektivní šichtě. Odpoledne 
jsme si v lese budovali detašovaná pracoviště, ve kterých jsme 
pak pozdě večer a druhý den ráno plnili úkoly podle deníku zná-
mého detektiva. Čekalo na nás vaření kávy, přesun do soudního 
detašovaného pracoviště podél kukuřičného lánu, potokem i 
lesní roklí, práce s vysílačkami. Odměnou nám pak byly nabyté 
znalosti. 
 Podle našeho úspěchu v etapových hrách jsme sbírali váž-
nosti, které jsme měli uschované v trezorech, a sledovali náš 
posun v úspěších na grafu. Trezory jsme si museli pečlivě střežit, 

aby do nich nezavítala nezvaná návštěva. Boj to byl vskutku vy-
rovnaný. 
 Nakonec jsme ale vše zvládli a zloděje receptu vypátrali. 
Byla jím babička pana Sacharina. Za odměnu nám pak pan Sacha-
rin z Ruska poslal dva kousky jahodového tolstolobika. Byl sku-
tečně vynikající. Litujeme, že recept nemůžeme zveřejnit, jedná 
se o důvěrnou informaci.    
    Zuzka Filipová  Foto: Štěpán Kříž 

POUŤOVÁ VÝSTAVA  
V OBECNÍM MUZEU 

 
Sobota 29.8.2015 15. -17. hod.  
Neděle 30.8.2015 14. - 17. hod. 
Luboš Homola  
- intarzované obrazy 
Vladimír Homola - Bonsaje 
 
 

 
V neděli navíc: 

Honzík Homola  
- ukázka tvarování bonsají 

TÁBOR MOP BOBEŠ 2015 

Služeb Linky důvěry STŘED 
mohou využívat lidé všech věko-
vých kategorií. Slouží především 
těm, kteří si nevědí rady se svými 
problémy, cítí se ohrožení, osamělí, 
zmatení a z nejrůznějších důvodů 
se nechtějí nebo nemohou svěřit 
někomu ze svého okolí. Přesto 
však potřebují pochopení, podpo-
ru, důvěru a zároveň kvalifikova-
nou radu a pomoc. 
 Telefon: 568 44 33 11 nebo 775 
22 33 11 
e-mailové adrese internetového 
poradeství  linkaduvery@stred.info 
www: www.stred.info/linka-duvery 
chat provozu: www.elinka.iporadna.cz 
Pracovní doba: Pondělí - Neděle 8:00 - 22:00 

STŘED,o.s. 
Mládežnická 229, 674 01 Třebíč   IČ: 70870896  www.stred.info 
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ROZPIS FOTBALU  



Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomínky, 
prosím odevzdejte v 
kanceláři Obecního 

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

 
Počet výtisků 300 

 
Tisk Obecní úřad Bory  

 
Vyšlo v srpnu 2015 

 
Neprošlo jazykovou úpravou 

Příspěvky do  
zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

prosím  
odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího 
čísla: 20.10.2015 

Borský zpravodaj 
„Periodický tisk 

územního 
samosprávného  

celku“ 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232 

IČO 00294055     
 

Registrace:   
MK ČR E 18422 

 
Připravuje redakční 

rada:  
Pavel Kříž 

Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Mob: 608312224  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 
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Ve čtvrtek 
25. 6 2015 se 
v zasedací 
m í s t n o s t i 
O b e c n í h o 
úřadu v Bo-
rech konalo 
r o z l o u č e n í 
žáků 9. roční-
ku s naší 

školou. Akce se zúčastnili vycházející žáci se svými 
rodiči či prarodiči, ředitel školy František Eliáš, starosta obce Josef Březka, třídní učitelka Martina Maš-
ková a za sbor pro občanské záležitosti p. uč. Ludmila Zikmundová. Nejdříve se ujal slova starosta obce, 
který předal vycházejícím žákům několik rad do života. Ředitel školy ve svém vystoupení zavzpomínal na 
devět let prožitých v borské škole, na úspěchy žáků, na společné třídní i školní akce. Celou prezentaci 
provázely pěkné, mnohdy úsměvné fotografie. Na závěr se slova ujala třídní učitelka, která vyjádřila 
svoje pocity a dojmy z práce ve vycházející třídě. Poté žáci postupně obdrželi výsledky závěrečných 
zkoušek, zvoneček na památku a podepsali se do knihy.  
  Přejeme všem "bývalým deváťákům" úspěšný start do další životní etapy!     Učitelé ZŠ. 

ROZLOUČENÍ ŽÁK Ů 9. ROČNÍKU S NAŠÍ ŠKOLOU.  

Víkend pouťový, bude i víkendem tanečním! 

 

Obec Bory a KČT Bory zvou všechny na: 

ČTVRTOU  POHÁDKOVOU  VES 
V neděli 6.9.2015 od 13.30 hod. u budovy OÚ 

Soutěže budou připraveny pro malé i větší děti.  
Pro všechny bude opět připravený oheň a špekáčky 

na opékání, čaj a buchty. 
Po skončení pohádkových úkolů, je v 16.00 hod.  
připraveno představení loutkového divadla  

společnosti Umění mění  
Indická pohádka pro celou rodinu -  

O NIRDHANATOVI 
Hrají Tomáš a Tereza Machkovi. 
Pro případ nepříznivého počasí 

 budou připraveny stany. 

29.8.2015 
Sobotní  

pouťová zábava  
se skupinou  

STREET 69  Pořádá  
TJ Družstevník Bory  

v KD Bory 

TENISOVÝ TURNAJ 
ČTYŘHER BORY 2015 

 - FINÁLE 
TJ Družstevník Bory oddíl stolního 
tenisu všechny srdečně zve na ukonče-
ní tříměsíčního  
TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER 
  19. 9. 2014 
Tenisové hřiště za školou 
Občerstvení bude zajištěno (pro hráče 
zdarma) program: 14 hod. - zápas o 3. 
místo v   16 hod. - FINÁLE 
Sponzoři turnaje: Kovo Dufek, Horác-
ké autodružstvo Holánek, Vezeko, 
Uchytil, Holoubek trade s.r.o. 

28.8.2015  
Páteční  

pouťová zábava  
se skupinou  
ACCORT  

Pořádá SDH Bory 
V KD Bory 


