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ČERVENEC 2021 
 

29.7. Náměšť nad Oslavou   

Folkové prázdniny - nádvoří zámku 

BITTOVÁ & MUCHA QUARTET 

Slovenske spevy. Závěr s Babačkou 

 

30.7. Telč v 19.30 - Iva a Babačka, Bára Hrzánová a Bachtale Apsa 

LETNÍ KINO 2021 

TJ Družstevník Bory zve opět do kina! 
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 Se smutkem si připomíná-

me, že jsme se 4. června 2021 

rozloučili s panem Ing. Jiřím 

Necidem. Byl členem České 

společnosti ornitologické a po 

přistěhování do Cyrilova se ve 

volném čase věnoval sledování 

výskytu ptáků i kolem Borů. 

Několik roků pro veřejnost 

připravoval v rámci Dnů Země 

odchyt a kroužkování ptáků. 

Také vytvořil tabuli o zpěvném 

ptactvu pro naučnou stezku 

Poznáváme Bory.   

    ZO ČSOP Bory 
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 Velký dík všem občanům, kteří v pátek přispěli do materi-

álové pomoci pro postiženou jižní Moravu. A velký dík vám 

všem, kteří jste neváhali a vydali se na pomoc do Moravské 

Nové Vsi! Hasiči, dobrovolníci, záchranáři! Díky také místním 

podnikatelům, kteří darovali mimo jiné i veliké přikrývací 

plachty!          Lucie Dostálová 
 

 „24 hodinová služba RZP v Moravské Nové Vsi za mnou! 

Co k tomu říct? Chci hlavně poděkovat všem kamarádům a 

kolegům, že zvládli dorazit po službě, mezi službami, odskočit 

od rodiny… zkrátka od všeho a potkali jsme se na místě ne-

štěstí a táhli všichni za jeden provaz s jasným cílem.  

 Nechci zde vyjmenovávat, kdo vše zde byl, jaké profese či 

dobrovolníci, nerada bych na někoho zapomněla, zkrátka 

DIKY za to co děláte a že toho můžu být součástí.    

            Petra Maříková“ 



Stránka 3 Číslo 3 

 

NOVINKY Z OBCE 
 

Mudr. Jiří Pulec nebude ordinovat 28. 6. - 2. 7. 2021 a 

potom 2. 8. - 6. 8. 2021. Ordinace v Borech zůstává.  

MUDr. Vojtěch Klimecký bude mít dovolenou od 

10.8. do 23.8. 2021. Zastupovat ho bude MUDr. Bendáková v 

Křižanově v jejích ordinačních hodinách. Pondělí, středa, čtvrtek 

a pátek od 7,00 do 11,00 hodin a v úterý od 12,30 do 14,00 

hodin.  Vždy je nutné se telefonicky objednat na čísle 566 543 

600. Poradna v Borech o prázdninách nebude. 
 

SBÍRKOVÉ KONTO   
 Číslo transparentního účtu mikroregionu Velkomeziříčsko-

Bítešsko ( jehož je naše obec také č lenem)

je: 6013212309/0800.  Na tento účet mohou přispívat občané 

a také jednotlivé obce. Peníze, takto vybrané budou poskytnuty 

nejvíce postiženým obcím, které je následně rozdělí dle svého 

uvážení a znalosti místních poměrů nebo je využijí na obnovu 

obecní infrastruktury.   
 

 UZAVÍRKA obce VÍDEŇ 
 Tento měsíc znělo naší obcí jedno velké téma, a to dlouho-

dobá dopravní uzavírka obcí Vídeň. Rozhodla jsem se proto 

k tomuto tématu vyjádřit. O tom, že by se měla obec Vídeň 

uzavírat, jsme se společně s dalšími obcemi dozvěděli pouze 

několik dní před plánovaným termínem zahájení prací a nebyla 

žádná možnost toto rozhodnutí ovlivnit. Společně se zástupci 

dalších obcí jsme se zúčastnili i jednání na Krajském úřadě 

v Jihlavě. Ač se nám tato skutečnost nelíbila a hodně jsme o ní 

diskutovali, k uzavírce stejně došlo. Důležitým argumentem jsou 

termíny, které musí zhotovitel, potažmo obec dodržet. Pokud 

totiž plánované práce neproběhnou do konce října, nepřevezme 

dle slov pana starosty Státní údržba silnic vozovku k zimní údrž-

bě a tyto práce bude nucena zajistit obec Vídeň na vlastní nákla-

dy. Výstavba je navíc financována z evropských dotací, tudíž 

opravdu nic jednoduchého. Nakonec pan starosta obce Vídeň 

udělal opravdu výrazné vstřícné gesto a přivezl pro naše spolu-

občany, kteří denně dojíždí do Velkého Meziříčí a okolí 152 ks 

povolenek. Jsme za to opravdu moc vděční a vděk vyjadřovali i 

někteří z Vás. 

 Povolenka platí do 18.7., poté pan starosta předpokládá, že 

bude nezbytné průjezd obcí Vídeň asi na měsíc zcela uzavřít. 

Stavební práce se přesunou do kopce směrem k Borům, který je 

celý na skále, a nebude možné se stavbě vyhnout. Zároveň se 

bude také opravovat silnice z Vídně do Dobré Vody. O následné 

dopravní situaci Vás budeme včas informovat. 

JÍZDNÍ ŘÁDY 
 Z původních jednání na Krajském úřadě vyplynulo, že po 

celé léto zůstanou Bory bez autobusové obslužnosti. Nakonec 

tomu ale tak není a některé z autobusů budou do Borů přece 

jen zajíždět. Celé jízdní řády jsou k dispozici na webu obce, 

dále na www.idos.cz a na autobusových zastávkách. Výčet pro 

snazší orientaci uvádíme zde. 

AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ  

od 1.7. do 31.8.2021-pracovní dny 

 

MYSLIVCI 
 Začátkem června vybudoval Myslivecký spolek Bory oplo-

cenku v obecním lese na Cyrilově po nucené kůrovcové těžbě o 

celkové délce 500 m. Stačilo jim na to jedno nedělní dopoledne! 

Moc děkujeme!        Foto na str. 13. 
 

TERMÍNY LETOŠNÍCH POUTÍ 
Tradiční dožínková pouť v Dolních Borech – 29.8.2021 

Svatomartinská pouť v Horních Borech – 7.11.2021  

 

OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJNY COOP BORY: 

5.7.2021-pondělí: 6.30-10.30 hod. 

6.7.2021-úterý ZAVŘENO 

 Všude okolo nás nyní rezonují zprávy o fatálních dopadech 

ničivého tornáda, které zasáhlo minulý čtvrtek obce na jihu 

Moravy. Následky tohoto přírodního jevu jsou jedním slovem 

katastrofální. Spousta lidí přišla během pár minut o celé své 

živobytí, a tím nemyslím „pouze“ domy, byty, zahrady, ale také 

například vybavení, oblečení, veškeré vzpomínky v podobě foto-

grafií, výrobků od dětí nebo upomínkových předmětů. Je to 

něco nepředstavitelného. Co všechny ale asi těší, je to, jak se 

opět celá republika dokázala během několika okamžiků se-

mknout a táhnout za jeden provaz. Solidarita, kterou také obča-

né naší obce s obyvateli zdevastovaných vesnic vyjádřili, byla 

ohromná. Během jednoho dne jste dokázali přispěchat na po-

moc, a to nejen materiálně ale i s nabídkou vlastní pomoci pří-

mo na místě neštěstí. Jste úžasní VY VŠICHNI, co nejste 

lhostejní!  

 Tornádo se obcemi prohnalo ve čtvrtek navečer. V pátek 

ráno jsme se spojili s několika starosty a shodli se, že pomoc 

musí být okamžitá a cílená. Získali jsme kontakt na místního 

pana faráře, který jasně řekl, co všechno potřebují a že to po-

třebují co nejdříve. Během pátku se tedy podařila posbírat ma-
teriální pomoc od Vás všech a v sobotu brzy ráno ji naši hasiči 

ještě s dalšími dobrovolníky vezli přímo do obce Moravská 

Nová Ves. To byl také důvod, proč je na místo pustili. Byli jsme 

totiž domluveni na konkrétní pomoci s konkrétním člověkem. 

Tam také celý den pomáhali. Někteří rozváželi materiál do 

obce Hrušky, jiní pomáhali s přípravou parkoviště, nejvíce ale 

pracovali na střeše místního kostela, která se musela po verdik-

tu statiků celá rozebrat.  

 Po rozhovorech s našimi dobrovolníky je jasné, že to byl 

pro ně mimořádně psychicky silný zážitek, je na nich ale také 

vidět radost z pomoci, kterou na jižní Moravu přivezli. S panem 

farářem zůstáváme dále v kontaktu a podle aktuální potřeby 

budeme dále reagovat a snažit se pomáhat, jak to jen půjde. Co 

vnímám jako důležité je to, aby dobrovolníci vydrželi a byli 

ochotni pomoci i za měsíc nebo na podzim, protože dát dohro-

mady napáchanou spoušť, nebude tak jednoduché a rychlé. 

Proto, pokud je mezi Vámi někdo, kdo by chtěl nabídnout i 

fyzickou pomoc, přihlaste se prosím mně nebo veliteli našich 

hasičů, panu Františku Zikmundovi. Zůstáváme s postiženými 

obcemi stále v kontaktu a budeme jim prostřednictvím našich 

hasičů a dobrovolníků pomáhat i nadále. 

 Když jsem viděla hemžení lidí v naší prodejně a plné krabice, 

které odsud vynášeli během pátečního odpoledne bezprostřed-

ně po vyhlášení materiální sbírky, byla jsem dojatá.  
 DĚKUJI VÁM TEDY JEŠTĚ JEDNOU ZA PROJEVENOU 

SOLIDARITU A ZA TO, ŽE JSTE OPĚT NEZKLAMALI!  

       

       Lucie Dostálová, Vaše starostka 

ÚVODNÍK 

Bory-Velké Meziříčí: 
 6:54 Horní Bory 

6:55 Dolní Bory 

11:06 Dolní Bory 

11:08 Horní Bory 

12:59 Dolní Bory 

  13:01 Horní Bory  

16:09 Dolní Bory 

  16:11 Horní Bory  

Bory- 

Žďár nad Sázavou:  
  4.25 Dolní Bory 

6:53 Horní Bory  

6:55 Dolní Bory 

10:15 Horní Bory 

10:16 Dolní Bory 

(uvedeny jsou zde pouze 

přímé spoje) 

http://www.idos.cz
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 Z jednání RO 5.5.2021 
RO schválila prodloužení nájmu v budově staré MŠ pro ZŠ Bory-

rodinné centrum a pro ČSOP Bory - MOP do 31.12.2021 za 1,- 

Kč/rok.  

RO schválila demolici domu v DB 

RO schválila omezení provozu MŠ na 1 třídu ve dnech 1.7.-

16.7.2021. Provoz bude zajištěn po dobu 2 týdnů. 

RO schválila přerušení provozu MŠ ve dnech 19.7.-31.8.2021. 

K pronájmu obecního bytu se sešly 3 žádosti. RO schválila proná-

jem na dobu 1.6.2021- 31.5.2022 

  

Z usnesení jednání ZO Bory 11.5.2021 
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výši 681.963, 31 

Kč. 

ZO schválilo Závěrečný účet za rok 2020 bez výhrad.  

ZO schválilo Účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.  

ZO schválilo převod výsledku hospodaření ve výši 7.426.097,42 

Kč na účet 432 Nerozdělený zisk, ztráta z minulých let. 

ZO schválilo smlouvu o poskytnutí dotace na celoroční činnost 

pro Portimo, o.p.s. 

ZO schválilo cenovou nabídku na vypracování projektových prací 

k územnímu řízení akce chodníky na Hraničkách od Ing. Pohanky 

Leoše ve výši 175.000, - Kč bez DPH.  

ZO schválilo cenovou nabídku od pana Martina Moláka na vybu-

dování provizorní komunikace „Na Sádkách“. 

ZO schválilo, že akci novostavba a rekonstrukce chodníků v obci 

Bory zrealizuje firma POHL CZ a.s.  

ZO schválilo, že stavební část výtahu zrealizuje firma Rossler 

Stavebnictví s.r.o.  

ZO schválilo, že dodavatelem technologie osobního výtahu bude 

firma Výtahy s.r.o. 

ZO schválilo, že investiční překlenovací úvěr ve výši 3 miliony 

obci  poskytne Česká spořitelna. 

ZO schválilo odkoupení částí pozemků pro realizaci chodníků 

v DB. 

ZO schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 611/2020. 

ZO schválilo dar ve výši 500,- Kč pro Linku bezpečí. 

ZO schválilo dar ve výši 1.000, - Kč pro Domácí hospic Vysočina. 

ZO schválilo, že na stavbu domova Pomněnka nebude přispívat.  

ZO schválilo prodej hasičské cisterny. Podání inzerátu. 

 

Z jednání RO 27.5.2021 
RO schválila výjimku z nejvyššího počtu dětí v MŠ Bory pro škol-

ní rok 2021/2022. 

RO schválila hospodářský výsledek ZŠ za rok 2020 ztrátu ve výši 

97.866,23 Kč bez výhrad. 

RO schválila účetní závěrku ZŠ za rok 2020 bez výhrad  

RO schválila úhradu ztráty ZŠ za rok 2020 ve výši 97.866,23 Kč 

z rezervního fondu ZŠ. 

 

Z jednání RO 16.6.2021 
RO schválila vydávání povolenek občanům s trvalým pobytem 

v obci Bory na základě potvrzení od zaměstnavatele, že denně 

dojíždí do zaměstnání přes obec Vídeň.  

RO schválila prodloužení smluv pro pracovníky na VPP. 
RO schválila udělení odměny řediteli ZŠ a MŠ Bory  
 

Z usnesení jednání ZO Bory 27.5.2021 
ZO schválilo dokument Plán rozvoje sportu. 

ZO schválilo prodej hasičské cisterny nejvyšší nabídce, tedy za 

55.000, - Kč.  

 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem o 
ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v plném znění. I v souladu s 

GDPR. 

Kompletní zápisy a usnesení z jednání naleznete na www.bory.cz 

(samospráva/usnesení) 

Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA 

Normální léto 
 V posledních týdnech vnímám intenzivněji mezi veřej-

ností zlepšující se náladu, chuť plánovat, cestovat, setkávat 

se a hlavně začínat jakékoli nové věci. Během léta a dvou 

měsíců zasloužených prázdnin se díky postupnému rozvol-

ňování všech omezení budeme moci těšit z řady kultur-

ních, sportovních i společenských akcí, které měsíce čeka-

ly na nový příznivější termín. Řadu z těchto většinou tra-

dičních aktivit podpořil i Kraj Vysočina. Aniž bych teď 

vyjmenovával jednotlivé akce, závody, festivaly, setkání 

nebo výstavy, využiji prostor ve vašem periodiku 

k poděkování všem organizátorům těchto nejen prázdni-

nových aktivit. Zatímco loni a během jara muselo jít vše 

veřejné kvůli ochraně našeho zdraví na druhou kolej, teď 

se situace pomalu mění a já jsem rád, že se do měst i ma-

lých vesniček vrací společenský život. Osobně se na ten 

normální prázdninový život těším, už proto, že jsem se 

nechal ve své věkové kategorii naočkovat a současná pra-

vidla mi umožňují, abych si prázdninové akce užíval bez 

výraznějších omezení a ve zdraví. Myslím, že stejně uvažo-

valo do poloviny června na Vysočině dalších cca 213 tisíc 

osob, které už mají za sebou také očkování minimálně 

první dávkou vakcíny. Ke stejnému období bylo u nás 

v regionu vyočkováno více než 308 tisíc dávek vakcíny. 

Očkování je nejen podmínkou pro návštěvu většiny spole-

čenských akcí, ale je s největší pravděpodobností způso-

bem, jak ochránit své zdraví i zdraví svých blízkých před 

novým virem, případně před 

těžkým průběhem nemoci, 

kterou vir může způsobit. 

V současné době pečuje pět 

krajských nemocnic na Vy-

sočině v průměru denně 

o 6 osob s těžkým průbě-

hem COVID-19, další dva-

cítka pacientů je ošetřována 

na standardních lůžcích. Je 

to obrovský posun k lepšímu. Například v únoru, kdy pan-

demie v regionu gradovala, se personál krajských nemoc-

nic staral až o 130 vážně nemocných pacientů vyžadujících 

vysoce speciální intenzivní péči a pro standardní péči bylo 

vyblokováno téměř 400 lůžek. Budu velmi rád, pokud se 

potvrdí, že plošná proočkovanost populace je jedním 

z těch nejdůležitějších nástrojů, které zabrání opakování 

loňské pandemie. Už teď se ukazuje, že díky vakcíně se 

uleví tolik zatíženému regionálnímu zdravotnictví a tak si i 

lékaři a zdravotníci budou moci odpočinout a stejně jako 

my ostatní si užít klidného léta.  

 Těším se na okamžik, kdy zase budeme společně hrát, 

zpívat a mačkat se na festivalech, fandit na fotbale, tleskat 

a smát se v divadlech, užívat si ve zdraví volno na dovole-

ných se vším, co k tomu patří. 

   Krásné, pokud možná normální léto, Vám přeje 

Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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 Naše žádost o podporu bezbariérovosti víceúčelové budovy 

byla Ministerstvem kultury doporučena k financování. HURÁ! 

Cesta až k tomuto výroku byla poněkud dlouhá a klikatá, ale 

podařilo se! Pokud se totiž obec rozhodne pro odstranění bariér 

v některé ze svých budov, a ještě k tomu tuto investici nechce 

hradit celou z vlastních zdrojů, je to poměrně náročná cesta. Ta 

cesta v našem případě začala už v zimě roku 2019, kdy jsme se 

dohodli s projektantem pane Vítězslavem Gregarem na vypraco-

vání projektové dokumentace pro tento záměr. Zároveň jsme 

zjišťovali možnosti, kde na tuto akci sehnat finanční podporu. 

Aby mohla být dotačně podpořeno odstranění bariér ve veřejné 

budově, musí být nejdříve zpracován tzv. Generel bezbariérovos-

ti celé obce, tedy druhý krok této akce. Jedná se o dokument, 

který komplexně hodnotí veškeré veřejné prostory v obci 

z pohledu imobilního člověka. Imobilní neznamená pouze člověk 

jakýmkoliv způsobem znevýhodněný pohybově, ale např.i zrako-

vě nebo sluchově. Tento dokument jsme měli hotový v létě 

2020. Poté následoval krok třetí, a to vypracování Záměru bez-

bariérové trasy. S tímto hotovým záměrem jsme se vypravili 

v září 2020 společně s panem projektantem a manželi Hrádko-
vými, kteří záměr i žádost o dotaci vypracovávali, do Prahy na 

Úřad vlády. Zde byl náš plán zhodnocen komisí, která si 

k projektu řekla, za jakých podmínek jej doporučí k financování. 

Zde jsme se také dohodli, že pokud bude náš 

záměr vyhodnocen kladně, budeme moci o 

dotaci požádat Ministerstvo kultury. To díky 

tomu, že se ve druhém patře nachází obecní 

knihovna a kulturní sál, kde probíhají přednáš-

ky a jiné společenské akce. Pro nás to mělo 

velkou výhodu, protože Ministerstvo kultury 

přispívá na odstranění bariér 70% dotací oproti 

standardním 50%!  

 Vyrozumění z Úřadu vlády o kladném po-

souzení našeho záměru jsme dostali v prosinci 2020.  

 Do března 2021 projektanti pracovali na detailech projek-

tové dokumentace a poté se zpracovával rozpočet. V dubnu 

2021 jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury a záro-

veň vypsali výběrové řízení, jehož výsledky jsme už uváděli 

v předchozím čísle. Nicméně pro oživení jsou níže uvedeny zno-

vu.  

 1.6.2021 jsme se dozvěděli, že náš projekt byl doporučen 

k financování a můžeme se pustit do realizace! Stavební firma 

pana Antonína Rösslera z Horní Libochové, která rekonstrukci 

provádí, by měla celou stavbu dokončit nejpozději do 

31.10.2021. 

 Bezbariérová budova neznamená pouze budova s výtahem! 

Bezbariérovosti musí odpovídat také ostatní prostory. Proto v 

rámci této akce bude vybudován nejen venkovní výtah, ale i 

kompletně nové sociální zařízení ve 2. patře, nově vznik-

ne také WC pro imobilní. Bude zrekonstruována chodba 2. patra 

včetně všech dveří a prahů, vyměněno zábradlí v celé budově, 

vybudován chodník od hlavního vstupu do budovy k výtahu a z 

části vyměněno venkovní únikové schodiště. Vystavěno bude 

také nové parkovací stání pod budovou a upraveno stávající stání 

před víceúčelovou budovou tak, aby vše vyhovovalo současným 

požárním, hygienickým a dalším předpisům.  

 Prosíme Vás proto o trpělivost a zvýšenou opatrnost, pokud 

se budete pohybovat v rámci budovy!  
 

Výsledky výběrového řízení 

 

Celkové náklady akce: 6.626.834,-Kč 

Dotace: 3.978.380,- Kč 
Vlastní podíl: 2.648.454,- Kč     Lucie Dostálová 

STAVEBNÍ ČÁST  DODÁVKA TECHNOLOGIE  

Název firmy Nabídková cena 

vč.DPH 

Název firmy Nabídková cena 

vč. DPH 

Rössler-Stavebnictví s.r.o. 5 424 730,- Výtahy s.r.o. 1 202 104,- 

Gremis, s.r.o. 6 164 833,- LIFTSYS s.r.o. 1 244 370,- 

Gardenline s.r.o. 6 594 500,- VERTIK, s.r.o. 1 347 536,- 

SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ 
 Během letošního jara vznikl další pro Bory DŮLEŽITÝ pro-

jekt. Mnoho let se mluví o potřebě VÝLETIŠTĚ. Spojili jsme tedy 

potřebné s užitečným a vyprojektovali v rámci sportovního 

areálu u rybníka Horník nový komplex nízkých budov s názvem 

SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ - OBEC BORY.   

 Kapacita kabin TJ Družstevníku Bory zdaleka pro všechna 

mužstva nedostačuje a mladí hasiči nemají sportovní zázemí 

vůbec. Součástí budovy jsou tedy 2 šatny pro 2x20 žáků se spr-

chami a WC, další sociální zázemí pro veřejnost včetně jedné 

jednotky pro imobilní, dále pak 2 sklady pro umístění hasičské i 

fotbalové výbavy a klubovna/společenská místnost s malou ku-

chyňkou pro studijní část přípravy, příp. pro pořádání závodů, 

doprovodných programů, apod.  

 Ze zadní strany budovy je umístěno také pódium se zpevně-

nou plochou a zastřešeným posezením. Z přední části budovy 

je možné pro pozorování hasičských závodů nebo fotbalových 

zápasů využít zastřešené posezení. K dispozici hasičům bude 

také hasičská dráha.  

 Zázemí bude moci využívat také naše základní a mateřská 

škola včetně veřejnosti.  Projekční činnost zaštítili Ing. Jiří 

Vaněk a Ing. Iveta Petříčková.  

 Možnost podávat své dotační projekty měly mít obce až do 

června příštího roku. Ale vzhledem k obrovskému zájmu a tím 

pádem mnohonásobnému převýšení alokovaných finančních 

prostředků se Národní sportovní agentura rozhodla výzvu uza-

vřít o rok dříve.  

 Společně s projektanty a dalšími pomocníky z řad občanů, 

jsme proto vyvinuli maximální úsilí k tomu, aby bylo vydáno 

stavební povolení včas a my mohli včas podat také žádost o 

dotaci na tento projekt. Nakonec se vše podařilo! Žádáme tedy 

Národní sportovní agenturu o finanční podporu na výstavbu 

tohoto zázemí ve výši 7 mil, přičemž celkové rozpočtované 

náklady činí 14 mil. LETOS na podzim plánujeme akci zahájit 

první etapou, a to výstavbou inženýrských sítí.  

 OBROVSKÉ PODĚKOVÁNÍ patří projektantům a všem, kdo 

nám pomáhali při stavebním řízení! 

 VŠE JSME DÍKY VÁM ZVLÁDLI V REKORDNÍM ČA-

SE!!! DÍKY!!! 

 Projektová dokumentace je k nahlédnutí na webu obce v 

sekci Rozvoj a investice.       Lucie Dostálová 

 

Ministerstvo kultury podpořilo náš záměr!  
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 Jarní období je pro nás vždy poněkud hektické. Finišují se 

projekty a žádosti o dotace a pak se s napětím vyčkává, jak to 

vlastně všechno dopadne. Některé žádosti jsou vyřízeny dříve, 

na výsledky jiných se čeká déle. My v této době už víme, že pro-

zatím dostaly „dotační zelenou“ naše všechny doposud vyhod-

nocené žádosti! 

 V první řadě se jedná o Bezbariérovost budovy víceúčelové 

budovy, kde nám Ministerstvo kultury přislíbilo dotaci ve výši 4 

mil. Kč. 

 V červnu jsme se dozvěděli, že také Ministerstvo pro místní 

rozvoj vyhodnotilo obě naše podané žádosti o dotaci jako 

úspěšné a podpoří tak Opravu a výměnu herních prvků na dět-

ském hřišti za budovou ZŠ a dále pak Opravu povrchu a oploce-

ní víceúčelového hřiště a podlahy tělocvičny ZŠ Bory. 

 Kraj Vysočina nám již letos poskytl dotaci na pořízení zahrad-

ního traktoru a novinkou je, že podpoří také rozšíření naší nauč-

né stezky Poznáváme Bory. 

 Netrpělivě vyhlížíme také vyhlášení výsledků na výstavbu 

nových chodníků, které by měly být zveřejněny každým dnem. 

 Začátkem června jsme také podali žádost o dotaci na výstav-

bu nového Sportovního zázemí u rybníka Horník, jejichž výsled-

ky by měly být zveřejněny až na podzim. Celkový finanční objem 

žádostí o tuto dotaci ale mnohonásobně překročil vyčleněné 

finanční prostředky Národní sportovní agentury, která tuto 

dotační výzvu vypsala. Je proto otázkou, jak na tuto skutečnost 

poskytovatel dotace zareaguje. Budeme s napětím čekat. 

 V případě, že by nám byla dotace přiznána, jsme připraveni 

projekt uskutečnit příští rok. 

 Mezitím byla dokončila výstavba inženýrských sítí a provizor-

ní komunikace Na Sádkách. 

 Přehled jednotlivých otevřených investičních akcí uvádíme na 

protější straně. Můžete se tak podívat, v jaké fázi se jednotlivé 

akce nachází, kdy předpokládáme jejich realizaci a další podrob-

nosti. 

 Více informací k aktuálně realizovaným projektům uvádíme 

na předešlých stránkách tohoto čísla zpravodaje.  

              Lucie Dostálová 

INVESTICE 2021 

CHODNÍKY 2021 
 V dubnu jsme vypsali výběrové řízení na výstavbu chodníků 

podél obou krajských silnic v Dolních i Horních Borech.  

 Do 29.4.2021 do 10:00 byla možnost podat cenové nabídky 

na zakázku "Novostavba a rekonstrukce chodníků podél míst-

ních komunikací III/35425 a III/36049 v obci Bory" prostřednic-

tvím profilu zadavatele.  

 PŘEDPOKLÁDANÁ cena zakázky byla 8.946.000,- bez 

DPH.   

 Sešlo se celkem 6 nabídek, přičemž cenově nejvýhodnější 

nabídka firmy POHL cz, a.s. byla na 55% předpokládané ceny! 

Vítěznou nabídku schválilo zastupitelstvo tento týden na svém 

jednání.  

 Nyní už čekáme "POUZE" na zveřejnění výsledků žádostí o 

dotaci, které by měly být známy každým dnem. 

 

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Na Sádkách 
 Ve čtvrtek 20.5.2021 nám bylo předána kompletně dokon-

čená stavba technické infrastruktury v lokalitě nových rodin-
ných domů Na Sádkách firmou VHS stavby a.s..  

 V rámci stavby zde byly vybudovány inženýrské sítě splaško-

vé i dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, elektřiny a veřej-

ného osvětlení. Zároveň jsme požádali stavební úřad o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

 Zastupitelstvo obce se dohodlo, že v lokalitě nechá vybudo-

vat provizorní komunikaci v celkové plánované šíři tak, aby se 

stavebníci dostali „suchou nohou“ ke svým nemovitostem a 

zároveň, aby i bezprostředně navazující místní komunikace bylo 

možné udržovat v čistotě. Vyúčtování obou akcí přineseme 

v příštím čísle zpravodaje, až bude kompletně dokončeno a 

stavba bude zkolaudovaná.  

KÁCENÍ MÁJKY 2021 
 Tradiční kácení naší májky se letos uskuteční závěrem let-

ních prázdnin, v pátek 20.8.2021. Doprovodný program teprve 

připravujeme, datum 

je ale už jisté. Určitě 

se můžete těšit opět 

na vídeňskou skupinu 

Framil, grilované kýty 

a další občerstvení. 

 Připravujeme také 

odpolední program 

pro děti.  

 

Z-BOX pod 

budovou OÚ 

 Nedávno byl pod budovu obecního 

úřadu umístěn výdejní box, tzv. Z-BOX 

společnosti Zásilkovna s.r.o. 

 Jedná se o samoobslužné výdejní místo, do kterého je mož-

né nechat si poslat svůj balíček, který si následně kdykoliv vy-

zvednete.  

 K obsloužení Z-BOXu je nutné mít nainstalovanou aplikaci 

Zásilkovny v telefonu. Služba zatím funguje perfektně, a i od Vás 

na ni dostáváme pozitivní reakce.    Foto na str. 13 

 

KOMPOSTÉRY 
 Tento týden jsme začali vydávat kompostéry do domácnosti 

naší obce ZDARMA. Pro jeho získání je nutné v kanceláři obec-

ního úřadu nejprve podepsat smlouvu o výpůjčce a daru, na 

jejímž základě Vám bude následně kompostér vydán v areálu 

sběrného dvora. S sebou si vezměte číslo parcely, na které 

bude kompostér umístěn! 

 Kompostér je lehký, ale objemný. Lze jej naložit na přívěsný 

vozík nebo po sklopení sedaček i do osobního auta.  

 (Více o kompostování na str. 10!)  

Název dodavatele IČO dodavatele Datum podání Nabídková cena 

AQASYS spol. s.r.o. 25344447 28.4.2021  12:52 7 484 000,- 

POHL CZ, a.s.  25606468 28.4.2021  13:34 4 963 542,- 

INSTAV Hlinsko a.s. 25284959 28.4.2021  13:42 8 076 294,- 

KRUBAU s.r.o. 05143055 28.4.2021   17:21 10 699 697,- 

COLAS CZ, a.s. 26177005 29.4.2021    7:42 5 799 579,- 

Gardenline  s.r.o 27263827 29.4.2021   8:34 7 984 974,- 

Na Sádkách 
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 Ve šk. roce 20/21 bylo k předškolnímu vzdělávání zapsáno 46 

dětí. Děti nadále vzdělávaly paní učitelky Plocková M., Zikmundo-

vá J., Novotná I. a Štěpánková R. Velkou posilou pedagogů byly 

paní asistentky p. Doležalová B., Švihálková M. a Vondráčková I. 

Provozními zaměstnanci zůstávají  p. Krejčová M. a Kujalová J. 

Spádovými obcemi, ze kterých jsou do MŠ přijímány děti před-

nostně, jsou Radenice, Sklené nad Oslavou, Rousměrov, Cyrilov a 

Bory. Mateřskou školu však navštěvovaly i děti z V. Meziříčí, 

z obcí Kněževes, Nová Ves a Martinice. 

 Loni v březnu nás nemile překvapila koronavirová epidemie, 

která také v tomto školním roce velmi ovlivnila provoz všech 

typů škol. Mateřské školy byly vládou uzavřeny jako poslední až 

v březnu 2021. Díky vládním nařízením a hygienickým opatřením 

jsme tedy byli nuceni ze vzdělávání vypustit veškeré kulturní a 

společenské akce. Projekty realizované společně s rodiči byly 

také zakázány. Všichni doufáme, že se situace ustálí a vše se vrátí 

„do normálu“. 

 Mateřská škola vzdělává děti v rámci měsíčních integrovaných 

bloků. Tyto bloky jsou pak dále rozpracovány na jednotlivá téma-

ta, která korespondují s reálným životem společnosti. Některá 
témata Vám nyní přinášíme. 
 

Podzim v MŠ 
Září 

 Adaptační měsíc u „Motýlků i Včelek“ utekl jako voda. Někte-

ré děti si už ve školce zvykly, jiné ještě pořád cestu  hledají.  Dě-

kujeme rodičům „Motýlkovým i Včeličkovým“ za spolupráci při 

nastavování adaptačního režimu s docházkou dětí do školky. Ví-

me, že to chce „mít pevné nervy, odvahu, pochopení , spolupra-

covat s učitelkami a především trpělivost a čas“. 

 

Projektový den 

 Projektový den v MŠ byl připravován s odborníkem Ing. Marti-

nou Drápelovou, a byl zaměřený na život rostlin. Děti byly sezná-

meny s funkčními částmi rostlin a jejich projevy během jednotli-

vých ročních období.  Potom si zasadily rostlinku, o kterou se 

následně v MŠ staraly.  Také si prohlédly školní zahradu. 

 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky /Projekt ČOS/ 

 V rámci projektu „Se sokolem do života“ jsme opět s dětmi 

navštěvovali tělocvičnu v ZŠ, abychom plnili další z úkolů sportov-

ní všestrannosti. V rušné části jsme např. procvičovali chůzi, běh, 

lezení a poskoky. Zdravotní cviky jsme cvičili podle říkanek. V 

hlavní části jsme se zaměřovali na přelézání, prolézání a podlézání 

různě vysokých překážek, prolézali jsme tunel , přeskakovali jsme 

nízké překážky, kutáleli jsme s míči. S malými míčky se děti učily 

házet horním obloukem do dálky. Pobyt v tělocvičně jsme ukon-

čovali hrou se zpěvem.  Každá hodina byla zaměřená na plnění 

předem stanovených úkolů tak, aby se pohybové dovednosti dětí 

rovnoměrně rozvíjely.  Dětem se cvičení v tělocvičně velmi líbí a 

odchází spokojené. 
 

Zima v MŠ 
Adventní čas 

 Nastal adventní čas a my s dětmi prožíváme nejhezčí období v 

roce. Nejrůznějšími výtvarnými technikami jsme si vyzdobili šatnu 

i třídu, učili jsme se říkanky a zpívali písně. Z důvodu koronaviro-

vé nákazy letos do mateřské školy Mikuláš se svojí družinou ne-

mohl přijít, tak jsme si s dětmi v pátek 4. 12. 2020 uspořádali 

„Čertovský rej“. Hry, soutěže, tanec…. Nechyběla sladká odmě-
na, ale především šlo o krásně prožité dopoledne a spokojené 

děti. 

 

Předvánoční čas 

 Abychom si v předvánoční době trochu zpříjemnili vycházky, 

navštívili jsme betlémky a zazpívali jsme si u nich koledy. Velkým 

překvapením byl pro nás sněhulák, který hlídal naši školku. Děku-

jeme tímto znovu rodičům Petříka     a Anetky!  Abychom udělali 

radost našim dědečkům a babičkám, tak jsme pro ně vyrobili 

přáníčka a osobně jsme je předávali do jejich schránek.  

Kouzelný zimní čas 

 Sněhové nadílky děti využily ke hrám venku, avšak i ve třídě si 

navodily tu správnou zimní atmosféru. Při hrách se učily, jak se 

správně oblékat, co všechno musí mít sněhulák a ověřovaly si 

vlastnosti sněhu a ledu. 

 Po celou dobu vyprávění o ptáčcích v zimě děti provázela 

písnička „Kdo to ťuká na okénku. Každý den jsme pozorovali 

kosáky, vrabčáky a sýkorky, jak jim chutnali dobroty na krmítku. 

Děti vytvářely ptáčky a krmítka z různých materiálů, zahrály si 

“Ptačí hry” a užily si pěkné chvíle. 

 

Karneval 

 Nastal čas „Karnevalového veselí“. Letos to bylo jiné. Kvůli 

koronavirové nákaze byly všechny hromadné akce zrušené. Toto 

veselí jsme si alespoň užili ve školce. Vyzdobili jsme šatnu a třídu 

výtvarnými dekoracemi. Šaškové  a kašpárci se dětem velice po-

vedli. Povídali jsme si – za co děti půjdou na školní karneval, na-

cvičovali jsme různé tance a soutěže. V pátek 27. 2. 2021 jsme 

„Karneval“ uspořádali v MŠ. Všechny děti přišly v krásných mas-

kách, užili jsme si dopoledne plné soutěží, tance, her…Nechybělo 

ani fotografování. Domů si děti odnášely diplom, drobné dárečky, 

balónky, ale hlavně pocit krásně stráveného dne v MŠ. 

 

Jak jsme slavili ve školce masopust 

 Masopust je období veselí, legrace i hostin. Na hostinách se jí 

maso, jitrnice, koláče, koblížky a jiné dobroty. Lidé si připravují 

masky a maškary, tancují a zpívají. Je to období od Tří králů až do 

začátku postní doby.  Budeme se opakovat, ale letos bylo vše 

jinak. Děti se tedy alespoň obrazně v MŠ seznámily s některými 

lidovými tradicemi z období masopustu, rozvíjely myšlení, řeč, 

tvořivost a fantazii při matematických, výtvarných i jiných činnos-

tech. 
 

Jaro v MŠ 
Distanční výuka 

 Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 č. 200 o 

přijetí krizového opatření, se omezil provoz mateřských škol. /

Mateřská škola dle zákona má povinnost poskytovat vzdělávání 

distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mi-
mořádných opatření znemožněna osobní přítomnost dětí ve ško-

le/. Povinnost distančního vzdělávání se týkala dětí, pro které bylo 

předškolní vzdělávání povinné. Mladším dětem však také byly 

nabízeny aktivity a činnosti.  V obou případech bylo potřeba velké 

spolupráce a pomoci rodičů. V rámci zpětné vazby jsme požádali 

rodiče o zaslání fotografií dětí při plnění úkolů. 

Mateřská škola ve školním roce 2020/2021 
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Čarodějnice 

 Když jsme se po dlouhém odloučení, kvůli „koronaviru“, opět 

sešli, hrozně jsme se těšili na nějaké společné zábavné dopoled-

ne. A tak jsme se domluvili na „čarodějnický rej“. Celý týden 

jsme vyráběli, stříhali, lepili a kreslili k danému tématu. Ale, aby 

se z nás stali čarodějové a čarodějnice, museli jsme se nejprve 

něco o tomto „řemeslu“ dozvědět. Poslechli jsme si poučnou 

pohádku Zajíc a čaroděj Honza, naučili jsme se báseň Čarodějka 

a píseň Kouzelné lektvary. Procvičovali jsme si také počítání a 

barvy při míchání lektvarů, naučili jsme se poznávat některé by-

linky, očichávali jsme koření. 

 A pak nastal očekávaný ČARODĚJNICKÝ DEN. Vyzdobili 

jsme si třídu tak, aby se zde čarodějům líbilo. Šikovné maminky 

pro nás vyrobily moc pěkné kostýmy a my jsme se s chutí pustili 

do tancování a soutěžení. Soutěžili jsme v hodu hadích ocásků, 

ve sběru bylinek pomocí nákupního vozíku a ve vedení míče 

kouzelnickou hůlkou. A kdo byl nejlepší? No, přece my všichni!!! 

Dopoledne se vydařilo, odnesli jsme si spoustu zážitků, diplom 

na památku a malou sladkost od čarodějky. Jen velká škoda, že tu 

zatím s námi nemohli být i ostatní kamarádi. 

 

 Den  dětí  

 Téměř na konci školního roku se děti nejvíce těšily na oslavu 

Dne dětí. Tento den se „Včelky“ vydaly na cestu za pokladem. 

Nejdříve byl u školky nalezen dopis, který nám napsal pirát 

„Černá perla“. Poté jsme se vydali po červených praporkách, 

které označovaly směr cesty. U žlutého praporku jsme plnili 

vědomostní úkoly a za každý splněný úkol jsme získali klíč 

k odemčení pokladu. Po cestě jsme plnili celkem šest úkolů a 

získali šest klíčů. Na konci cesty jsme našli červený a žlutý prapo-

rek u sebe, to bylo znamení, že zde je ukrytý poklad. Hledání 

pokladu nám dalo celkem zabrat, ale nakonec jsme ho našli. 

K odemčení jsme použili všechny získané klíče a o poklad jsme 

se podělili. Posilnili jsme se před zpáteční cestou a vydali jsme se 

podle pokynu ke školce, kde byla ukryta druhá část pokladu. Na 

závěr jsme si zazpívali píseň „Sláva nazdar výletu“. 

 Se třídou „Motýlků“ jsme se také vypravili na ,,Cestu za po-

kladem“. Počasí nám přálo a cesta do Geoparku v Borech nám 

rychle uběhla. Cestou jsme pozorovali různé ekosystémy – lou-

ky, lesy, rybníky, pole,… V parku jsme našli poklad v podobě 

malé hračky a ,,mlsky“.  Prohlédli jsme si park, zahráli si různé 

hry, snědli jsme to, co maminky nachystaly do batůžku a spoko-

jeně jsme se vrátili zpět do MŠ.    Kolektiv MŠ Bory 

Beseda se starostkou obce v ZŠ 
     V 6. roční-

ku se děti učí 

o č innost i 

obecního za-

stupitelstva, o 

tom, jaké funk-

ce plní, na jak 

dlouhou dobu 

jsou voleni zastupite-

lé a jaká je úloha 
rady obce a starosty. 

Proto jsem pozvala 

do altánu za školou 

9.6.2021 starostku 

naší obce, bývalou žákyni naší školy, paní inženýrku Lucii Dostálo-

vou, aby nám o své práci něco řekla. Paní starostka byla tak 

ochotná a ve svém bohatém programu si pro nás vyšetřila 2 hodi-

ny a seznámila nás s projekty, které teď obec připravuje. A jak 

besedu hodnotily děti?                                                                               

 „Bylo to bezva a byla legrace.“ „Hlavně se mi líbí, že se v obci 

pořád něco buduje.“ „Je fajn, že se bude opravovat hřiště za ško-

lou.“ (Tento projekt připravila základní škola ve spolupráci 

s obecním úřadem.) „Nelíbí se mi, že se pořád nestaví cyklostezka 

z Borů do Vídně.“ „Je bezva, že se bude dělat výtah vedle obecní-

ho úřadu a dráha pro hasiče.“ „Taky se mi líbilo, že se tady 

budou sázet stromy a my taky pomůžeme.“ „Bude prima, 

že bude u hřiště taneční pódium.“ „Taky je super nápad 

s radary.“ „Parádní bude nový kulturák.“ „Jako dobrý nápad 

se mi zdá pořízení kompostérů do každé domácnosti, aby 

se zmenšilo množství odpadu a ušetřilo se za jeho odvoz.“ 

„Bude taky prima, že se vybuduje u fotbalového hřiště 

převlékárna, zázemí pro hasiče, šatny, pódium pro muzi-

kanty.“   

 „Škoda, že tady nebyl pan starosta z Vídně.“ (PS: Příště 
se pokusím spojit se i s panem starostou Ing. Martinem 

Vávrou z Vídně a pozvat i jej.    

  Žáci VI. třídy a paní učitelka Zuzana Jurková                   
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Zájezd Klubu 

dobré pohody 

na Kyjovsko se 

uskutečnil přesně 

po roce. Loni jsme 

ho absolvova l i 

v deštích, tentokrát 

panovalo veliké 

horko. Ale to už tak 

bývá. Jisté je, že 

jsme všichni byli 

rádi, že situace se 

uklidňuje a my mů-

žeme společně vyra-

zit.  Navštívili jsme 

zříceninu hradu 

Cimburk, tajemné 

místo svatý Klimen-

tek, oběd jsme si 
dali ve skvělé re-

stauraci IP restau-

rant v Kyjově, po-

tom jsme navštívili 

Alej Českých panovníků a mlýn v Bukovanech. A na závěr dne 

jsme si nechali pozoruhodný, moderní kostel Kaple Jana Pavla II..  

Bylo nám spolu dobře a moc doufáme, že na podzim bude mož-

né zase někam vypravit a snad třeba i na víc dnů. 

 

Pasování druháčků na čtenáře. I když jsme návštěvy 

dětí v knihovně opakovaně plánovali, nepodařilo se nám je usku-

tečnit. A tak loňští prvňáčci museli na svůj slavnostní den 

v knihovně čekat tak dlouho. Nejen toto byla ovšem novinka, 

poprvé je totiž pasovala královna. Lucko, děkujeme moc! Děti 

nám předvedly, že i přes složitost letošního školního roku jim 

většinou čtení problémy nedělá a někteří čtou opravdu krásně. 

Proto také dostaly přihlášku do knihovny a knížku, která byla 

v minulém roce pro prvňáčky vydaná. Tato knížečka se jinak 

koupit nedá! Bylo to milé setkání a snad už nic nebude bránit 

tomu, abychom se v knihovně v novém školním roce opět spo-

lečně setkávali.         Blanka Křížová 

Jak správně založit kompost v kompostéru. 
1. Kompostér postavte na rovnou plochu 

Kompostér nemá dno a potřebuje mít styk s půdou, protože právě odtud se do kompostéru 

dostávají důležité mikroorganismy. 

2. Do kompostéru vložte nalámané větve 

Pro správné nastartování kompostovacích procesů potřebuje kompostér přístup vzduchu, 

proto vložte dospod suché i zelené větvičky. 

3. Otevřete větrací otvory 

Pro dostatek větrání otevřete větrací ventil.  

 Do kompostéru vhazujte biologický odpad v poměru C : N 25-30 : 1. Zní to zbytečně 

vědecky, ale žádná velká věda to není. 

 Čerstvý zelený materiál bohatý na dusík stačí vhodně zkombinovat s dřevnatým starším 

materiálem, který obsahuje hodně uhlíku. 

 Základní pravidlo zní: na 2-3 díly hnědého materiálu ( např. zemina, nejlépe však už 

fungující kompost) přidejte 1 díl zeleného  

 V těchto dnech jste si mnozí přivezli domů nového pomocníka. 

Kompostér. Návod jak ho sestavit, byl přiložen, i základní rady jak postupovat při kompostování.  Prosím, úplně nevěřte ob-

rázku vlevo. Jen tak vkládat všechen biologický odpad ze zahrady i z kuchyně a pak dole lopatkou vybírat krásný drolivý kom-

post…. Kompostování je věda. Ale krásná věda! Informací o něm je všude množství. Daly by se sem z internetu, či odborné literatu-

ry zkopírovat dlouhé texty. Kdo bude chtít, najde si je jistě sám. I mnohá videa na Youtube naleznete.  

 Jisté je, že i materiál v kompostéru je třeba občas (několikrát do roka), promíchat, přeházet, překopat. 

Tedy  kompostér rozebrat postavit vedle a vše přeházet. Kvalitu kompostu si jistě zlepšíte, a proces zrych-

líte, pokud veškerý vkládaný materiál bude posekaný nadrobno. (I dřevnatý stonek velikánské slunečnice 

včetně kořenu, posekaný na kousky, kompost dobře „zbaští“). Kompost je třeba udržovat vlhký. Dobrá 

rada je, do počátečního procesu v kompostéru přidat kompost z naší obecní kompostárny!  

 A ještě pár jistých a ověřených zásad: Materiál v kompostu musí být různý. Hnědý i zelený, suchý i 

mokrý. Tráva s trávou zkrátka kompost neudělá!  Výčet toho, co do kompostu můžete dávat je dlouhý – 

řekla bych, že je třeba používat selský rozum! Pokud zkompostujete všechny zbytky ze zahrady, trávu, 

plevel, zbytky z kuchyně, listí, odkvetlé květiny, natě zeleniny, podrcené, či na drobno nasekané větvičky, 

piliny, popel ze dřeva, jablečnou drť z moštování, vaječné skořápky včetně papírových obalů…. máme léty 

ověřeno, že takový kompost zahradu kvalitně uživí.  Žádný hnůj, ani umělá hnojiva nejsou třeba.   

 Přeji vám, ať vám nový pomocník dobře slouží a dělá radost!         Blanka Křížová  

TRÁVA S TRÁVOU KOMPOST NEUDĚLÁ... 
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 Již několik roků 

kůrovec spolu se silný-

mi větry vytváří ve 

starších lesních poros-

tech rozsáhlé holiny. 

Stejné je to i uprostřed 

Borského lesa, kde leží 

Přírodní památka Rasu-
veň. velmi starý bukový 

les s jehličnany - jedlí, 

smrkem, borovicí a 

modřínem. Je jedineč-

nou ukázkou směsi 

dřevin, jež tu rostly 

před plošným zavede-

ním smrku do porostů. 

V roce 1989 při vyhláše-

ní Rasuvně chráněným 

územím jsme netušili, 

jaké změny zasáhnou do 

hospodaření v lese. Na 

fotografiích vidíme, že 

téměř na všech stranách 

kolem ní jsou už mýtiny. 

Některé zasáhly do 
ochranného pásma pří-

rodní památky, jiné jsou 

už na okraji chráněného 

území. Rasuveň je vrch, 

jenž ze tří stran vyčnívá 

do krajiny. A navíc je 

porostlý vysokými a mohutnými stromy. Velké plochy bez stromů umožňují 

větru snadněji proudit s větší silou. Víme co silný vítr dovede! Ani buk 

s mohutnými kořeny takovému větru neodolá. To je první otázka, na kterou 

neznáme odpověď. Zda-li tento starý les nápory větru vydrží? Druhou je, zda

-li budou mít jehličnaté stromy dostatek sil, aby odolaly kůrovci? Lesníci lesy 

kolem Rasuvně od kůrovce už vyčistili. Také dostatek vláhy v minulém roce 

lesu velmi prospěl. Tak uvidíme. Přejeme si, aby tento překrásný les překonal 

obtížné období s co nejmenšími změnami. Abychom 

mohli i nadále vnímat poselství, které nám přináší. 

Právě takové lesy rostly kolem Borů před více než 

dvěma stovkami let.   

         Pavel Kříž   

 V první polovině roku 2021 v Borech spadlo  317 mm atmosférických srážek.  

Z toho: leden 63 mm, únor 47 mm, březen 18 mm, duben 28 mm, květen 104 mm 

a červen  57 mm.  

1. PP od silnice ke Krásněvsi v říjnu 2019 

2. Rozsáhlé holiny na jihozápadní straně PP 

zasáhly ochranné pásmo - leden 2021 

5. Buky vyvrácené větrem na východ-

ním okraji PP - únor 2021 

6. V bukovém porostu PP rostou 

jehličnany - březen 2021 

3. Holiny se zakusují do PP  

od severovýchodu - srpen 2020 

4. Pohled na PP přes vytěžené 

údolí Sedličky v lednu 2021 

RASUVEŇ – ZELENÝ OSTROV UPROSTŘED MÝTIN   

PRO ZAJÍMAVOST 
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 Sazka olympijský víceboj 
 Už 9 let plníme disciplíny Sazka olympijského víceboje 

a na konci školního roku dostávají naše děti vlastně dvě vy-

svědčení. Nebo vlastně jedno vysvědčení a jeden Olympij-

ský diplom. Na něm jsou výkony žáka ve skoku z místa, 

hlubokém předklonu, Zátopkově běhu na 500 m nebo 1000 

m, zkráceném sedu – lehu, sprintu 60 m, postoji čápa, T-běhu 

a hodu basketbalovým míčem. Podle zvednutých palců děti 

poznají, jestli se zlepšily nebo ne, a komu ze sportovců se 

podobají. Rodiče se pak přes QR kód mohou podívat na ana-

lýzu sportovních 

předpokladů svého 

dítěte. Myslím si, že 

tato aktivita motivuje 

děti k tomu, aby se 

stále zlepšovaly a 

měly radost z pohybu.  

 Zuzana Jurková 

(Garantka SOV)  

 Další foto str. 14 
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Pomozte týmům ze svého okolí do finále! 
HLASUJTE ON-LINE PRO SVÉ REGIONÁLNÍ DĚTSKÉ A MLÁDEŽNICKÉ  

SPORTOVNÍ KLUBY A TÝMY Z  

ASOCIACE ŠKOLNÍCH  

SPORTOVNÍCH  

KLUBŮ A ČESKÉ OBCE  

SOKOLSKÉ, KTERÉ ZÍSKAJÍ FINANČNÍ  

VÝHRY A NAVÍC ZDRAVÉ PRODUKTY 

VLASTNÍCH ZNAČEK PENNY.  
Žáci naší ZŠ se také zapojili do soutěže  

HÝBEME SE HEZKY ČESKY 

S PENNY, 
a potřebují nasbírat co nejvíce hlasů,  

aby postoupili do finále. Pomůžete jim? 

Vše naleznete na odkazu:  https://www.hybemesehezkycesky.cz/online.../detail/1029... 

Online hlasování probíhalo do 30.6. 2021.  

      Od 2.9.do - 29.9.2021bude v prodejnách Penny probíhat finále! 

KUTILOVÉ  

- pozvánka na výstavu 
 Milí rodiče, máte moc šikovné děti!  

 Vyrobily spolu s paní učitelkou Janou Benešo-

vou III. třída, s panem učitelem Martinem Cha-

lupou V. třída a s paní učitelkou Zuzanou Jurkovou 

a Boženou Chalupovou IV. třída výrobky ze dřeva 

v projektu Kutilové. Teď se podařilo MAP II 

MOST Vysočiny, o.p.s Velké Meziříčí uspořádat 

výstavu a všechny výrobky je možné shlédnout ve 

výstavní síni Jupiter klubu. Výstava bude otevřena 

do 16. července 2021. Tak neváhejte, a pokud 

máte cestu do Velkého Meziříčí, vypravte se tam.          

    Koordinátorka EVVO Zuzana Jurková    

https://www.hybemesehezkycesky.cz/online-hlasovani/detail/1029?region_id=35&fbclid=IwAR3QpyTCNGwqQnAeQbgHv7s6BgP7yTxjjloKj1B7g0Dxo54R7Fq1FZwKvQ4
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 I přes chladné jaro rozkvetly prst-

natce májové v Přírodní památce Mráz-

kova louka už začátkem června. 

V přední části k silnici jich bylo méně 

než v minulém roce. Zato v zadní části 

kvetly tisíce květů. Je to ještě víc než 

loni. Snad to způsobil dostatek vláhy. 

Nebo více světla kvůli vykácenému sou-

sednímu lesu, že byly rostliny vyšší a 

květy větší než jindy.  

 Tyto tajemné rostliny nás navíc pře-

kvapily. Vykvetly i na nejsušším místě 

v rohu louky mezi lesem a cestou.  Od 

sedmdesátých let minulého století, je to 

poprvé.       

        Pavel Kříž 

Členové Mysliveckého spolku při práci na oplocence v obecním lese. 
Zásilkovna v Borech 

Z  naší MŠ...K článku na str. 8 



  

 Ve čtvrtek 24.6.2021 
se na hřišti TJ Družstevní-
ku Bory uskutečnil nábor 
do fotbalových přípra-
vek. Všechny zúčastněné 
děti si užily disciplíny, 
které si pro ně připravili 
trenéři. Snaha byla od-
měněna limčou a 
zmrzkou. 
 Kdo nestihl náborový 
trénink, nemusí zoufat, 
malého fotbalistu či fot-
balistku můžete přihlásit 
po celý rok v době tréninků. 
 Tréninky přípravek začnou opět v polovině srpna. Děkujeme všem zúčastně-
ným dětem i rodičům.    
     TJ Družstvník Bory  
    Foto Eva Procházková  
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