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Borský zpravodaj 

 

Neděle 12.11. v 9.45. hodin 

Poutní mše svatá v Horních Borech  

Nový panel NS u kostela v  Horních Borech.  

Druhá strana tohoto panelu bude věnována farnosti. 

 I cestováním se dá pomáhat. Vaškovy cesty jsou 

toho důkazem! Tentokrát se rozhodl pěšky obejít celé 

bývalé Československo po hranicích. A aby si nekráčel 

jen tak, spojil svou již třetí, pěší cestu opět s pomocí a 

získal finance na léčbu holčičky s mozkovou obrnou. 

Cesta o příběhu Emičky, o vztahu člověka s přírodou, o 

krásách naší a slovenské vlasti, o svobodě, o hranicích 

mezi státy a mezi lidmi a o dobrotě lidí.  

  Václav Malinský www.cestazasny.com 

ROZSVÍCENÍ  

VÁNOČNÍHO STROMEČKU 2017 
První adventní neděle 3.12.2017  

ve 14. hod. v KD 

Letos v duchu Betlémů a „Krabic od bot“ 

Následovat bude průvod s vánočními světýlky 

k budově OÚ ke stromečku. 

 

OBECNÍ  MUZEUM  

PŘEDVÁNOČNÍ 
zve všechny k návštěvě.  

 

2. adventní neděli 10.12.  14. - 17. hod.   
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           Ze zápisu ze 43. jednání ZO 29.8.2017   
Přítomni: Všichni členové ZO.  

Program jednání 

I. Zahájení zasedání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 
4. Rozpočtové opatření č. 7/2017 

5. Vozovky v zástavbě na Sádkách 

6. Závěr 

- Výstavba na Sádkách. Toto jednání bylo svoláno proto, aby se 

vyřešila patová situace v rozhodnutí o podobě komunikací na 

Sádkách. Starosta obce předložil členům ZO novou studii od 

pana ing. Gregara. Podle ní by vozovky nebyly stejné, ale na vět-

šině území by byly v celkové šíři 9,40 m (vozovka 4,5 m, dlažba 

1,90 m a zelené pásy 1,5 m). Zastupitelé ale rozhodli, že se bude 

hlasovat o dvou původních variantách. 

ZO schvaluje variantu 3,5 m asfaltová vozovka + 1,80 m dlažba. 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 ve výši 1 138 

396,40 Kč 

 

Ze zápisu z 39. schůze RO 20.9.2017  
Přítomni: 4 členové RO 

Omluvena: ing. L. Dostálová 

- RO schvaluje uzavření dohody o provedení práce s ředitelem 

ZŠ. Jedná se o realizaci projektu OPVVV. 

- RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na byt XXX opět o 

jeden rok. Na dobu: od 1.10.2017 do 30.9.2018 

- Půjčování nového stanu. Byl zakoupen malý párty stan 3x3 m. 

RO schvaluje půjčovné 200,- včetně DPH. Pro organizace zdar-

ma. 

 

     Ze zápisu ze 44. jednání ZO Bory 26.9.2017  

Přítomni: 14 členů  
Nepřítomni: Kotačka L., 

Program jednání 

1. Zahájení zasedání  

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání  

4. Kontrola zápisu z RO 

5. Kontrola usnesení z jednání ZO 

6. Veřejnoprávní smlouvy a žádosti a smlouvy FMP 

7. Rozpočtové opatření č. 8/2017 

8. Směrnice účetnictví a oběh dokladů 

9. Směrnice o účtování a oceňování majetku 

10. Aktualizace plánu finanční obnovy vodovodu a kanalizace 

11. Prodej a výměna pozemků  

12. Různé 

13. Žádosti 

14. Závěr 

- ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s TJ Družstevník na celo-

roční činnost 

    ZO schválilo žádosti a smlouvy z FMP: 

Drakiáda 1000,- Kč 

TJ Bory - Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenisu - 5000,- Kč 

Podzimní zájezd 2017 - 4000,- Kč 

SDH - zakončení sezóny MH v Borech - 4000,- Kč 

Dožínková pouť 2017 - 3000,- Kč 

ZO schvaluje převedení částky 1846,- Kč na zakoupení stanu. 
 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 ve výši 42 500,- 

Kč 

- ZO schvaluje Směrnici účetnictví a oběh dokladů 

- ZO schvaluje Směrnici o účtování a oceňování majetku 

- ZO schvaluje Aktualizaci plánu finanční obnovy vodovodu a 

kanalizace 

- ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 138/1 o výměře 108 

m2, v k. ú. HB za cenu 150,- Kč/m2 

- ZO schvaluje výměnu pozemků:  

- p. č.139/9 v k. ú. HB o výměře 340 m2 za: 

- p. č. 140/8 v k.ú HB o výměře 57 m2   

- p. č. 140/9 v k.ú HB o výměře 131 m2    

- p. č. 138/4 v k.ú HB o výměře 28 m2    

- p. č. 138/5 v k.ú HB o výměře 124 m2  

               Celkem 340 m2  

- ZO schvaluje prodej části pozemku p. č. 356/1 o výměře cca 20 

m2 v k. ú. Dolní Bory za 150,- Kč/m2 . 

Žádosti 

- ZO schvaluje dar v částce 1000,-Kč pro Domácí hospic Vysoči-

na. 

 

   Ze zápisu ze 40. schůze RO 18.10.2017  

Přítomni: 4 členové RO  

Nepřítomen:  P. Viliš, 

- Oprava obecní studny u hasičské zbrojnice. Manželé XXX stále 

studnu využívají a rádi by využívali dál. Je třeba studnu dobře 

přikrýt a zabezpečit. Navíc je studna v místě, kde mají vjez hasič-

ská vozidla. Pan XXX opravu zajistí, ale rád by, aby obec část 
nákladů uhradila. Udělat takové krytí, aby se přes studnu dalo 

jezdit, by bylo velmi nákladné. Je třeba ještě řešit se SDH. 

- Zápis do obecní kroniky 2016. Text zápisu obecní kroniky byl 

členům RO zaslán předem, aby měli čas se s ním seznámit. Kro-

nikář vysvětlil jak je teď kronika zpracovávána: Kronika bude 

nadále vedena psaním na počítači. Už se nebude ručně přepiso-

vat do vázané knihy. Vyvazovat se budou vytištěné listy. Kronikář 

P. Kříž také předložil fotografické přílohy.  

RO schvaluje znění zápisu do Obecní kroniky za rok 2016 

- RO schvaluje vyvěsit záměr k pronájmu. Pozemek p. č. 1235/1 

a p. č. 1235/2  k. ú. Horní Bory o celkové ploše 50 m2. 

- RO schvaluje vytvořit jedno pracovní místo na VPP. Bude to 

zkrácený úvazek 6 hodin, od 1.12.2017 na dobu jednoho roku. 

 

     Zápis ze 45. jednání ZO Bory 24.10.2017  

Přítomni: 10 

Omluveni: Viliš P., Ing. Dostálová L., Mgr. Chalupa M., Pólová M., 

Nepřítomni: Láznička P., 

Program jednání 

1. Zahájení zasedání 

2. Schválení ověřovatelů zápisu 

3. Schválení programu jednání 

4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Kontrola jednání RO 

6. Rozpočtové opatření č. 9/2017 

7. Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017 

8. Pravidla FMP 

9. Cena stočného, vodného a odpadů a další poplatky 2018 

10. Prodej pozemků 

11. Projednání Plánu zlepšování MA21 a Hodnotící zprávy MA 21 

12. Různé 

13. Závěr 

- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2017 ve výši 167.754,- 

- ZO bere na vědomí výroční zprávu ZŠ školní rok 2016/2017 

- ZO schvaluje pravidla FMP na rok 2018 

- Zastupitelstvo projednalo cenu stočného, vodného a odpadů. 

Cena vodného a stočného bude stanovena dle návrhů firmy Pro-

vod. Cena za odpady zůstane stejná, jako v minulém roce. 

- Prodej pozemků: Firma Colas žádá o odkoupení částí pozemků 

v prostoru kamenolomu o celkové ploše 1401m2 na kterých stojí 
většinou provozní budovy. Navrhovaná cena 150,- Kč/m2. ZO 

neschvaluje tento prodej, tedy ani vyvěšení záměru. 

- Paní XXX žádá o odkoupení pozemku p. č. 6 o výměře 333 m2 

v k. ú. Dolní Bory, za cenu 10,- Kč/ m2.  ZO neschvaluje vyvěšení 

záměru, zejména kvůli velmi nízké nabídnuté ceně. 

- Paní XXX žádá o odkoupení pozemku p. č. 1106/1v k. ú. Dolní 

Bory o celkové výměře 245 m2, za 150,-Kč/ m2. ZO schvaluje 



Stránka 3 Číslo 5 

vyvěšení záměru. 

- XXX žádá o koupi pozemků p. č. 338, o výměře 556 m2, a p. č. 

339 o výměře 863 m2, v k. ú. Horní Bory, za cenu 150,-Kč/m2 

ZO schvaluje vyvěšení záměru. 

- Projednán Plán zlepšování MA 21 a Hodnotící zpráva MA 21.  

- Různé - Návrh starosty, využít dotaci na opravu komunikace 

k Radenicím. ZO ukládá starostovi: Oslovit Zemas A.G. a Obec 

Radenice, zda by se podíleli na spoluúčasti projektu. 

- Návrh M. Špačka: Nekryté meliorační šachty na pozemcích v 

krajině. Nejdříve vyzvat Zemas A.G., pokud nedojde k nápravě, 

zaslat dopisy vlastníkům pozemků. 

- Návrh D. Kořínkové. Osadit novou autobusovou zastávku na 

návsi v Horních Borech dodatkovou tabulkou s informací, že tu 

bus staví jen ve všedních dnech a jinak lze prostor využívat 

k parkování. Např. i při bohoslužbách, pohřbech aj.. 

- Návrh D. Kořínkové. Nějak vyřešit zpomalení aut přijíždějících 

od Rousměrova. Značka začátek obce bývala umístěna dál smě-

rem k Rousměrovu. Bylo by dobré zařídit, aby takto byla opět 

umístěna, nebo změnit značení, např. „rychlost 70 km“ na 

„značku 50 km“. 

 

Tyto dokumenty byly zkráceny a upraveny v souladu se zákonem  

č. 101/2000 Sb., v plném znění o ochraně osobních údajů. 

Velkoobjemový kontejner: Bory - přistavení 10.11., 

výměna 14.11., odvoz 20.11. 

Menší kontejner na Cyrilov - přistavení 13.11., odvoz 

20.11. (na delší dobu nemají ve svozové firmě volný) 
  

Nebezpečný odpad: 15.11.2017 

Cyrilov - 16,30 - 16,40 hod. 

Bory - 16,50 - 17,10 hod. 
 

Kancelář OÚ koncem roku 

Otevřeno bude naposledy v úterý 19.12. 2017. Od 20. 

12. do 29.12. 2017 dovolená.  
 

Obecní kalendář 2018 

S vánočním číslem Zpravodaje ho dostanou všechny do-

mácnosti. Tentokrát bude docela jiný. Bude totiž obsa-

hovat kresby dětí ze ZŠ.   

 

Obecní kompostárna v listopadu 

V listopadu (pokud nenasněží), bude kompostárna ote-

vřena ve středu a v sobotu 15.30 - 17.30 hod 
 

 

Rodiče, kteří máte 

zájem o návštěvu  

Mikuláše a jeho  

družiny v úterý 5.12., 

nahlaste se prosím do 

sešitu v prodejně  

COOP Jednota. 
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JEDLÉ TUKY A OLEJE CO UŽ ANI JAR A DOMES-

TOS NEZVLÁDNOU 

 Dost velká část lidstva má ráda tučná jídla. Ale buďte bez 

obav. Nebudeme se zde zabývat obezitou, zažíváním nebo snad 

agitací zdravé výživy. Jezte, 
co chcete..., protože jste 

to, co jíte. Jak víte. 

 Naopak si zde něco 

povíme o tom, co se s 

oblíbenými tuky a oleji 

stane po tom, co doslouží 

coby kuchyňská ingredien-

ce.  Ze všech těch lahví 

olejů, co vidíte tak krásně 

vyrovnané v super-hyper-

mega marketech se stane 
odpad (obsah stejně jako 

obaly). Ať už přímo, nebo 

zacházkou přes naše trávi-

cí ústrojí. Řečeno zjedno-

dušeně – po tom, co se 

tuky usmaží nebo přesma-

ží, skončí svou záslužnou 

pouť buď ve výlevkách, 

nebo záchodech. Odtud 

putují dál těmi rourami, o 

kterých raději nechceme 
moc vědět. Jelikož je struktura tuku taková, jaká je (při ochla-

zení vytváří hrudky), nabalují na sebe tyto oleje další nečistoty 

a usazeniny a vytvářejí tak v těchto rourách úchvatný povlak, 

na který ani sofistikovaný Domestos, ani prostý louh nestačí. 

(Někdy se může stát, že se v kanalizacích objeví tzv. "tuková 

kra", která prostě kanalizaci ucpe a neuvolní ji, dokud ji specia-

lizovaná firma 'neprošťouchne'.) Netřeba dodávat, že množství 

tuku v kanalizacích se rapidně zvyšuje zejména o svátcích, a to 

svátcích vánočních. Na své další pouti kanalizací pak ucpávají 

kanalizační čerpadla (tím, že se nabalují na jejich sondy, které 

tato čerpadla ovládají, a vyřazují je z provozu). Mimo této pro-

sté činnosti se ještě tuky v kanalizacích zabývají tím, že urych-
lují korozi kanalizačního potrubí. Dělají to tak, že se v kanaliza-

ci částečně rozkládají. Tak vznikají mastné kyseliny, no a ty 

mohou urychlit korozi už tak těžce zkoušených stěn kanálů a 

potrubí. „Velmi dobrou práci“ tuky odvádí i v čističkách od-

padních vod, kamžto se dříve či později nakonec stejně dosta-

nou. Zde nejraději narušují mechanický proces čištění odpad-

ních vod. (Například při přívalových deštích může dojít k ucpá-

ní mechanické části a následnému přetoku vody do tzv. biolo-

gické části čistírny.) Dalo by se tedy říci, že z vaší pánve nebo 

friťáku se tuk prožene vaším odpadem doma (který vám mi-

mochodem může velmi snadno ucpat), kanalizací, čističkou, aby 
byl na konci své cesty triumfálně odvezen na skládku.  

 Statistik a čísel chtiví čtenáři jistě baží po informaci, kolik 

že to tuků se ročně dostane do kanalizací. Je to jednoduché. 

Skoro všechen, který se vyrobí, či lépe řečeno prodá. Takže 

čísla hledejte v oblasti příčin, a ne následků. Nicméně spotřeba 

kuchyňských olejů je vysoká. Přispívá k tomu obliba smažených 

jídel. Domácími řízky počínaje a hranolky ve fastfoodech kon-

če. 

 Lepší, než vypouštět kuchyňské oleje do odpadu, je 

přelít je do PET lahve (přes sítko), zavřít a hodit do 

kontejneru na oleje.       Zdroj: www.trideniodpadu.cz 
 

 Nově budeme použité kuchyňské rostlinné oleje 

sbírat i u nás v Borech. Než bude vybudované Sběrné 

místo odpadu, můžete dobře uzavřené PET láhve 

s použitým, přecezeným olejem odevzdávat u Křížů 

Dolní Bory 41. Odtud si ho bude odebírat specializova-

ná firma.                                    Blanka Křížová 

 

 

(městské zpravodaje listopad 2017) 

 

 Zdravotnictví je odvětvím, jehož kvalita vý-

razně ovlivňuje naše životy – hlavně pocity spo-

kojenosti a jistoty. I vzhledem ke své profesi jsem si této sku-

tečnosti dobře vědom. Krajský úřad má zodpovědnost za zdra-
votnictví hlavně prostřednictvím svých pěti krajských nemocnic 

a krajské zdravotnické záchranné služby. Už v roce 2006 učini-

lo krajské zastupitelstvo rozhodnutí o průběžné obnově a roz-

šiřování nemocniční infrastruktury. A na toto rozhodnutí nava-

zovala další zastupitelstva. Nešlo a nejde o nárazová rozhodnu-

tí, ale o systematické zlepšování podmínek v našich nemocni-

cích. Považuji za velmi důležité, že v Kraji Vysočina se stále 

i v tomto směru daří víc evoluci, než revoluci. 

 Částečnými rekonstrukcemi i novými dostavbami prošlo 

postupně všech pět nemocnic. V současné době se rozsáhlé 

investice uskutečňují hlavně ve dvou největších městech Vyso-
činy. V Třebíči probíhá mezi jiným už od roku 2016 výstavba 

dvou nových budov energocentra a pavilonu chirurgických 

oborů. Rovněž pokračuje rekonstrukce budovy bývalé porod-

nice. S novými investicemi souvisí i projekty špičkového pří-

strojového vybavení. Dohromady jde o investice ve výši 499 

miliónů korun a hotovo by mělo být do půlky příštího roku. 

V Jihlavě probíhá od února 2016 hlavně rekonstrukce pavilonu 

interny. Postup pokračuje po jednotlivých podlažích od shora 

dolů. Při rekonstrukci nižších podlaží jsou tato podlaží provi-

zorně stěhována do již zrekonstruovaných prostor. Až po 

kompletní rekonstrukci celého objektu dojde k nastěhování 

jednotlivých oddělení do svých předem určených částí budovy. 

K dokončení celého pavilonu by mělo dojít na jaře 2018 a cel-

kové náklady dosáhnou 350 milionů korun. 

 Ovšem potřebným základem fungujícího zdravotnictví jsou 
především odborně zdatní lidé – lékaři, sestry a další personál. 

Proto Rada Kraje Vysočina přijala už v únoru 2010 „usnesení 

na stabilizaci zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lid-

ské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče ve zdravot-

nických zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina prostřednic-

tvím stáží, stipendií a náborových příspěvků“. Podle tohoto 

usnesení je lékaři poskytován náborový příspěvek 100 000 Kč, 

nelékaři pak 30 000 Kč. Studentovi lékařské fakulty může být 

poskytnuto stipendium ve výši 5 000 Kč měsíčně, studentovi 

nelékařského povolání 2 000 Kč měsíčně. Od té doby krajské 

nemocnice vyplatily necelých sedm milionů korun na náboro-
vých příspěvcích a 400 tisíc korun na stipendia studentům – 

budoucím zaměstnancům. Nejde jen o to odborníky získat, ale 

také je v našem kraji udržet. Proto se snažíme vylepšit ve spo-

lupráci s nemocnicemi i jejich průběžné finanční ohodnocení. 

 Jedno souvisí s druhým – jde nám o to, abychom měli 

v nemocnicích odborníky a ti mohli pracovat v důstojném pro-

středí se špičkovými lékařskými přístroji. Pak se nám může 

podařit získat a stabilizovat dobré týmy zdravotníků a zajistit 

potřebnou zdravotní péči. Přestože jde o obtížný a finančně 

náročný cíl, udělali jsme už kus konkrétní práce a určité výsled-

ky se dostavují. Budeme v tom úsilí pokračovat. 
 

    Jiří Běhounek   hejtman Kraje Vysočina 

SLOVO HEJTMANA  



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 

Stránka 5 Číslo 5 

 VÝZVA 
 

„Lesy České republiky, s.p., lesní správa No-

vé Město na Moravě upozorňuje občany, aby 

nevstupovali do státních lesů v obvodu obce 

a v obvodu sousedních obcí. Lesní porosty v 

této oblasti jsou vážně poškozeny v důsledku silné-

ho větru ze dne 29. října 2017. Při vstupu do těch-

to porostů hrozí ohrožení života či vážné poško-

zení zdraví v důsledku pádu stojících stromů. Vstup 

do těchto porostů se do doby zpracování kalamity 

nedoporučuje.“ 

       Ing. Josef Pollak,  

lesní správce Lesní správy Nové Město na Moravě 

NÁROČNÝ VÍKEND JSDH 
 

 Na základě vyhlášení výstrahy z ČHMÚ na 

nadcházející víkend (28. - 29. 10. 2017), naše zása-

hová Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSHD) 

provedla v pátek 27. 10. 2017 prověrku připrave-

nosti zásahové techniky.  

 V neděli 29. 10. 2017 v 10:00 hodin jsem jako velitel obdr-

žel nejdříve telefonát a následně SMS (to ještě fungovaly mobil-
ní telefony) od KOPISu (Krajské operační a informační středis-

ko) s žádostí o výjezd na mimořádnou událost, a to popadané 

stromy na komunikacích v obci Bory a jejím okolí. Svolat jed-

notku nebylo jednoduché, protože nefungovaly mobilní telefo-

ny a ani sirénu nebylo možno spustit, jelikož obec byla bez 

elektřiny. Rovněž domovní zvonky 

nefungovaly, takže jsem objížděl 

jednotlivé členy jednotky a klepá-

ním na okna a klaksonem v autě 

svolal jednotku. Poté jsme v sou-
činnosti s JSDH Krásněves zpro-

voznili cestu směrem na Krásně-

ves (asi 15 - 20 stromů). Práce 

byla prováděna v nebezpečných 

podmínkách - vedle nás se každou 

chvíli zlomil nějaký další strom, ale 

průjezdnost jsme udrželi i po 

zbytek dne.  

 Potom jsme se vydali zprůjezdnit cestu na Cyrilov (dva 

stromy přes silnici) a následně na odstranění dvou stromů přes 

cestu na Radenice.  
 Později jsme se s JSDH Ostrov nad Oslavou pokusili o 

zprovoznění silnice směrem na Rousměrov (asi 25 stromů), ale 

toto bylo velmi nebezpečné, a proto ve spolupráci s Policií ČR 

jsme tento úsek uzavřeli do doby, až bude počasí klidnější a 

bude možno tyto práce provést. Silnice na Rousměrov byla 

díky silničářům zprůjezdněna až v pondělí odpoledne. 

 V hasebním obvodu Velké Meziříčí během víkendu zasaho-

vali hasiči celkem u 54 mimořádných událostí. 

 Děkuji všem členům JSDH za včasnou a obětavou práci 

nejen pro občany Borů, ale i pro všechny, kteří naší obcí jen 

projížděli.              
      Velitel JSDH Bory František Zikmund 
 

 Všichni v obci děkujeme. Jsme rádi, že vás tu máme!  

          Blanka Křížová 

O LESÍCH PO VICHŘICI HERWART  
 

 Od jednotlivých vyvrácených, nebo zlomených stromů jde o 

jejich skupiny a místy rozsáhlé kalamitní plochy. Poškozen byl les 

rostoucí na podmáčeném místě v dolíku nebo ve svahu, ale i v 

suchu na kopci. Často vidíme vyvrácený les v rozpracovaných 

porostech. Zde jsou rozbity oplocenky a hrozí poškození výsa-

deb zvěří. Vzácné nejsou ani případy zničení souvislého lesního 

porostu. A jak dopadly obecní lesy? Nejvíce škody je v Hamrech 
(asi 50 m³) a je tu poškozena jedna strana oplocenky. Nad Be-

nátkami jsou dvě menší kalamitní skupiny a pak jednotlivé stro-

my - asi 30 m³. Za Cyrilovem u cesty k Jívoví jde spíše o jednot-

livé stromy - asi 15 m³. A za Cyrilovem na rovině je jedna sku-

pinka a více jednotlivých stromů – asi 25 m³. Sečtených 120 m³ 

ale bude podle zkušeností při zpracovávání kalamit překročeno.    

        Text a foto Pavel Kříž   

K Rousměrovu 

V Hamrech 

Ve stráni nad Benátkami 
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK 
  
 Hledáte vánoční 
dárky pro své blíz-
ké? Možná by jim 
udělal radost Alma-
nach k 70. výročí 
o tevř en í  šk o l y 
v Borech. 
 V prodeji je ve škole nebo v 
kanceláři OÚ, cena je 220,- Kč. 

Vyjádření školy k otevření prvního ročníku příští školní rok, případně v dalších letech 
 Vážení občané, vážení rodiče, 

V poslední době se k nám z několika míst donesla informace, že v příštím školním roce v Borech nebude otevřena první třída 

z důvodu nízkého počtu dětí a děti budou jezdit do Velkého Meziříčí. 

Jako ředitel školy považuji za důležité se k této nepravdivé informaci vyjádřit. 

Mohu Vás ujistit, že otevření první třídy příští školní rok, ani v následujících letech, není ohroženo nízkým počtem dětí. 

Naše škola má zpracovaný výhled počtu žáků, který pravidelně ve spolupráci se spádovými obcemi aktualizujeme. 

Demografický vývoj – předpokládané počty žáků nastupujících do 1. třídy v dalších školních letech 

 Údaje v tabulce nikdy přesně neodpovídají skutečnému počtu, ale z uvedeného je vidět, že ve spádovém obvodu naší školy je 

dostatečný počet dětí. 

 Pro úplnou základní školu je vyhláškou stanoven průměrný počet 17 žáků na třídu. Není tedy žádný problém, pokud je v jedné 

třídě například 11 žáků (případ, který jsme měli před 2 roky). Pokud průměrný počet klesne pod 17, má obec možnost povolit vý jim-

ku z nejnižšího počtu, i tento případ jsme již v předchozích letech řešili. V případě potřeby dalších informací jsem zájemcům 

k dispozici osobně v kanceláři školy, případně telefonicky.                     Mgr. František Eliáš  tel. 567 723 031 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Bory 8 10 12 6 8 9 

Vídeň 8 8 3 8 3 0 

Radenice 0 1 1 2 2 1 

Rousměrov 0 3 3 1 1 4 

Sklené n.O. 3 3 4 3 2 2 

celkem 19 25 23 20 16 16 

Foto S. Charvát 

Paní učitelky a naši letošní prvňáčci: Hodně štěstí! 
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 K o n c e m 

srpna byl do 

naší školní jídel-

ny zakoupen 

konvektomat 

Vision od firmy 

Retigo.  Jedná 

se o bojlerový 

typ, který zvlád-

ne přípravu 

pokrmů vaře-

ním, pečením, 

g r i l o v á n í m , 

smažením a to 

vždy se skvělým 

výsledkem. Za 

perfektní tepel-
nou úpravou 

pokrmů stojí 

několik sofisti-

kovaných prv-

ků, jako je au-

tomatická regu-

lace vlhkosti ve varné komoře, nový patentovaný tvar ventiláto-

ru, šestibodová teplotní sonda, klapka pro odtah přebytečné 

páry a jedinečný systém tvorby páry, ať už nástřikem nebo 

v bojleru. Tento konvektomat má dále programy pro Sous-vide 

vaření ve vakuu, uzení, konfitování, sušení, zrání či zavařování. 

Připravená jídla mají vždy perfektní barvu, šťavnatost, křupavost 

a jsou připravena zdravě s minimem přidaného tuku. 

 Konvektomat Retigo Vision je momentálně jeden z nejú-

spornějších konvektomatů na trhu. Použitím unikátních technic-

kých řešení má tento konvektomat velmi nízkou spotřebu 

energie a vody. A v neposlední řadě je vybaven nízkonáklado-

vým automatickým mytím Active Cleaning s vysokou účinností 

a minimálními nároky na spotřebu vody, které i při úklidu zajistí 

úsporu vody a čistících prostředků. 

 Ve školní kuchyni bylo nutné upravit  i stávající vzducho-

techniku, elektroinstalaci, přívod vody a odpady, aby tento 

konvektomat mohl být uveden do provozu. Vše bylo potřeba 

zvládnout ve velmi krátkém termínu, což se nakonec povedlo. 

Tímto děkujeme všem zúčastněným osobám, které se na tomto 

projektu podílely. 

 Jsme všichni velmi rádi, že tohoto nového  pomocníka 

v naší školní kuchyni máme a umožňuje nám tímto „jít s gastro-

nomickou dobou“. 

 A jelikož byla už v havarijním stavu i podlaha ve školní 
jídelně, která tady byla od její výstavby, byla i zde položena 

nová podlahová krytina. 

 Na pořízení konvektomatu a výměnu podlahové krytiny 

byla ve spolupráci s obcí podána žádost o dotaci v grantovém 

programu „Naše škola 2017“ (Kraj Vysočina, Fond Vysočiny). 

Celkové náklady byly 372.582 Kč, z toho dotace z Kraje Vyso-

čina činila 119.944 Kč. Zbytek byl uhrazen z rezervního fondu 

školy.             Olga Padalíková, vedoucí ŠJ Bory. 

8.12.2017 to bude 120 let, kdy byla založena  

veřejná knihovna v Borech. Bylo to 8.12.1897. 

Výročí jsou přece od toho aby se oslavila!  

Tedy přijďte s námi slavit!  

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

V OBECNÍ KNIHOVNĚ  

8.12.2017  OD 16. DO 19. HODIN 

OKÉNKO ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

Nové knihy pro naše nejmenší čtenáře 
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Projekt 
„HŘIŠTĚ PRO VŠECHNY GENERACE“ 

byl realizován za přispění prostředků z programu  
Ministerstva pro místní rozvoj 

Celkové náklady projektu 645.580,-Kč 

-          Dotace z MMR 399.000,-Kč 

-          Vlastní zdroje 246.580,-Kč 
Děkujeme všem obětavým dobrovolníkům, kteří mají velikou 

zásluhu na tom, že toto krásné hřiště vzniklo!  Odpracovali 

tu ve svém volném čase 

celkem asi 1000 hodin. 

Blanka Křížová 

Nová hřiště v Borech 

 Podruhé jsme v Cyrilově 

připravili akci ke Dnům zdraví. 

Tentokrát nás napadlo věnovat 

se bramborům. Vždyť to byla a 

stále je zásadní plodina pro náš 

kraj. 

 Bylo úžasné, že pěstitelé 

brambor v našem nejbližším 

okolí byli velmi vstřícní a věno-

vali nám své výpěstky. Sešlo se 

nám 14 různých odrůd. Všechny 

byly připravené na ochutnání. A 

řada návštěvníků tuto možnost 

využila. 

 Mimo to, bylo k ochutnání 

několik bramborových pokrmů: 

bramborové placky, kočičí tanec, 

koláčky a mřížkový koláč. 
 Samostatnou výstavku měly bylinné čaje LC rosa paní Vale-

rie Pelikánové z Ostrova nad Osl.. Dvě várnice tohoto dobrého 

čaje se během odpoledne vypily a řadu sáčků si návštěvníci za-

koupili domů. 

 Děti si tvořily ob-

rázky pomocí tiskátek. 

Bramborových, jak jinak, 

že? 

 Měření tlaku využila 

také řada návštěvníků. 

Bohužel přístroji na 

měření cukru v krvi 

došla baterie... 

 Soutěž ve škrábání 

brambor byla spíš tako-

vá recesní, ale vyhraný 

sáček brambor pro 

všechny, ten byl opravdový! 

 Byl to první pokus, řekněme nultý ročník. Ale je to zase 

hodně zajímavá oblast, a rozhodně se k této myšlence vrátíme i 

za rok! 

Poděkování patří : 

Farma Nevrkla Rousměrov - za velkorysý dar brambor. 

RNDr. Josef Hedbávný - rovněž za velkorysý dar brambor 
dalších odrůd.  

Zemas AG, středisko Bory - za další vzorky odrůd a za pytel 

brambor na soutěž. Všem ještě za velmi cenné rady.                   

                       Mária Necidová, Blanka Křížová 

DNY ZDRAVÍ A BRAMBOR V CYRILOVĚ 
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DRAKIÁDA 2017 
 Letošní drakiádě počasí moc nepřálo. Ale co bychom chtěli, vždyť 

už  je podzim. Kolem Pohádkového kopečku byla ještě nesklizená kuku-

řice a tak se tentokrát draci proháněli nad místem, kde se pálí čaroděj-

nice v Dolních Borech. 

 Draků se sešlo hodně, jak je vidět z fotografií. Byl připraven horký 

čaj a pro děti spousta dárků. Pořadatelé díky!   

                  Blanka Křížová Foto: J. Březka 

 

PODZIMNÍ ZÁJEZD KDP 2017 

 Tentokrát jsme se vydali nejprve na hrad Buchlov, kde 

jsme, rozděleni na dvě skupiny, absolvovali základní okruh pro-

hlídky. Po té nás očekávala paní průvodkyně v bazilice na Vele-

hradě. Prohlédnout si tento nádherný kostel takto mimo pouť, 

při které je tu mnoho lidí, je výjimečný zážitek. Po dobrém obě-

dě v restauraci Vega se někteří vydali do cukrárny, a jiní do 

podzemí baziliky. Ti si užili dobrodružného „bloudění" v labyrin-

tu chodeb a měli možnost uvidět zlatou růži, kterou tomuto 
kostelu (bazilice minor) věnoval v roce 1985 Papež Jan Pavel II. 

A je jediná v naší republice.  Dalším cílem naší cesty byla Živá 

Voda v obci Modrá. Zde si přišli na své všichni a děti nejvíc. Jde 

totiž o exkurzi pod hladinu rybníka a je zde možné dokonale si 

prohlédnou ryby žijící v našich rybnících a ryby, které žijí v řece 

Moravě. Zajímavý je i venkovní areál, kde je koupací jezírko, 

pohled na podvodní tunel, spousta bylinek apod.  

 Posledním cílem bylo Staré Města u Uherského Hradiště - 

Kovozoo. V areálu tamního kovošrotu už řadu let funguje uni-

kátní expozice přibližně 220ti zvířat vyrobených z kovového 

odpadu. Všechna ta zvířata a zvířátka jsou výtvarně dokonalá. 
Mimo to je možné si tu prohlédnout i pirátskou loď a vystoupat 

na maják.  Po několika neuskutečněných zájezdech v minulé 

době to byl opět bal-

zám pro duši organi-

zátora! Díky vám 

všem, 45 účastníkům! 

A panu Kučerovi 
zvláště. Jako „cestovní 

klaun“ pro nejmenší 

účastníky se úžasně 

osvědčil. A zase můžu 

tohle krátké povídání 

uzavřít konstatová-

ním: „Dobře nám 

spolu bylo! A že vlast-

ně ten den několikrát 

za pršelo? To ano. Viděli jsme déšť z autobusu, z restaurace a z 

pod hladiny rybníka! Komu se to poštěstí? Nezmokli jsme ani 
trochu.                    Blanka Křížová 
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            Na začátku sezony se 

náš tým rozrostl o spoustu no-

váčků, a proto jsme měli plné 

ruce práce s přípravou na sou-

těže. Soutěžili jsem nejen jako 

mladší, ale i smíšená družstva 

dorostu a navíc jsme běhali i v 

kategorii juniorky. Díky nové 

mašině se nám podařilo párkrát 

stát na stupni vítězů, takže nám 

naši hasiči museli uvolnit poličku 

v hasičské zbrojnici, abychom 

měli poháry kam vystavit. Byl to 

například pohár za třetí místo ze 

Zadního Zhořce, z Dolních 

Louček nebo třeba za čtvrté 

místo ze Znětínku. V celkovém 

pořadí se družstvo A umístilo na 

sedmém místě a družstvo B na místě sedmnác-

tém. Díky naší nové trenérské posile se družstva 
dorostu zlepšila nejen v technice útoků, ale také v 

kondici, a proto jsme se rozhodli, že se prvním 

rokem zapojíme do soutěže Žďárská liga. Neměli 

jsme moc zkušeností, ale i tak jsme se umístili na 

krásném čtvrtém a sedmém místě. Díky těmto 

úspěchům a hlavně díky pomoci sponzorů, si mů-

žeme dovolit koupit odlehčenou sadu hadic, která 

nám velmi pomůže. Speciální díky patří sponzo-

rům, kteří nám na tuto sadu finančně přispěli. 

Tímto bych také chtěla velmi poděkovat našemu 

hlavnímu trenérovi Pavlovi Vávrovi, který má s 

námi velkou trpělivost a obětuje nám svůj volný 

čas. Takže Pavle děkujeme. Dále bych poděkovala 
rodičům za podporu a dopravu na soutěže, pro-

tože bez vás by to také nešlo. Už teď se scházíme 

každý čtvrtek v tělocvičně a těšíme se na další 

sezonu, jak budeme bojovat o zlato. 

  Za tým mladých hasičů Nikol Havelková 

 Letošní prázdniny jsme strávili nedaleko - v 

Třebíči. Vyráželi jsme v pátek ráno autobusem z 

Borů do Velkého Meziříčí a odtud dále vlakem. 
Po příjezdu jsme se ubytovali ve velmi pěkné 

budově občanského sdružení Kadet. K dispozici 

tu byl stolní fotbálek a spousta stolních her, u 

kterých jsme trávili volný čas. V pátek jsme si 

nakoupili na celý víkend a vyšli směrem k zámku. 

Navštívili jsme výstavu Cesty časem. Nejvíce se 

všichni těšili do nově otevřeného Labyrintu. Zde 

se děti vydováděly na skluzavkách, tobogánech a 

trampolínách. Celé sobotní dopoledne pak patři-

lo židovskému městu a památkám. Odpoledne 

jsme si opět užívali v aquaparku. Zpáteční nedělní 
cesta se nám trochu zkomplikovala kvůli počasí, ale nakonec se vše vyřešilo a v pořádku jsme dora-

zili domů.           Lenka Sýkorová   Foto Štěpán Kříž 

 

11.11.2017 Posvícenská taneční zábava 

se skupinou   

ACCORT  KD Bory Všechny zve SDH ! 

Ohlédnutí za letošní sezónou mladých hasičů a poděkování sponzorům 

Podzimní prázdniny MOP Bobeš 

Ukázka práce s dravci pro ZŠ a MŠ.  SEIFEROS  


