
hádková bytost. Pohádko-
vá bytost, která se zabývá 
bylinkami, léčením chorob 
a je laskavá a moudrá. 
(Prosím neplést si 
s Ježibabou!) 
 A je to jasné! Kde 
jinde by se našemu 
„Pohádko-vníku“ mohlo 
dařit líp? Tady bude 
v dobré společnosti a 
všechny naše další pohád-
kové stromy, zde najdou 
svoje místo. I to malé Gin-
go až povyroste.      B. K.                  

 Už podruhé prožily 
děti z Borů koncem března 
pohádkovou noc v obecní 
knihovně. Noc s Andersenem. 
Moc pěkná tradice této celo-
státní a mezinárodní akce je 
zasazení stromu „Pohádko-
vníku.“ Loni jsme si pořídili 
sazeničku stromu Gingo (Jinan 
dvojlaločný). Bylo to docela 
malé „miminko“, a tak je zatím 
v bezpečí v zahrádce. Letos, 
po poradě s panem zahradní-
kem Bukáčkem, jsme se roz-
hodli pro Dub červený. Krás-
ný strom, který je tady u nás 
také vzácný a je mu připisová-
no, že je symbolem síly hou-
ževnatosti a dlouhověkosti! 
V březnu tady na Vysočině 
ležel ještě sníh a tak jsme vy-
sazení „Pohádkovníku“ odloži-
li. Ale ouha, kam se stromem, 
který bude sice krásný a po-
hádkový, ale také veliký? 
 Mezi tím rozmýšlením 

a vymýšlením 
a plánováním 
se místní 
ochránci pří-
rody už ne-
mohli dívat 
na nepořádek 
na kopečku, 
kde se odjak-
živa pálí Hor-
noborská ča-
rodějnice.    
 Dnes 
je kopeček už 
upraven. Díky 
velké ochotě  
kluků 
z ČSOP a 
pana Mahla 
s JCB a díky 
obci, která  
poskytla fi-
nance. A ko-
peček, ze 
kterého je 
tak pěkný 
pohled na Bory, je zase krásný. 
Až vyroste nově vysetá tráva, 

bude zase takový, 
jako kdysi. Jako 
předtím, než něja-
kého trumberu 
napadlo, že tady 
udělá smetiště a 
skládku! 
 Čarodějni-
ce to není jen ve-
liký oheň, který se 
pálí posledního 
dubna. Čarodějni-
ce je hlavně po-
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 

ze dne 18.4.2008 
 
Zastupitelstvo obce: 
I)      bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce                      13-0-0
                                       
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitel-
stva  obce                                                     13-0-0                                          
3) informaci p. děkana Peňáze o farnosti v Borech, 
vzájemné spolupráci s obcí. Byla prodiskutována 
možnost umístění faráře na místní faře – p. děkan 
předá tuto informaci dále                               13-0-0
                                           
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Křížová B., a p. Zikmundo-
vá J.                                                         13-0-0                                                  
2) program jednání ZO                       13-0-0 
3) výměnu pozemků za Jednotou – parc. č. 86/37 za 
pozemek parc. č. 86/39 a 86/35 v k.ú. Dolní Bory. 
Rozdíl výměry zaplatí p. Jana Křížová – 150,- Kč/m2 
              13-0-0                                        
4) smlouvu o dílo na projekt na nástavbu ZŠ Bory 
                                                                    13-0-0 
5) účast v soutěži „Vesnice roku“          13-0-0          
                                                              
6) zřízení věcného břemene pro E-on a.s.        13-0-0     
                                                              
7) podání žádosti do OPŽP na kompostárnu 
                                    13-0-0                              
8) dodavatele zpracování žádosti o dotaci na kom-
postárnu                        13-0-0                    
9) natírání šindelů u kostelní zdi v Dolních Borech
                                                         13-0-0 
III)  ukládá: 
1) starostovi zjistit délku záruky projektu na ná-

stavbu ZŠ Bory                                  13-0-0                                                                                  
2) starostovi podat přihlášku do soutěže „Vesnice 
roku“                                                         13-0-0 
3) starostovi zajistit účast projektanta kompostárny, 
příp. ředitele Zemas AG a. s. na radě obce a dále 
zajistit účast na fungující kompostárně  
                                                         13-0-0 
4) členům ZO – Březka J., Špaček M., Fňukal J., Mar-
ková R., Viliš P., zjistit současný stav hrobového zaří-
zení u hrobů, které se budou muset přemísťovat 
z důvodu úprav hřbitova v Horních Borech 
                                                         13-0-0  
5) starostovi napsat p. Dvořákové L., aby zkulturnila 
okolí svého domu čp. 33                        
                                                                13-0-0   

6) starostovi – dořešit situaci na turistické ubytov-
ně – oprava koupelny                                 13-0-0
                                                   
IV)   mění: 
1) své rozhodnutí ze dne 20.3.2008 o úhradě 

za skládačky – „Bory a životní prostředí“. 
Skládačka bude poskytována zdarma  13-0-0
                                      

V)  zamítá: 
1) žádost p. Kopecké R. o prominutí poplatku za 
odpadní vody z domu čp. 54 
            13-0-0 
 VI)  promíjí: 
1) poplatek za odpadní vody p. Dvořákové L. 
z domu čp. 33                                         13-0-0 
                                                          
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 13 členů 
     

 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 

ze dne 16.5.2008 
 
Zastupitelstvo obce: 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce                  12-0-0 
 2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupi-
telstva obce                                          12-0-0
                                          
3) termín návštěvy komise „Vesnice roku“ – 
3.6.2008 v 16.10 hod.                              12-0-0 
4) zprávu starosty obce o situaci s kanalizací a pla-
cením stočného od r. 1997 v obci Bory a ve Svaz-
ku vodovodů a kanalizací Žďársko      12-0-0       
5) zprávu starosty obce o možnosti navýšení daně 
z nemovitosti v naší obci o 40%                  12-0-0 
                                         
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – p. Pokorná B., a p. Novot-
ný A.                                                     12-0-0                                             
2) program jednání ZO                              12-0-0 
3) rozpočtové opatření č. 2/08 – příloha č. 1 
                     12-0-0                              
4) zřízení kanceláře pro ing. Blažkovou v místnosti 
rozhlasu                                          12-0-0 
5) zaplacení techniky na úpravu prostoru na 
„Čarodějnici“ v Horních Borech                 12-0-0 
6) poskytnutí finančního daru ÚSP Křižanov 
v částce 2.000,- Kč na provoz                     12-0-0 
 
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů 
 
Mgr. Zikmundová Ludmila             Březka Josef  
       místostarosta          starosta 

ZÁPISY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 

0                                              

0                               

Obec Bory připra-
vuje vybudování vodovodu 
z vlastního zdroje (pramenů 
v Dolině), který je již vy-
brán a prověřen na množ-
ství i kvalitu vody. 

Podle průzkumu 
zájmu o vodovod, na který 
byli všichni občané pozváni, 
má zájem o vodovod asi 
polovina obce. 

Obec zpracovala 
dvě varianty vodovodu – 
jedna počítá s napojením 
všech a druhá s napojením 
těch, kteří projevili zájem. 
Stavba vodovodu bude vel-
ká investice – asi 
30.000.000,- Kč a proto 
obec musí  mít podložený 
zájem o vodovod od obča-

nů a bude se přiklánět 
k lacinější variantě, která 
bude napojovat jen ty, kteří 
budou mít o vodovod zá-
jem. Obec bude požadovat 
od občanů podepsané po-
tvrzení o budoucím připo-
jení na vodovod. 

Do 13.6.2008 máte 
všichni možnost se na 
obecním úřadě se-
známit s oběma 
variantami a násled-
ně bude zorganizo-
vaná i schůzka 
s projektantem, kde 
Vám budou zodpo-
vězeny všechny Va-
še dotazy. 

J. Jakubcová 

OZNÁMENÍ  OBCE  BORY—VODOVOD 
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Úterý 3.6. je pro Bory dnem 
svátečním. Přijede totiž vzácná 
návštěva! Krajská komise sou-
těže Vesnice roku.   
Proto přivítejme tuto návštěvu 
jak se sluší a patří, uklizenou 
vesnicí. 
BK 

ZŠ BORY V ČESKÉ TELEVIZI  

 Ve středu 14. května odpoledne navštívila naši školu Česká televize. Natáčela záběry z 
činnosti zájmových útvarů, které právě probíhaly. Byl to taneční kroužek starších žáků, počíta-
čový kroužek a hra na zobcovou flétnu. Poté se mohly z návštěvy televize těšit děti ve školní 
družině.  
 Pan ředitel i pan starosta poskytli krátké rozhovory o činnosti základní i komunitní ško-
ly. A protože právě probíhal kurz angličtiny, neunikli natáčení ani účastníci tohoto kurzu.  
 Záběry jste mohli vidět v pořadu Sama doma v pátek 23. 5. 2008. Anebo je možné se na 
ně podívat v odkazu na našich stránkách www.bory.cz. 
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VODNÉ - STOČNÉ: ÚSPORA 

Bory – přehled plateb za stočné 

 
 
Bory – přehled příjmů z vybraného stočného a výdajů na kanalizaci a ČOV 

 
 
Obec Bory od 1.1.1997 vystoupila ze Svazku vodovodů a kanalizací Žďársko. Od této 
doby hospodaří obec v oblasti vodního hospodářství sama. V 1. tabulce jsou uvedeny 
ceny stočného v naší obci a ceny stočného, které vybíral svazek. V 2. tabulce je přehled 
příjmů a výdajů, které obec měla v oblasti odpadních vod za tyto roky. Příjmy jsou uve-
deny bez dotací a výdaje jsou jenom vlastní (nejsou uvedeny částky placené z dotace). 

Rok Vybíraná částka na 
občana - Bory  

Částka vybíraná Svaz-
kem na osobu 

Úspora občanů 
z Borů 

1997 140,- 569,- 429,- 

1998 140,- 651,- 511,- 

1999 140,- 705,- 565,- 

2000 140,- 764,- 624,- 

2001 140,- 847,- 707,- 

2002 140,- 907,- 767,- 

2003 200,- 966,- 766,- 

2004 200,- 1.021,- 821,- 

2005 200,- 1.035,- 835,- 

2006 200,- 1.035,- 835,- 

2007 200,- 1.099,- 899,- 

2008 300,- 1.225,- 925,- 

Celkem 2.140,- 10.824,- 8.684,- 

Rok Příjmy v tis. Kč Výdaje v tis. Kč Rozdíl v tis. Kč 

1997 84,8 50,3 34,5 

1998 70 124,1 -54,1 

1999 111,4 44,4 67 

2000 95,2 185,8 -90,6 

2001 109,6 888 -778,4 

2002 91,6 3.071,1 -2.979,5 

2003 154,9 483,3 -328,4 

2004 147,4 475,5 -328,1 

2005 297,3 265,6 31,7 

2006 328,2 700,1 -371,9 

2007 154,7 841,4 -686,7 

Celkem 1.645,1 7.129,6 -5.484,5 
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 Stalo se pěknou tradicí, že 
se každé dva roky na jaře setkávají 
důchodci z obcí Bory, Cyrilov, Skle-
né nad Oslavou, Radenice a Rou-
směrova, aby si popovídali se zná-
mými nebo bývalými spolužáky, kte-
ré dlouho neviděli. Ani letos tomu 
nebylo jinak! V sobotu 12. dubna 
2008 se sešlo téměř sto penzistů 
v kulturním domě v Borech. Uvítali 
je starostové jednotlivých obcí paní 
Klusáčková, pan Březka a pan Sýko-
ra a jako host se zúčastnil pan Ing. 
Sysel, ředitel firmy Zemas A.G., a.s.   
 Babičky a dědečky potom 
potěšilo vystoupení dětí ze Základní 
školy Hany Benešové v Borech, kte-
ré jim přednesly básně, zazpívaly 
písničky a zatančily. Toto vystoupe-
ní s nimi nacvičily šikovné paní uči-
telky Jana Zik-
mundová a Kate-
řina Brychtová. 
 O pěk-
nou zábavu se 
také postarala 
hudební skupina 
Šafářanka pod 
vedením Ondřeje 
Chalupy z ÚSP 
v Křižanově, kte-

rá jim hrála k tanci a poslechu. 
 Všichni přítomní besedovali, 
veselili se, zpívali a tančili do pozd-
ních večerních hodin a také si po-
chutnali na zákuscích od paní Sýko-
rové z Radenic a paní Krejčové 
z Borů. 
 A jak se říká, v nejlepším 
přestat a také toto setkání skončilo 
a lidé se rozcházeli domů. 
 Děkujeme panu Fňukalovi 
z Borů a panu Sukovi z Martinic za 
odvoz našich starších občanů. Náš 
velký dík patří i zemědělské firmě 
Zemas A.G., a.s.  Mostiště za po-
skytnutí finančního daru a všem čle-
nům SPOZ z Borů, Skleného nad 
Oslavou, Radenic a Rousměrova za 
pomoc při přípravě tohoto setkání.    
                                     Z. Jurková                          
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Správná odpověď na 
hádanku z  
minulého  

Zpravodaje je : 
 Čmelák uletí 150 km 

Trasa : 75 km 
Cyklista : 25 km/h 
Čmelák : 50 km/h 

x= 75:25 
x= 3 

y= 50x3 
y= 150 km 

      Jednoduše řečeno: Čme-
lák létá tam a zpět tak dlou-
ho, dokud cyklista jede. Tedy 
3 hod.! 
      Cenu za správnou odpo-
věď tentokrát získává Lenka 
Kujalová 

SETKÁNÍ  DŮCHODCŮ   Sobota 12.4.08 Kulturní dům Bory 



 

 Hatě - bývalý živcový 
důl, od roku 1972 uzavřený, v 
pozdějších  letech zrekultivova-
ný a zalesněný. Pro mnoho 
nejen místních lidí bývalé  pra-
coviště, kde prožili řadu roků 
při práci v podzemí při těžbě, na 
třídičce a  dalších pracovištích 
na povrchu. A pro nás ostatní a 
pro celý svět známé naleziště 
krásných polodrahokamů - peg-
matitů.   
 První, velmi úspěšná be-
seda s p. Mgr. Vlastislavem 
Káňou o Hatích se konala na 
podzim minulého roku. Protože 
všechny přítomné velmi zaujala, 
domluvili jsme se, že by bylo 
dobré udělat do Hatí vycházku 
pro  veřejnost a také pro bývalé 

zaměstnance Hatí - pamětníky.   
 Vhodná příležitost se 
naskytla v rámci projektu 

„Otvírání  přírody 
na Vysočině 2008“. 
Vybrali jsme 12. a 
13. dubna, protože 
měl p. Káňa volno, a 
mohl se tedy s námi 
na procházku do 
Hatí vydat a pak 
také znovu promít-
nout  fotografie. A k 
naší velké radosti 
přijel i pan profesor 
Josef Staněk, geolog, 
odborník na slovo 
vzatý, který zná Ha-
tě od jejich začátků 
a ví o nich snad úpl-
ně všechno. 
 V sobotu se 
tedy od 15. hodin 
konala pěší vycház-
ka pro veřejnost. 
Během tří hodin 
jsme si prošli větší 
část území, často 
náročným terénem, 
kde se kdysi živec 
těžil. Vycházky se 
zúčastnilo 37 do-
spělých a dětí. Zá-
jemci si cestou na-
sbírali i krásné ka-
mínky, vzorky míst-

ních minerálů. Po malém občer-
stvení se pak v zasedací míst-
nosti OÚ konala beseda 
s promítáním, která skončila až 
po 20. hodi-
ně.   
 Ne-
děle byla 
určena pro 
bývalé za-
městnance 
Hatí. Přišli 
snad všichni, 
které jsme 
pozvali. 
K nim se 
přidali další 
zájemci, kte-
ří v sobotu 
neměli čas, a 

našli se i tací, kteří šli po-
druhé. A také starosta ob-
ce J. Březka Takže nás by-
lo celkem 68. Tentokrát 
jsme jeli auty a následovala 
procházka jen po vlastních 
Hatích. O to víc času zby-
lo na vzájemné povídání. 
Zaměstnanci „Hatí“ dlou-
ho diskutovali, kde které 
zařízení dolu bylo, protože 
dnes se to už ve vzrostlém 
lese ani nedá přesně určit. 
O odborný výklad se po-
staral pan profesor Staněk 
a Mgr. Káňa. A tak jsme se 
my mladší, a ti co na Ha-
tích  nepracovali, dozvědě-
li mnoho z historie těžby 
živce a rozšířili si své zna-
losti o geologii tohoto 
místa. Po návratu bylo pro 
všechny připraveno občer-
stvení a zájemci si pro-
hlédli obecní muzeum. Be-
seda s promítáním byla 
tentokrát poněkud jiná. 
Samozřejmě stejně úspěš-
ná jako ty dříve, ale při té 
dnešní se všichni bývalí 
„Haťáci“ představili a 
uvedli, kde na Hatích pra-
covali. A také  odpovídali 
na dotazy p. Káni a upřes-
nili tak řadou informací 
naše dosavadní znalosti. 
Po besedě pokračovalo 
vyprávění a prohlížení fo-
tografií a ani jsme se nena-
dáli a bylo zase 20 hodin. 

HATĚ KDYSI A DNES 
 12. a 13. dubna 2008 
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 Naše sdružení vykonává právo myslivosti v honitbě 
„Bory“ o výměře 2040 ha v územních katastrech obcí Dol-
ní Bory, Horní Bory, Radenice, Sklené nad Osl. a Rousmě-
rov. V honitbě převažuje zemědělská půda nad plochami 
lesních porostů a rybníků. Členskou základnu tvoří 21 tr-
vale činných myslivců. Každý člen má přidělený úsek 
v honitbě, ve kterém v době nouze přikrmuje spárkatou a 
drobnou zvěř. V každém úseku je zbudovaná kolna 
s jeslemi a koryty na objemné a jadrné krmivo, zařízení 
pro přikrmování zajíců, zásypy pro bažanty, koroptví pří-
střešky a slaniska pro zvěř. 
      Pro zvěř zajišťujeme na období nouze jetelové seno, 
granule a oves pro srnčí zvěř a zajíce, pšeničný odpad pro 
bažanty a koroptve v takovém množství, aby zvěř přečkala 
zimní měsíce nejen bez ztrát úhynem, ale i v dobré kondici. 
Staráme se nejen o srnčí zvěř, která nám přináší největší 
užitek, ale také o zajíce, bažanty a koroptve. Pro tuto 
drobnou zvěř budujeme krmná zařízení, vypouštíme bažan-
ty do honitby, ale také tlumíme zvěř dravou zákonem po-
volenou. 
  V posledním období začínáme využívat dotační 
tituly z kraje Vysočina: obnovujeme přirozená napajedla 
pro zvěř, umísťujeme na rybníky hnízdní budky pro  kach-
ny, zakopáváme odchytové a umělé nory pro lišky a zřizu-
jeme přístřešky pro přikrmování koroptví v zimních měsí-
cích.  Vlastníme mysliveckou chatu, ve které se scházíme 
několikrát do roka. Zde vyhodnocujeme výsledky své prá-
ce a vytyčujeme nové cíle pro rozvoj myslivosti v honitbě. 
Každý člen provádí brigádnickou činnost ve prospěch mys-
livosti a při údržbě myslivecké chaty. 
 Období nouze přečkala zvěř téměř bez následků 
ve velice dobré zdravotní kondici. Všechna krmná zařízení 
jsou vyčištěna. Zvěř již přešla na přirozenou pastvu. 
 
 Začíná červen-měsíc myslivosti. 

V přírodě jsou nyní nastoleny 
ideální podmínky pro příchod 
nového života. Objevují se druhé 
vrhy zajíců, srny kladou svá mlá-
ďata, bažanti a koroptve vodí 
kuřata. Na této mladé zvěři do-
vedou udělat citelné škody nejen 
toulaví psi a kočky, dravá zvěř, 
ale také člověk svými hospodář-
skými aktivitami. Proto prosíme 
návštěvníky honitby, aby obzvláš-

tě v tomto měsíci nenechávali volně pobíhat své psy, 

v lukách se právě rodí mláďata zvěře.  
        
 Ing. Prudek Vladimír- myslivecký hospodář          
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Zrekonstruovaná myslivecká chata 

Samokrmítko pro srnčí zvěř 

Krmné zařízení pro zajíce 

Zásyp pro bažanty 



       V březnu podala naše 
škola žádost o poskytnutí 
finančních prostředků z Roz-
vojového programu Podpora 
environmentálního vzdělává-
ní, výchovy a osvěty (EVVO) 
ve školách v roce 2008. Pro-
jekt s názvem "Příroda je náš 
kamarád" obstál v konkuren-
ci více než 800 škol a byl 

Ministerstvem školství, mlá-
deže a tělovýchovy České 
republiky podpořen v poža-
dované výši. 
Finanční dotace MŠMT činí 
68 500 Kč a dále nám na 
realizaci přispěje Český svaz 
ochránců přírody v Borech 
částkou 5 000 Kč. 
Projekt má několik výstupů: 
Mgr. Z. Jurková vytváří ve 
spolupráci s Mgr. Holánkem 
z Velké Bíteše metodické 
pracovní listy pro využití na 
naučné stezce Šebeň. Úko-
lem žáků 1. a 2. stupně bude 
dopravit se na místo určení 
a pracovní listy vyzkoušet 
v praxi.  
2. stupeň se dále zúčastní 
exkurze do firmy ODAS 
s.r.o. sídlící ve Žďáře nad 
Sázavou, která zajišťuje 
svoz, třídění a zpracování 
odpadu. Součástí bude od-
borný výklad a návštěva 

PŘÍRODA JE NÁŠ KAMARÁD 
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skládky v Ronově. 
Pro úspěšné účastníky dob-
rovolné soutěže, která pro-
běhla v době projektového 
týdne jsou naplánovány 2 
exkurze: 
1. –  4. ročník: Rybářské 
sádky – Velké Meziříčí 
5. –  9. ročník: SEV Rychta 
Krásenko – Moravský Kras 
Z dotace budou pořízeny i 
výukové materiály pro zlep-
šení vybavení  a zkvalitnění 
výuky ZŠ v oblasti EVVO. 
Konkrétně se objedna-
jí  soubory „Krabice plná 
jehličí“, „Krabice plná vo-
dy“ a „Učíme se v zahradě“. 
Poslední položkou bude 
vypracování studie na úpra-
vu školního pozemku. 
Nejdříve zpracujeme návrh, 
na němž se budou podílet i 
žáci. Návrh bude předán 
zahradnické firmě, kte-
rá vypracuje studii. 
             Vladimíra Stará 
 

Borský zpravodaj 

POUTNÍ STEZKA SV.MARTINA 

 V roce 2005 prohlásila Rada Evropy trasu vedoucí z maďarského Szom-
bathely do francouzského Tours za Evropskou kulturní stezku.  
 Jejím cílem je představit nejvýznamnější památky spojené se životem a kultem svaté-
ho Martina, jednoho z nejoblíbenějších evropských světců.  
 K Cestě svatého Martina se mohou připojit obce, ve kterých mají kostel svatého 
Martina, nebo které se jinak - například svým jménem - váží k osobě světce. Ke stezce, kte-
rá začíná v Szombathely, se do letošního jara připojilo 65 obcí z Maďarska, Chorvatska, Slo-

vinska a Rakouska. Účast na projektu je výhodná pro všechny, zvláště pro malé obce, které mohou upozor-
nit na své kulturní památky a přilákat turisty. Kromě prezentace kostela a obce v bohatě ilustrované knize 
se připravují webové stránky projektu Via Sancti Martini, které zahrnou všechny obce ze všech zemí. U 
kostelů budou umístěny informační tabule pro návštěvníky i poutníky, kteří se rozhodnou pro putování po 
stezce. Ve všech uvedených případech bude text vícejazyčný, aby přilákal co nejvíce návštěvníků.  
 Maďarští iniciátoři projektu se na jaře obrátili na brněnský Svaz Maďarů, aby se zapojil do vybudo-
vání severního úseku trasy, která povede z Maďarska přes západní Slovensko, jižní Moravu a Rakousko. Rádi 
jsme jim vyhověli a  informace o projektu zprostředkovali vytipovaným farnostem a obcím.  
 V první fázi jsme získali podporu blanenské farnosti a městského úřadu k podání žádosti o grant u 
Visegrádského fondu (březen 2007). Po schválení finanční dotace v květnu jsme pak do projektu zapojili dal-
ších deset jihomoravských obcí (Šatov, Žerotice, Třebíč, Dolní Loučky, Rosice, Zbýšov, Luleč, Dambořice, 
Násedlovice a Starý Podvorov). Fotografická dokumentace jednotlivých kostelů již proběhla, momentálně se 
shromažďují materiály pro barevnou publikaci a webové stránky. Doufáme, že v příštím roce budeme moci 

informovat o tom, že jihomoravská Stezka svatého Martina je hotová a že se po ní můžete 
vydat. V další fázi bude stezka pokračovat a Bory jsou na její trase!        Mgr. Attila Detáry  
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Bory již podruhé přivítaly účast-
níky školení  Formica o ochraně 
lesních mravenců, které  pro-
běhlo od 24. do 25. května  
2008. Pořádalo se pro realizáto-
ry projektů v programu Formica 
Českého svazu ochránců příro-
dy. Toto školení je podmínkou 
ke schválení projektu. Zúčastnili  
se ho ale i další zájemci o lesní 
mravence. Po teoretické části 
školení se uskutečnilo praktické  
cvičení v Přírodní památce Še-

beň. Školení vedl celo-
státní koordinátor akce 
Formica Mgr. Milan Da-
ďourek. Účastníci o ab-
solvování školení obdrže-
li osvědčení. Školení ten-
tokrát  absolvovalo 8 
účastníků. Přijeli k nám 
z Jihlavy, Opavy, Olo-
mouce, Valašského Mezi-
říčí, Šluknova, Spáleného 
Poříčí a Karlových Varů. 
Akci uspořádala základní 
organizace Českého sva-

zu ochránců přírody Bory. 
Náklady projektu jsou hra-
zeny ze společného pro-
gramu ČSOP a Lesů ČR, 
s.p. „Ochrana biodiverzity 
v lesích“. Školení se konalo 
v zasedací místnosti víceú-
čelové budovy Obecního 
úřadu. Stravování výborně 
zajistil hostinec U Zlaté 
studny. Účastníci byli uby-
továni v turistické ubytov-
ně v Borech. Počasí se 

vydařilo a při školení  se podaři-
lo naplnit všechny plánované 
úkoly. A tak se těšíme za rok 
nashledanou !  
Pavel  Kříž 

VÍKEND BYL VĚNOVÁN MRAVENCŮM 

 Lehce jubilejní - pátý. Možná proto jsme navštívili 
přesně 5 míst. 
 Byla to místa krásná -  Santiniho zámek Karlova 
Koruna v Chlumci nad Cidlinou, který patří rodině Kin-
ských dal Borgo. 
 Místa vážná a umělecky pojatá - Hořice -
sochařská výzdoba hřbitovů a spousta zajímavých soch na 
vrchu Gorazd (+ Hořické trubičky + Erbenovy Miletínské 
Modlitbičky a dobrý oběd a 300 zatáček Gustava Havla…) 
 Místa pohádková - Přehrada Les Království. 
 Místo dávné vojenské historie - podzemí 
v pevnostním městě Josefov. Místo kupodivu vůbec ne 
vážné, zásluhou perfektního pana průvodce. 
 A pak jsme projeli bouřku a krupobití a už nás vítal pan starosta obce Kočí, v místě přímo pozo-
ruhodném: V dřevěném kostelíku sv. Bartoloměje. 
 A protože všude bylo na co koukat a co poslouchat, přijeli jsme domů o hodinu později. Snad nám 
to zdržení doma prominou, protože nám spolu bylo zase moc dobře.         BK 

JAKÝ BYL JARNÍ ZÁJEZD  
                      KLUBU DOBRÉ POHODY? 



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

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 
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DOTACE  ...              

 Dotace, granty, 
projekty, evropské pení-
ze... Kdo se v tom má vy-
znat? Ano je to složité a 
přesto buďme rádi, že ta-
kové možnosti existují. 
Jako bych to slyšela: „Co 
na té obci dělají? Opravo-
vat silnici na Cyrilově, když 
v Dolních Borech padáme 
do dír? Hřiště za školou to 
jo,  ale vodovod nikde!“ 
„To nikdy nebylo!“  
 Opravdu nebylo. 
Nebyly totiž takové mož-
nosti, čerpat peníze z gran-
tů, peníze z EU. Ta mož-
nost ale nebude stále, bude 
do roku 2013. Obce, které 
tyto peníze dovedou využí-
vat a přitáhnout si je, si 
mohou hodně polepšit.  
 A jak to teda vlast-
ně funguje? Je třeba neu-
stále sledovat, která insti-
tuce které granty vyhlásila. 
Jsou to např. Ministerstvo 
pro místní rozvoj, Minis-
terstvo kultury a školství, 
Ministerstvo životního 
prostředí, nebo Kraj Vyso-
čina. Granty jsou vypisová-
ny během celého roku a 
jsou určeny na nejrůznější 
oblasti vybavení a života 
obce. Když se tam objeví 
téma, které my potřebuje-
me a dokážeme využít, je 
třeba napsat dobrý pro-
jekt! To je velice důležité, 
protože žadatelů je větši-
nou hodně. Do několika 
měsíců jsme vyrozuměni, 
zda jsme uspěli a peníze k 
nám přijdou. A pak je ur-
čen čas, např. jeden rok na 
realizaci projektu. Dotace 
z grantů málokdy pokrývají 
celé náklady konkrétního 
projektu. Většinou je to 
např. 70% a 30% je nutno 
hradit z peněz obce, nebo 
třeba z ČSOP, protože o 

některé dotace 
mohou 
žádat pouze ne-
ziskové organiza-
ce jako třeba 
Myslivecké sdru-
žení, LNB, nebo 
právě ti ochránci 
přírody. 
Všichni víme, že 
v Borech je aktuální kana-
lizace, vodovod, hřbitov a 
přitom se staví i to hřiště 
za školou. A to je právě 
ono. Jsou to všechno ob-
rovské investice. Na ka-
nalizaci máme hotovou 
projektovou dokumenta-
ci. První výzva 
z Operačního programu 
životního prostředí Kraje 
Vysočina, ve které jsme 
mohli žádat, byla letos na 
jaře do konce dubna. Do 
této výzvy jsme podali 
žádost o dotaci na vybu-
dování kanalizace. Výsle-
dek ještě nebyl zveřej-
něn. Vodovod - pokud 
bychom stavěli s tím, že 
budeme brát vodu z Mos-
tišť, dotace na projekto-
vou dokumentaci bychom 
dostali dřív. Ale protože 
dáváme přednost vodě z 
pramenů v Dolině, bylo 
to složitější. V současné 
době jsou již ale hotové 
průzkumné vrty, které 
potvrdily vydatnost i kva-
litu tohoto zdroje a už 
jsme také získali peníze 
na projektovou doku-
mentaci. Až bude hotová, 
budeme žádat o peníze na 
realizaci.  
 Kompostárna, 
která by měla vzniknout v 
prostorách podniku Ze-
mas v Dolních Borech je 
na tom podobně, výzva 
k podání žádostí o dotace 
z OPŽP bude v září 2008. 

Do té doby je nutné 
mít připravený projekt 
a to my mít budeme. 
Výstavba hřiště za ško-
lou a přístavba školy, to 
jsou dva velké letošní 
projekty.  
 Momentálně 
probíhá oprava vozovky 
na Cyrilově z Fondu 
Vysočiny, jehož přesné 
určení zní takto: Účelem 
poskytovaných finančních 
prostředků je zajistit 
v místních částech obcí a 
v místních částech měst 
(samostatné sídlo, nebo 
osada, která je oddělena 
nezastavěným územím 
od „mateřské“ obce 
s minimálně 10-ti trvale 
bydlícími obyvateli) kraje 
Vysočina spolufinancování 
rekonstrukcí nebo oprav 
místních komunikací. 
Tento text je vzorovou 
ukázkou, jak přesně 
jsou některé dotace 
vymezeny. A je jasné, že 
peníze  proto opravdu 
nelze použít na opravy 
jinde. Kdybychom tuto 
příležitost nevyužili, kdy 
by na opravu cyrilovské 
silnice došlo? Kdy by na 
ni někde zbylo?  
  
 Snad tyhle řád-
ky trochu pomohou 
vysvětlit, proč obec 
možná zdánlivě postu-
puje nelogicky. 
            Blanka Křížová  

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 
nebo odpovědi na  
hádanky prosím  
odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  
e-mailovou adresu:  

obecbory@razdva.cz, 
nebo 

bkrizova@bory.cz 

Opravená silnice na Cyrilově 


