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    Ze zápisu z 2. jednání RO Bory 18.12.2014   
Přítomni všichni členové RO. 
Z jednání 
2. Pronájem bytu 1+1. Na obci jsou v této chvíli evidovány 3 žá-
dosti. RO schvaluje přidělit byt panu XXX. Smlouva bude uzavře-
na na dobu určitou. Od 1.1.2015 do 31.12.2015 s možností pro-
dloužení. 
3. ZŠ - Žádost o dar do tomboly na ples SRPDŠ. ZŠ po několikale-
té pauze bude opět pořádat ples. Výtěžek z tohoto plesu bude 
využit pro děti, na odměny do soutěží, knižní dary, na den dětí 
apod. RO souhlasí s darem na ples SRDPŠ 5x knížka Minerály 
Borů a Cyrilova, 5x kalendář Bory 2015. 
- ZŠ - Odměna ředitele školy. Ředitel ZŠ Mgr. František Eliáš mi-
mo svoji běžnou činnost zajišťuje např. pronájem tělocvičny, za-
bezpečuje provoz školního a obecního hřiště, zajistil realizaci a 
vyúčtování projektu POV 2014, organizuje doplňkovou činnost 
ZŠ, účastní se na výstavbě nové MŠ. RO souhlasí s udělením od-
měny ředitele školy. 
- ZŠ upozorňuje v souladu s volebním řádem školské rady na po-
vinnost zřizovatele jmenovat třetinu členů tj. 2 členy do školské 
rady. Nové funkční období školské rady bude leden 2015 – leden 
2018. Bylo projednáno několik návrhů na možné nové členy. RO 
schvaluje za členy školské rady Pavla Vávru a Janu Kujalovou. 
- Ředitel ZŠ F. Eliáš seznámil RO o tom, jaká opatření byla přijata 
k zajištění bezpečnosti ZŠ i MŠ v Borech, v souvislosti s událostmi, 
které se staly v nedávné době na střední škole ve Žďáru nad Sáz.. 
- ZŠ - aktualizace volebního řádu školské řady. Ředitel školy se-
známil RO se změnami. RO schvaluje znění nového volebního 
řádu s platností od 19.12.2014.  
4. Zaměstnanci obce. RO na základě podnětu MVDr. R. Markové, 
předsedkyně kontrolního výboru zvážila možnosti kumulovat ně-
které pracovní činnosti vykonávané na základě dohod o pracovní 
činnosti na obci. Po rozpravě bylo toto rozhodování prozatím 
odloženo. Dosavadní smlouvy budou pro rok 2015 obnoveny. 
    

Ze zápisu z 2. jednání ZO Bory 18. 12. 2014  
Přítomni: Všichni členové ZO,  Veřejnost: 3 občané 
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
5. Seznámení s jednáním RO 
6. Rozpočtové opatření 9/2014 
7. Prodej pozemku 
8. Stanovení ceny stočného 
9. Projednání OZV 1/2014 - poplatek za odpady 
10. Zpráva o realizaci MA21 v roce 2014 a plán na rok 2015 
11. Schválení rozpočtu obce na rok 2015 
12. Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci MAS 
13. Smlouva o smlouvě budoucí VM Rekostav 
14. Žádosti 
15. Různé 
16. Závěr 
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO. Odpověď na Usne-
sení 14c/1 ZO: Celkové náklady za zpracování podkladů a žádosti 
o dotaci na výstavbu nové MŠ byly 160 tis. Kč. 
5. Seznámení s jednáním RO. Rozprava proběhla ohledně nových 
členů školské rady a ohledně možnosti převést, nebo kumulovat 
některé práce, prováděné na dohody o pracovní činnosti. 
6. ZO schvaluje rozpočtové opatření 9/2014 v celkové výši 2 891 
124,- Kč.  
7. ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 356/34 v k.ú. Dolní Bory o 
výměře 172m2, za 150,- Kč m2.  
8. Stanovení ceny stočného pro rok 2015. Tato cena je určo-
vána na základě kalkulace stočného, která zahrnuje skutečné pro-
vozní výdaje a dále stanovení míry opotřebení a výpočet kanalizace 
a ČOV. Pro rok 2015 je tato cena 1380,- Kč na 1 obyvatele. 

ZO schvaluje, že stočné od občanů (a od majitelů objektů, kde 
není nikdo hlášený k trvalému pobytu) se bude vybírat ve výši 
1 060,- Kč + DPH 15% 159,- tj. 1219,- Kč a 161,- Kč bude dotovat 
obec. Příloha. 
- ZO ukládá starostovi obce zjistit, jaký bude vývoj ceny stočného 
do budoucna. 
9. Poplatek za sběr a svoz netříděného odpadu pro rok 
2015 bude obec opět vybírat v částce 500,- Kč na jednoho poplat-
níka. Zbývající částku 353,94 Kč bude dotovat obec. 
Výše poplatku je tvořena pevnou částkou 250,- Kč na poplatníka 
(obyvatelé obce + rekreační a neobydlené domy) a kalendářní rok 
a částkou, která je stanovena na základě skutečných nákladů obce 
předcházejícího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Tyto skuteč-
né náklady činily v roce 2013 (ukončený kalendářní rok) 603,94 
Kč na poplatníka. Tedy 250,-+603,94=853,94.  
10. ZO schvaluje Zprávu o realizaci MA21 v roce 2014 a plán 
na rok 2015. B. Křížová Koordinátorka MA 21 seznámila přítomné 
s těmito dokumenty a s postupem Obce Bory do kategorie C v 
hodnocení Místních agend.  
11. ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2015 v celkové výši 
30 151 200,- Kč. Nad rozpočtem proběhla rozprava, která se 
týkala zejména oblastí: veřejné osvětlení a územní rozvoj. 
12. VM Rekostav žádá o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene, mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Bory. 
Jedná se o pozemek  p.č. 75/19 v k.ú. Dolní Bory ve vlastnictví 
Obce Bory. Zde má být vybudováno energetické zařízení, el. pří-
pojka na stavební parcely XXX. ZO neschvaluje podepsání smlou-
vy. Protože se situace kolem těchto pozemků stále mění (nabídka 
na odprodej obci už neplatí a s tím také možnost odkoupení ces-
ty), zastupitelé navrhují jednat s majiteli pozemků minimálně o 
zachování cesty. 
13. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spo-
lupráci mezi MAS MOST Vysočiny, o.p.s. a Obcí Bory. Tato 
smlouva je nutná pro to, aby byly dodrženy podmínky v čl. 32-35 
Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č.1303/2013 a odst. 
3.1.1 Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020. 
14. ZO schvaluje příspěvek pro TJ DS Březejc ve stejné výši jako 
v minulých letech. Tedy 1000,- Kč. 
- ZO neschvaluje žádost o příspěvek pro Oblastní charitu Žďár 
nad Sáz. v částce 203 800,- Kč. Taková, ani podobná částka není 
v rámci rozpočtu obce možná. 
15. Různé - Vodoměry - je třeba zvážit, kolik budou stát a jaká 
část nákladů na pořízení a montáž by mohla jít na náklady obce? 
- ZO ukládá starostovi obce zjistit možnosti připojení vody a od-
padů k budoucímu výletišti. 
- ZO ukládá starostovi obce předložit při příštím jednání ZO 
náklady na údržbu veřejného osvětlení 
- ZO ukládá starostovi obce zjistit možnosti pořízení drátkovacího 
stroje na parkety v Kulturním domě. 
 
    Ze zápisu z 3. jednání RO Bory 19. 1. 2015 
Přítomni: 4 členové RO Omluvena: ing. Dostálová Lucie, 
2. Výměna nebo oprava kotle v KD. Z kotle v KD začala 
v poslední době unikat voda a zdálo se to jako neopravitelná záva-
da. Pan Mahel slíbil opravu, pokud to bude možné, ale velkou 
naději tomu nedával. Proto starosta mezitím oslovil i pana ing. 
Čudu z firmy Intop s žádostí o posouzení a navržení řešení, pokud 
by už byl kotel neopravitelný. Firma Intop navrhuje 2 varianty 
plynového topení, které by zachovávalo současné rozvody a radiá-
tory (cena 354 tis. bez DPH) Případně by na sále byl instalován 
teplovzdušný agregát (cena 108 tis. bez DPH). Naštěstí se panu 
Mahelovi oprava podařila. Pokud bude kotel dál fungovat, nebude 
investice do nového topení zatím nutná.  
4. Žádosti, stížnosti. 
- Paní XXX končí nájemní smlouva na byt č. 4 v obecní bytovce. 
Požádala si o prodloužení. RO schvaluje prodloužení nájemní 
smlouvy na tento byt opět na 1 rok, tedy do 31.1.2016 
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- Žádost Petra Viliše, na zřízení WiFi sítě na sportovních kabi-
nách. Tato síť je zde nutná, zejména na psaní online zápisů a hláše-
ní TJ Družstevník. Zároveň by se tím i rozšířila nabídka služeb 
Turistické ubytovny. RO schvaluje zřízení WiFi sítě na kabinách. 
Starosta obce zjistí možnosti u Netlife Křižanov. 
- Paní XXX si ztěžuje, že k jejich domu není vybudovaná přípojka 
kanalizace a že při tání sněhu mají zakalenou vodu ve studni. 
RO ukládá napsat odpověď : Kanalizační přípojka je možná, proto-
že kanalizační šachta nedaleko jejich pozemku vybudována je. Je 
třeba vyřídit si projekt a stavební povolení. Soukromá studna je 
věcí majitele, ten si musí svoji studnu chránit. Další možnost je 
řešení s majitelem pozemku, z kterého voda z tajícího sněhu teče, 
nebo se obrátit na odbor životního prostředí MěÚ Velké Meziříčí. 
- Obec obdržela žádost paní XXX ve které nesouhlasí se zněním 
Smlouvy o odvádění odpadních vod, kterou obec Bory uzavírá 
s majiteli nemovitostí, a žádá proto zcela individuální kalkulaci a 
vytvoření smlouvy konkrétně pro její (rekreační) dům. Po konzul-
taci s JUDr. Kutnerovou RO navrhuje: Smlouvu o odvádění od-
padních vod s tím, že text bude stejný pro všechny smluvní part-
nery, a není možné ji upravovat dle individuálních požadavků. 
5. Různé: - U mostu v Dolních Borech, se bude na jaře při opra-
vě místních komunikací rozšiřovat, posunovat cesta z důvodů 
ochranného pásma plynového zařízení. Před tím je nutné v těchto 
místech vykácet 3 ks vzrostlých stromů vrby úzkolisté. Kácení je 
řádně povoleno. RO schvaluje, aby 3 ks vrby úzkolisté skácel pan 
XXX. Náklady spojené s tímto kácením budou kompenzovány 
odběrem dřeva. 
- Od podzimu 2014 nikdo nevykonává funkci předsedy SPOZ. 
Je nutné najít nového předsedu, nebo předsedkyni, aby bylo zajiš-
těno gratulování jubilantům, vítání občánků a všechny další obvyklé 
a třeba i nové činnosti tohoto sboru. RO navrhuje řešit na příštím 
jednání ZO obsazení místa předsedy SPOZ. 
- RO bere na vědomí návrh P. Viliše, zda by nebyla vhodná jako na 
dárek při vítání občánků pamětní mince. 
- RO schvaluje návrh B. Křížové svolat příští jednání RO na 
Cyrilově. Je třeba probrat, vše co by obyvatelé potřebovali a 
zejména se pokusit ustanovit osadní výbor na toto volební období. 
- RO schvaluje návrh B. Křížové zahájit přípravy k vytvoření nové-
ho Strategického plánu obce Bory. 
- RO pověřuje starostu pozvat odborníky na ošetření stromů 
v parku v Horních Borech a u Cahových. V obou místech padají 
nebezpečně větve. 
- RO schvaluje a doporučuje v ZO projednat návrh B. Křížové 
rozdělit obec na úseky, které budou mít konkrétní zastupitelé na 
starosti. 
  
          Ze zápisu z 3. jednání ZO Bory 23. 1. 2015  
Přítomni: 14 zastupitelů Omluven: O. Chalupa  
Veřejnost: 2 občané 
Z jednání: 
Program: 
1. Zahájení zasedání v 19. hod. 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
5. Seznámení s jednáním RO 
6. Rekonstrukce topení v KD 
7. Prodej pozemku Záměr 1/2015 
8. 10 P (10 problémů obce Bory 2014) 
9. Projekt MA21 na rok 2015 Zdravý kraj Vysočina 
10. Schválení Smlouvy o partnerství MOST Vysočiny o.p. s. a ZŠ 
11. Žádosti 
12. Různé 
13. Závěr 
4. Kontrola úkolů: Vývoj ceny stočného do budoucna. Cena 
stočného se bude navyšovat 10 roků po dokončení kanalizace, 
tedy do roku 2025. Je to nutné z důvodu obnovitelnosti kanalizač-
ní sítě. Vývoj ceny stočného (na osobu a rok včetně DPH) 

v nejbližších letech:  
2015 - 1296,5 Kč  2016 - 1338,8 Kč 
2017 - 1381,5 Kč   2018 - 1428,6 Kč  
2019 - 1500,- Kč   2020 - 1575,- Kč 
- Náklady na opravy veřejného osvětlení v roce 2014 činily 
36 197,- Kč 
- Nabídky na vodoměry a jejich montáž ještě nejsou zpracovány. 
- Možnost připojení vody a odpadů k budoucímu výletišti se bude 
řešit až při jeho výstavbě. Do probíhajícího projektu kanalizace a 
vodovodu už zařadit nelze. 
5. ZO schvaluje návrh využít dotaci z projektu POVV na nové 
schodiště k budově OÚ. 
- ZO navrhuje svolat SPOZ a vyřešit otázku nového předsedy. 
6. ZO bere na vědomí stav topení v KD a navrhuje uvažovat o 
celkové rekonstrukci KD. 
8. 10P. Proběhla kontrola řešení těchto problémů, které byly 
občany na Veřejném fóru a v anketě vyhodnoceny jako nejdůleži-
tější.  Zatím se daří naplňovat tyto body: 
1. Oprava místních komunikací a polních cest. Krajské vozovky 
jsou opravené a místní komunikace se budou opravovat v tomto 
roce.    
2. Zachování ZŠ a MŠ. Probíhá výstavba nové MŠ.    
7. Zachycení přívalových vod. Je připraven projekt na suchý poldr 
směrem od Cyrilova. 
8. Větší klubovna pro MOP. MOP byla dána k užívání další klubov-
na, kterou LNB momentálně využívá málo.    
10. Masopust + výlety, poutě, program při pálení čarodějnic. Pro-
bíhá příprava na Masopust, SDH se ujal přípravy pálení čarodějnic 
a připravují se další akce. 
9. ZO schvaluje podání projektu  z fondu Zdravého kraje 
Vysočina, který představila ZO Blanka Křížová. Projekt v celkové 
výši 133,5 tis. Kč (dotace 80 tis.) je nazvaný Obnova a podpora 
tradic v Borech. Projekt má dvě části: A - udržitelný rozvoj a ko-
munitní plánování v obci a za B - podporu Masopustu, Kácení 
máje, Pohádkové vsi, tisku obecního kalendáře na rok 2016 a 
pořízení místního kroje. 
10. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi 
MOST Vysočiny o.p.s., a ZŠ Bory. 
11. Žádosti - ZO neschvaluje příspěvek pro Oblastní charitu Žďár 
nad Sáz., ani pro CZP 
- ZO souhlasí na ples TJ se stejným darem jako na ples SRDPŠ. 
12. Různé: - Pan XXX, majitel rekreační chaty, která stojí na po-
zemku p.č. 130, který sousedí s pozemkem obce Bory p.č. 129 st. 
k.ú. Horní Bory, žádá o uzavření smlouvy o věcném břemeni na 
užívání pozemku obce z důvodu průjezdu ke své chatě. ZO navr-
huje nabídnout pozemek p.č. 129 k.ú. Horní Bory, k odkoupení 
majitelům chaty, která na tomto pozemku stojí. 
- Pan XXX žádá o vyjádření ke stavbě oplocení na pozemku p.č. 
1209/1 k.ú. Horní Bory ve vlastnictví obce. Tento pozemek souse-
dí s pozemkem p.č. 5 st. pana XXX. Pro umístění stavby by pan 
XXX rád od obce Bory odkoupil, nebo vyměnil asi 17 m2. 
ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej části tohoto pozemku.  
- XXX žádá o odkoupení části pozemku p.č. 352/4 a 110 v k.ú. 
Dolní Bory přibližně 35 m2. ZO schvaluje vyvěšení záměru na 
prodej části pozemku.  
 - ZO schvaluje Blanku Křížovou zástupcem obce v MAS Most 
Vysočiny.     
- ZO schvaluje podání projektu na grant z MMR na dovybave-
ní altánu na Školním a obecním hřišti, s kterým přítomné seznámil 
ředitel ZŠ.  
- Upozornění R. Markové: na nutnost větrat v obecním archivu 
z důvodu vlhkosti. 
- L. Kotačka - do příště připravit plány na dobudování kabin. 
- Žádost, zda by sportovci TJ Družstevník Bory nemohli využívat 
tělocvičnu a hřiště za výhodnějších podmínek, než cizí. Ředitel 
ZŠ vysvětlil, že právě uplynula doba udržitelnosti projektu a 
v současné době se budou tvořit nová pravidla na využívání 
- Starosta informoval, že na příští jednání bude pozván ing. Jan 
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Fiala, a představí Strategii obce a na další jednání pak ing. arch. 
Martin Zezula, který seznámí zastupitele s projektem Mezibory a 
Obnova komunikací. 
 
    Ze zápisu z 4. jednání RO Bory 4.2. 2015 
Přítomni: 4 členové RO  Omluven: Mgr. Chalupa M. 
Hosté: 14 obyvatel Cyrilova 
1. Připomínky a návrhy občanů: 
- Oprava poškozené čekárny. Řešení podobných přestupků za 
asistence Policie ČR. Starosta vysvětlil, že tyto záležitosti řeší 
přestupková komise ve Velkém Meziříčí. Obec není informována, 
ale za každý řešený přestupek zaplatí poplatek 1500,- Kč 
- Obnovení zastávky autobusu pod Cyrilovem na Benátkách. Býva-
la zde řádná zastávka, ale nějak se vytratilo jak označení zastávky, 
tak i údaj v jízdním řádu. Situaci je nutné řešit, zejména kvůli dě-
tem, které dojíždí do školy. Zastávka Dolní Bory rozcestí je příliš 
daleko. 
- Stromy u čekárny na návsi jsou poškozené námrazou a je třeba 
je odborně ošetřit. 
- Je třeba vyřešit otočku na horním konci osady zejména pro po-
pelářský vůz. 
- Cesta směrem k Vídni (také sloužící jako cyklotrasa) je značně 
poškozená. Zejména po pokládání elektrické přípojky. Při tomto 
budování byla poškozená i autobusová čekárna. 
- Bylo by dobré vybudovat příčné prahy na odvod přívalové vody 
na vozovce v horní části obce. 
- Na zvoničce je nutné vyměnit poškozené šindele. 
- Dotaz, jak se má postupovat, pokud opuštěný a chátrající dům 
ohrožuje sousedy? Řešit na stavebním úřadu ve Velkém Meziříčí. 
2. Ustanovení osadního výboru na Cyrilově. Protože už 
druhé volební období nemá Cyrilov v ZO svého zástupce, je osad-
ní výbor možností jak tuto situaci řešit. Vždyť i v dřívějších do-
bách v osadě působil Občanský výbor. 
Možnost vzniku osadních výborů byla v České republice nově 
založena Zákonem o obcích 128/2000 Sb. Rozsah jejich působnosti i 
složení řeší paragrafy 120 a 121. 
Osadní výbor(y) mohou, (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem 
obce podle § 120 zákona o obcích. Výbory musí být složené z občanů 
obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné části obce. 
Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí 
mít nejméně 3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní 
výbor je jediným druhem výboru zastupitelstva (§ 117 zákona o ob-
cích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva. Způsob výběru 
členů výboru zákon neřeší. 
Pravomoc osadního výboru: 
Osadní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích:  
- předkládat orgánům obce (zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) 
návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce 
- vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, 
které se týkají dotyčné části obce, nebo které předkládají obecním 
orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. 
Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce. 
Působnost osadního, nebo místního výboru se týká pouze samosprávné 
působnosti obce, nikoliv přenesené působnosti státní správy. Nevztahuje 
se tedy například k projednávání přestupků. 
 Po zajímavé a užitečné diskuzi byli přítomnými občany navr-
ženi tito členové osadního výboru: Pavel Březka ml., Karel Marek, 
ing. Mária Necidová, Martin Novotný a Jana Vyziblová. 
 Návrh, uspořádat ke zvolení členů osadního výboru samo-
statné volby byl po diskusi zamítnut. 
  

Ze zápisu ze 4. jednání ZO Bory 20. 2. 2015  
Přítomni: 10 členů ZO        Omluveni: Chalupa O., ing. Dostá-
lová L., Viliš P., Kotačka L.,      Nepřítomen: Láznička P. 
Hosté: Ing. Jan Fiala a ing. arch. Martin Zezula 
Program: 
1. Návrh programu jednání: 
2. Zahájení zasedání 

3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu jednání 
5. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
6. Seznámení s jednáním RO 
7. Rekonstrukce topení v KD 
8. Fond malých projektů 
9. Prodej pozemků 
10. Schválení dodatku smlouvy 
11. Ing. arch. Zezula - informace o projektech 
12. Ing. Fiala - informace o tvorbě Strategie obce 
13. Žádosti 
14. Různé 
15. Závěr 
12. Vystoupení ing. Fialy: Protože je v současné době nutné vytvo-
řit nový Strategický plán obce, přednesl ing. Fiala přítomným, 
zejména novým členům ZO rekapitulaci Strategického plánu obce 
Bory na roky 2005 - 2015. Tento plán byl v roce 2005 v Borech 
jako v jedné z prvních obcí v ČR vypracován komunitním způso-
bem.  Rekapitulace ukázala, co všechno se v průběhu těch 10 let 
podařilo a jak vytvořit Strategii novou. 
13. Vystoupení ing. arch. Zezuly z Atelieru Santis. Pan Zezula 
představil projekt Mezibory a studii na úpravy komunikací po 
výstavbě kanalizace a vodovodu v obci. Atelier Santis v současné 
době dokončuje projekt místních komunikací. 
5. Kontrola usnesení ZO. Připomínka M. Špačka, aby plánované 
nové schody u OÚ byly chráněny proti dešti větší stříškou, nebo 
bočními stěnami. 
7. Řešení topení v Kulturním domě. Předpoklad, že kotel v KD po 
provedené opravě vydrží ještě delší čas, se bohužel nesplnil. Vyto-
pení KD při akcích konaných v posledních týdnech vyžadovalo od 
manželů Haškových velké úsilí a obětavost. Jedině tak bylo možné 
akce uskutečnit a nebylo nutné je zrušit. Mimo studii firmy Intop 
na vbudování topení plynem, je návrh P. Viliše, pořídit nový kotel 
na tuhá paliva. ZO doporučuje prověřit všechny možnosti a ná-
sledně vybrat nejvhodnější. 
8. Fond malých projektů 2015. B. Křížová seznámila přítomné 
s novými pravidly. Nová pravidla (a žádost a vyúčtování) FMP jsou 
upravena dle novely zákona 250/2000 Sb. a řádně vyvěšena. Pro 
rok 2015 je možné žádat ve dvou výzvách, jarní a podzimní a cel-
ková částka ve FMP bude opět 50 tis. Kč.  
9. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 1209/1 v k.ú. Horní 
Bory o celkové výměře 97 m2  za cenu 150,- Kč/m2. 
-  ZO schvaluje prodej části pozemků p.č. 110 a p.č. 352/4 k.ú. 
Dolní Bory. Obě části celkem o výměře 35 m2 za cenu 150,- Kč/
m2. 
10. ZO schvluje dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace 
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Doda-
tek se týká změny termínu dokončení výstavby MŠ. Článek II. 
odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto: Datum ukončení 
projektu: 31. 8. 2015. Příjemce je oprávněn ukončit projekt 
v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů. 
11. ZO neschvaluje žádost XXX z Pardubic o příspěvek na invalid-
ní vozík pro svoji tchýni. 
-ZO schvaluje příspěvek na činnost Svazu diabetiků, územní orga-
nizace Velké Meziříčí v částce 500,- Kč. 
12. Různé: ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o věcném břemeni 
mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Bory, pozemek p.č. 1230 v k.ú. 
Horní Bory. Jedná se o el. přípojku k přečerpávací stanici kanaliza-
ce na Brodku 
- ZO souhlasí s uzavřením Smlouvy o věcném břemeni mezi E.ON 
Distribuce, a.s. a Obcí Bory. Jedná se o pozemky p.č. 1236, 
1239,1249 v k.ú. Horní Bory, na kterých je vybudováno el vedení 
k chatě pod Cyrilovem.  
 

Tyto dokumenty jsou upraveny v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů.  
 
Doslovné, nezkrácené zápisy naleznete na: http://www.bory.cz/cs/
obecni-uad/usneseni-zastupitelstva 
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FOND MALÝCH PROJEKT Ů 2015 
 Fond malých projektů Obce Bory je zřízen na podporu 
činností občanů v obci. Příspěvek se poskytuje všem subjektům s 
řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spo-
jených se zabezpečením kulturních, sportovních a společenských 
akcí, konaných v Borech, nebo na Cyrilově, určených pro širo-
kou veřejnost.  
- Pro rok 2015 je v rozpočtu obce do FMP opět počítáno 
s částkou 50 000,- Kč, rozdělených do dvou výzev. Jarní a pod-
zimní. 
- Maximální výše dotace na jeden projekt je závislá na počtu 
přijatých žádostí a celkových finančních požadavcích na těchto 
žádostech. Zpravidla do 5 tis. Kč. 
- O přiznání finančního příspěvku rozhodne Zastupitelstvo obce. 
Jarní kolo na svém jednání v březnu, podzimní v září. 
- Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. 
- Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádají-
cího subjektu.  
- Každý subjekt může podat pouze jednu žádost, na které může 
být uvedeno více akcí plánovaných v daném pololetí.  
- Nově v roce 2015 bude (v souladu s novelou zákona 250/2000 
Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) nutné 
s každým příjemcem finančních prostředků uzavřít smlouvu. 
KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ:  
- Žadatelem mohou být organizace působící v obci Bory, i jed-

notlivci, žijící v obci Bory. 
- Žádost je třeba doručit na podatelnu obecního úřadu 
na předepsaném formuláři pro rok 2015 do 20.3.2015 a 
do 17.9.2015 (podzimní výzva) 
- Podmínkou je dobrovolná práce organizátorů při zajišťování a 
realizaci akce.  
- Akce určená pro širokou veřejnost.  
- Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvo-
dem pro vyřazení žádosti z projednávání. 
- Včasné a správné vyúčtování je podmínkou pro získání podpory 
v dalším kole, nebo v příštím roce.  
 Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke 
stažení na webových stránkách obce. http://www.bory.cz/cs/ma-
21-a-nszm/fond-malych-projekt 
 Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu 
využití poskytnuté finanční dotace. Vyúčtování přidělených finan-
cí žadatel předloží co nejdříve po uskutečnění akce, nejpozději 
však do 31.8.2015 (jarní výzva) a pak do 30.11.2015 a to písemně 
na předepsaném tiskopise. V případě, že žadatel přidělené fi-
nanční prostředky nevyčerpá v plné výši, (nebo nesplní v termínu 
podmínky pro vyúčtování), vrátí nedočerpané prostředky 
(případně celou výši), zpět na účet obce nejpozději do 
10.12.2015.  
 Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizo-
vány v období od 1. 1. 2015 do vyhlášení výběrového řízení. 
 Schváleno zastupitelstvem obce Bory dne 20.2.2015 

Poplatky pro rok 2015 
Svoz komunálních odpadů (popelnice) 500,- Kč na po-
platníka. Splatnost do 31.5.2015. 
Stočné 1060,- Kč + DPH = 1219,- Kč na poplatníka. 
Splatnost do 31.3.2015. 
Pes 120,- Kč a každý další pes 180,- Kč. Splatnost poplat-
ku do 31.3.2015. 
Nájemné z hrobu je opět bez DPH. Cena za 1 m2 je 25,- 
Kč podle pronajaté plochy. Splatnost do 31.3.2015. 
 Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně 
obce od 3.2.2014. nebo převodem na účet číslo 
4200009323/6800, var. symbol je rodné číslo poplatníka. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015  
V BORECH 

 
Jan Kostečka     7 879,- Kč    Dolní Bory 
Josef Dostál      5 415,- Kč    Horní Bory 
Vladimír Požár   2 276,- Kč   Horní Bory 
Zuzana Filipová  5 690,- Kč   Dolní Bory 

    Díky všem! 

DO RÁMEČKU  Velké poděkování členům SDH, kteří  
na Štědrý den odstraňovali nebezpečné větve v parku v Horních Borech. 

 
 - Další poděkování patří všem, kteří se podí-
leli na přípravě obnoveného masopustu. Jsou 
to: Pavel s Luckou, muzikanti, členové MS Bory za 
výborný zvěřinový guláš, pan starosta s rodinou, 
všichni ostatní pomocníci, ženy v KD,  hasiči, kame-
raman, ZŠ, fotograf, namalování plakátu, dort jako 
plakát, všechny ženy, které napekly buchty, řezy, 
bábovky, na večer.  A hlavně masky! 44 jich bylo.  

A pak všichni obyvatelé, kteří 
maškarády tak pěkně přijali. I to 
„zmalování“ jim odpustili, vždyť 
bylo z lásky! Díky za tak dobré 
koblížky a boží milosti a koláče! 
 A také velice děkujeme za 
vaše finanční příspěvky. Všechny 
budou použity do fondu na obno-
vu tradic.  
Např. na cimbálovou muziku 
při kácení máje 30.5.2015. 

Víte, že: 
- Autobus Třebíč - Žďár n. Sáz. jezdí 
od nového jízdního řádu i přes Horní 
Bory a jede 8.42 z HB a 8.44 z DB. 
 

-Ve sportovních kabinách na fotbalo-
vém hřišti a tedy i v turistické ubytovně je 
nově volně přístupná WiFi síť. 
 

- Vlhčené ubrousky a všechny podobné 
materiály, např. všechny výrobky z buniči-
ny dělají největší problémy v kanalizační 
síti a na čistírně odpadních vod? Moc pro-
síme, tyto materiály rozhodně nevhazujte 
do WC!  

 

V době konání výstavy k vojenskému 
výsadku, v sobotu 21.3. bude  
otevřeno i Obecní muzeum  

v době od 14 do 17 hod.  
a těšit se můžete i  

na   
malý velikonoční jarmark. Foto J. Charvát 
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POLICISTÉ POMÁHAJÍ OBĚTEM  
DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

KRAJ VYSOČINA - Policisté Krajského ředitelství policie 
kraje Vysočina vykázali ze společného obydlí v průběhu 
loňského roku na Vysočině celkem 74 agresorů.  
 Oběťmi domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, které-
mu jeho blízcí ubližují, ať se již jedná o psychické nebo fyzické 
násilí, by měl co nejdříve oznámit případ policistům. Mnohdy oběť 
domácího násilí otálí s oznámením útoků. V těchto případech by 
měli oběť podpořit přátelé nebo příbuzní a zároveň jí napadání 
pomoci na policii oznámit. 
 Útoky násilníka se většinou časem zintenzivňují. Chování 
agresora může začít v zamezování oběti ve styku s přáteli a 
s rodinou, vulgárními nadávkami a ponižováním, až dospěje 
k prvním fyzickým útokům, které obvykle začínají fackami či rana-
mi pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se zbraní, 
nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas a nenechat jej 
přerůst v závažnější zločiny. Je také třeba, aby okolí nebylo 
k jednání agresora lhostejné. Oběti mohou pomoci také sousedé 
nebo kolegové v práci. Vždy je nejdůležitější, aby oběť nezůstala 
na problém sama. 
 Poté, co je policii násilí na oběti oznámeno, na místo oka-
mžitě vyjíždějí policisté. Zabrání útočníkovi v dalším napadání 
oběti a zajistí pro ni lékařské ošetření. Policisté provedou šetření 
a zjistí všechny nezbytné skutečnosti. V odůvodněných případech, 
obecně pokud se pachatel dopustí závažného jednání, policisté ho 
zadrží a umístí do policejní cely. Pokud je útočník pod vlivem 
alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání pokračo-
vat, policisté ho zajistí a převezou na protialkoholní záchytnou 
stanici. V obou případech by se ale mohl útočník v poměrně krát-
ké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale velmi účinné opráv-
nění a to útočníka na deset dní vykázat ze společného obydlí a 
okamžitě mu tak zamezit přiblížit se k ohrožené osobě, což je pro 
ni po napadení to nejpodstatnější. Tato doba je optimální na to, 
aby si oběť zvážila další postup, vyřešila nejdůležitější záležitosti 
nebo např. kontaktovala a požádala o radu odborníky. Obrátit se 

může například na intervenční centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší 
informace lze nalézt na internetových stránkách. Oběti domácího 
násilí zde mohou vystupovat anonymně a poskytovaná služba je 
bezplatná.  
 Vykázání je velmi dobrý způsob jak pomoci ohrožené osobě 
okamžitě. O vykázání útočníka rozhodne policista s ohledem na 
předcházející útoky agresora a lze-li důvodně předpokládat, že se 
dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví anebo svobodě 
nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti. Policista je 
oprávněn vykázat násilníka z bytu nebo domu společně obývaného 
s útokem ohroženou osobou, jakož i z bezprostředního okolí 
společného obydlí a to i v jeho nepřítomnosti. Vykázání trvá po 
dobu deseti dnů. Tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohro-
žené osoby, lze ji ale prodloužit. Vykázaný násilník je povinen 
opustit neprodleně prostor vymezený policistou, zdržet se vstupu 
do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontaktu s 
ohroženou osobou a vydat policistovi všechny klíče od společné-
ho obydlí. 
 Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí věci 
sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a osobní doklady a 
věci nezbytné pro její podnikání nebo pro výkon povolání; právo 
lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista 
poskytne vykázané osobě informace o možnostech jejího dalšího 
ubytování a v souvislosti s tím nezbytnou součinnost. 
 Institut vykázání násilné osoby je platný od roku 2007. Od 
této doby mají policisté velmi účinný prostředek jak obětem do-
mácího násilí pomoci okamžitě a zamezit agresorovi, aby se do-
pouštěl dalšího násilného jednání. Zákon umožňuje i přísně posti-
hovat osobu, která rozhodnutí o vykázání poruší. 
 Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, soci-
álních nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí. 
Důležité kontakty: 
Policie ČR        158 
Dona linka         251 511 313          dona.linka@bkb.cz  
Bílý kruh bezpečí  606 631 551      bkb.jihlava@bkb.cz  
Intervenční centrum Jihlava: 
      567 215 532, 606 520 546 ic.vysocina@volny.cz  

BORY V TV. Před časem se u nás objevil fil-
mový štáb v čele s panem režisérem Stříteským a 
natáčel v Obecním muzeu a v okolí obce. Bylo to 
zajímavé a pěkné, i když ne vše se nakonec ve 
filmu objevilo. Určitě ale stojí za to, se na něj 
podívat! Celý film můžete zhlédnout na internetu 
na stránkách České televize pod názvem Cesta ke 
kameni díl: První setkání s kamenem. I když si jistě 
budete říkat, že je to tak trochu pohádka a tak to 
u nás už dávno nechodí... 

HOLÝ VRCH 1.1.2015 
 Počasí je už několik posledních roků na prvního ledna horší a horší. Nebylo tomu jinak ani 
tentokrát, mokrý sníh a do toho déšť. I tak se sešlo na startu u Vaverkových 129 statečných. A na 
vrcholu nás bylo celkem 517. V nevlídném počasí všem přišlo opravdu vhod stavit se v Kulturním 
domě na Cyrilově na čaj, nebo na pivo, ale hlavně do tepla! Obětaví cyrilovští pořadatelé, vel-
ký dík vám všem! Zvládli jste ten nával opravdu bravurně.  
 Statistika let minulých. 
Letos se konal již 17. ročník této bezvadné akce, ale pro nás z Borů to byl ročník teprve osmý 
(devátý jen pro 5 prvních „průzkumníků" z 1.1.2007) 
 1.1.2008 nás šlo 33 a na vrcholu bylo celkem 198 účastníků 
 2009 z Borů 66 a celkem  320 
 2010 z Borů 127 a celkem 481 
 2011 z Borů 180 a celkem 565  2013 z Borů 146 a celkem 474 
 2012 z Borů 171 a celkem 470      2014 z Borů 122 a celkem 424          Foto P. Kříž 
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Diakonie Broumov a Klub 
dobré pohody Bory vyhlašuje  

SBÍRKU  
POUŽITÉHO  

OŠACENÍ 
- Letního a zimního oblečení /dámské, 
pánské,dětské/ 
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, 
záclon, 
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedá-
vejte nám odřezky a zbytky látek) 
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, 
skleničky- vše nepoškozené 

- Vatované a péřo-
vé přikrývky, pol-
štáře a deky 
- Obuv - veškerou nepoškozenou 
- Hračky - nepoškozené a kompletní 
- Peří, péřové přikrývky a polštáře 
- Menší elektrospotřebiče - mohou být i 
nefunkční 
- Knihy 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
- ledničky, televize, počítače, matrace, 
koberce - z ekologických důvodů 
- nábytek 
-znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční: 
dne:13.4.2015 

v čase: od 15. do 19. hod.  
v garáži budovy OÚ. 

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se nepoškodily trans-
portem. Vše je během svozu několikrát 
překládáno. 
 
Bližší informace: B Křížová 608 312 224 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 

Příjmy (v tis. K č) 

skupina DRUH PŘÍJMU  tis. Kč 

 Daňové příjmy celkem 9471 

  
Neinv. přij.dot. ze st. rozp.
(školství,st.sp.) 

142,3 

  Investiční přijaté dotace ze stát. fondů 400 

  
Ost. inv. přij. Dotoce ze st.rozp.
(přísp. UP) 

5580 

  Lesní hospodářství 450 

  Příj. z vydobyv. prostoru a ner.(lom) 4,3 

  Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 900 

  Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 2 

  Příjmy z pronájmu kulturního domu 15 

  
Ostatní tělovýchovná činnost (příjmy 
z pronájmu) 

65 

 3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace-
ubytovna 

80 

 3612 Bytové hospodářství 205 

3613 
  

Nebytové prostory 85 

3632 Pohřebnictví 42 

3633 
Výstavba a údržba místních inženýr-
ských sítí -příjmy z pronájmu 

155 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 84 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 45 

3725 
Využití a zneškodňování komun. Od-
padů 

100 

6171 Činnost místní správy 67 

6310 Obecné příjmy z finančních operací 2 

 Krátkodobé přijaté půjčky 761,6 

 Úvěr 14115 

  Splátky úvěrů -2620 

  Celkem 30151,2 

 Výdaje (v tis. K č)   

2212 Silnice 1500 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 11 

2310 Pitná voda 5380 

2321 Odvádění a čištění odpadních vod  2506 

6121 Školství  ZŠ, MŠ, ŠJ, družina 15136,36 

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 20 

3310 
Kultura (KD, SPOZ, knihovna, kostel, roz-
hlas) 

303,4 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 19 

3419 Tělovýchovná činnost 121 

3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace 
(ubytovna) 

85,5 

3543 Pomoc zdravotně postiženým 2,5 

3612 Bytové hospodářství 60,1 

3613 Nebytové hospodářství 2,7 

3631 Veřejné osvětlení 125 

3632 Pohřebnictví 40 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 119,3 

3635 Územní plánování 65 

3636 Územní rozvoj 50 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 611,74 

3720 Odpady (nebezpečné, komunální a ostatní) 740,1 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 30 

3900 Fond malých projektů 50 

4189 Dary zdravotně postiženým 1 

5512 Požární ochrana 40 

6112 Zastupitelstvo obce 734,5 

6171 Činnost místní zprávy 1410 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 25 

  Celkem 30151,2 

6399 Ostatní finanční operace 250 

6409 Ostatní činnosti - rezerva 480 



Stránka 8 Borský zpravodaj 

  Dnes po sedmdesáti letech už téměř nežijí přímí pamětníci udá-
lostí, které tu tehdy proběhly. Mnozí je znají z vyprávění svých rodičů či 
z doslechu. Není divu, že se tyto vzpomínky často od sebe liší. Proto 
jsme k jejich připomenutí využili kroniku naší obce, právě vydanou 
knihu popisující osvobození obcí našeho okresu, vzpomínky p. Malcové 
z Rudy a knihu zabývající se výsadkem parašutistů vyslaného přímo na 
naše území z Itálie. Po jejich přečtení si lze lépe vytvořit představu o 
tom, jak to na sklonku války a při osvobození Borů probíhalo a uvědo-
mit si širší souvislosti. Pozornější čtenář si i v těchto citacích všimne 
odlišností či nepřesností. Prosíme proto ty, kteří mohou pomoci upřesnit, 
jak to tehdy skutečně bylo, aby svou informaci poslali redakci Borského 
zpravodaje. Budeme vděčni i za každé upozornění.  

 

K operaci BAUXITE 
Šolc, Jiří: Bylo málo mužů; nakl. Merkur 
Praha 1990; str. 211-212. 
 „V noci z 22. na 23. března 
1945 byl na plochu RYBNÍK mezi 
Cyrilovem a Radenicemi  z letadla 

vyslaného z Itálie vysazen v rámci operace BAUXITE kapitán Pavel 
Hromek. Pod kódem BAUXITE se skrývalo zpravodajské, spojo-
vací a přejímací poslání ve prospěch Rady tří (dále R-3). Jeho se-
skok byl dlouho připravován a celkem bylo podniknuto šest neú-
spěšných pokusů o jeho výsadek. Úkolem kpt. Hromka bylo navá-
zat radiové spojení s VRÚ v Anglii, zásobovací základnou 
v italském Bari, zajistit dodávky zbraní a přijmout spojeneckou 
vojenskou misi. Pro takto formulované poslání byl vybaven radio-
vou stanicí, šifrovacím klíčem, spojovacím plánem JARKA a radio-
majákem Eureka. Současně s ním byl vysazen v několika zásobní-
cích náhradní spojovací materiál pro skupinu PLATINUM-
PEWTER, několik radiomajáků a radiových stanic.  
 BAUXITE byla přijata na vykorespondované a zajištěné 
ploše, již dříve vysazenými skupinami PLATINUM a TUNGSTEIN 
včetně vedení R-3. Byl to první případ, kdy se podařilo uplatnit 
metodiku výsadku na přejímací skupinu, ale zůstal případem jedi-
ným a posledním. Od roku 1941 se zpravodajský odbor 
v Londýně pokoušel ve spolupráci s domácím odbojem přijímat 
parašutisty tímto způsobem. Pro poměry na okupovaném území je 
charakteristické, že se tento plán podařilo uskutečnit až na samém 
konci války a vlastně v poslední operaci, kterou zpravodajský od-
bor z Londýna prováděl. 
 Kpt. Hromek předal po seskoku skupině PLATINUM zásilku 
náhradních krystalů a byl převzat do péče a ochrany štábu R-3, 
jemuž měl být k dispozici. I když se uvažovalo o jeho vyslání do 
Prahy, zůstal zde zejména proto, že měl přímé spojení do zásobo-
vací základny v Itálii a vedení R-3 si od jeho poslání hodně slibova-
lo. K. Veselý-Štajner umístil BAUXITE nejprve v Rudě u Malců, 
odkud se kpt. Hromek přesunul do Studnice k Musilům, kde setr-
val až do druhé poloviny dubna 1945. Denně vedl několikahodino-
vý radiový provoz, byl zcela samostatný a velmi výkonný.  
 Zajímavou součástí jeho poslání byl nepochybně plán na 
přijetí spojenecké vojenské mise v síti R-3. Mimo sporadických 
zpráv, a několika radiových depeší, v této souvislosti vyměněných, 
nejsou vlastně žádné další podklady, které by umožňovaly bližší a 
podrobnější vysvětlení. Zpravodajský odbor v Anglii věděl ze zku-
šeností jiných zemí, že teprve přítomnost spojeneckých misí vedla 
k větším materiálovým dodávkám pro odboj, ať již šlo o zbraně, či 
jiný materiál. Mise nakonec vyslána nebyla, zřejmě proto, že celý 
projekt nebyl ze strany západních spojenců míněn vážně a výměna 
radiogramů byla zřejmě pouhou součástí zpravodajských informací 
o československém domácím odboji.   
 Jestliže došlo alespoň k částečným dodávkám zbraní, které 
v polovině dubna vyvrcholily, lze i tento úspěch připsat na konto 
operace BAUXITE s tím, že se na něm podílely i předešlé výsadky 
skupin TUNGSTEIN a PLATINUM ve spolupráci s R-3. Kpt. Hro-
mek se v druhé polovině dubna přesunul blíže k velitelskému sta-
novišti R-3 k Velkému Meziříčí, kde setrval až do konce války 

zajišťujíce rádiové spojení s Londýnem. 
 Operací BAUXITE vyvrcholil dlouhodobý 

program zvláštních operací, organizovaných za spolupráce se spo-
jenci československou zpravodajskou službou. BAUXITE zdaleka 
neměla být poslední operací tohoto druhu. V Anglii a Itálii čekaly 
další skupiny, které měly dosavadní úspěch posílit a ve východních 
Čechách, v okolí Prahy a na Šumavě rozvinout. K jejich vysazení 
však již nedošlo a tak se operací BAUXITE program Zvláštní sku-
piny D fakticky završil a uzavřel.“ 
 

Jak jsme žili za okupace v Rudě u Velkého Meziříčí  
 Marie Malcová. Vzpomínky popisující období okupace; Zpravodaj obce 
Ruda 2012. 
 Ze vzpomínek jsme vybrali příhodu, která se paní Malcové 
stala s kpt. Hromkem koncem dubna 1945: 
 „Protože hned nato přijeli odpoledne do vesnice Němci, 
lidé utíkali do lesů do úkrytů i do sousedních obcí. Ten den dopo-
ledne k nám přibyl nový parašutista „Ivan Šťastný“ s vysílačkou, 
správné jméno npor. Pavel Hromek z Prušánek na Mor. Slovácku. 
Bylo nás dopoledne plné poschodí: Karel, Ivan, Zima, Řehoř, Jin-
dřich, Kamil, Matěj, Standa (též tři spojky). Po obědě odešli a 
Ivana (P. Hromka) nechali pospávat, protože dvě noci nespal. 
Zamkla jsem hospodu a jako obyčejně více než u práce na stráži, 
obhlížela jsem dům. Z okna jsem zahlédla něm. důstojníka 
s papírem a tužkou, a voják s ním! Ze silnice si prohlíželi hospodu 
a pak rovnou k ní. Poněvadž bylo zamčeno, šli rovnou do stájí. 
V kuchyni byl synovec Jarek-spojka a sestra Anděla Pečínková 
z Brna. Dala jsem rozkaz dát pozor z okna, půjdou-li dvorem, aby 
je zatím zabavili, než Ivana a všechno ostatní poklidím. Ivana jsem 
nemohla vzbudit, tak jsem zařvala: „Honem do krytu!“. Než se 
probral, nosila jsem zbraně, vysílačku a co muselo být ukryto, do 
krytu. Konečně tam byl i on se svým a Karlovým přijímačem. Ale 
tu ještě visel kabát s pistolí. Ten jsem vhodila na chodbě do skříně 
a tu jsem nechala schválně pootevřenou. Pak ještě honem špačky 
z ang. cigaret do pece, otevřít okna a běžím domů. Jarek běhal od 
okna k oknu a Němci nikde. Tak jsme se odhodlali jako zloději 
ven. Ptala jsem se kolemjdoucího hocha, když jsem je viděla na 
konci vesnice, co hledají.  Ptali prý se na nějakou vesnici. A my 
takový shon! Běžím zase nahoru, už ze schodů volám: „Z díry 
ven,“ abych vězni zkrátila jeho nepříjemný pobyt ve vězení. A tu 
mě „Ivan“ povídá s angl. přízvukem: „Víte, je stará partyzánka a ta 
se mnou udělala nástup, ale dobrej, poved se“. Musela jsem ho 
dlouho přesvědčovat, že zde skutečně Němci byli. Večer přijel 
Karel a Kamil /kpt. Zajíček/ a všichni se mu smáli, jak jsem s ním 
zacvičila.“ 
 

Závěr války v Borech a okolí 
Červený, Ondřej: Osvobození Žďárska; nakl. Sypták 2014; (knihu si 
můžete vypůjčit v obecní knihovně) 
 „Také v okolí Borů operovaly v závěru války partyzánské 
oddíly. Objektem jejich „návštěv“ se zjara stala četnická stanice 
v Horních Borech, kterou v období mezi 20. březnem a 30. dub-
nem přepadli celkem třikrát.  Četníci, které vedl vrchní strážmistr 
Karel Pyšný, odbojářům nikdy nekladli odpor a nechali se odzbro-
jit. Kvůli tomu byli ve velké nemilosti u Němců, jež je podezřívali 
z vědomé spolupráce s partyzány. Na četnické stanici byly proto 
takřka na denním pořádku časté kontroly prováděné jak německý-
mi četníky z Velkého Meziříčí, tak příslušníky gestapa z Brna a 
Jihlavy.  
 Pravděpodobně první odzbrojení stanice v Horních Borech 
provedli koncem března členové skupiny Jan Kozina, kteří na Me-
ziříčsku několik týdnů působili. Skupina šesti osob (nadporučík 
Zdislaw „Zich“ Nowacki, Anuše Kršková, Rusové Andrej, Alexan-
dr a Miška a český dobrovolník z Blízkova) dorazila do obce po 
jedenadvacáté hodině večer. Dveře stanice byly uzamčeny a na 
opakované výzvy nikdo nereagoval. Nowacki proto nechal 
z místního poštovního úřadu zatelefonovat na stanici s tím, že 
pokud četníci ihned neotevřou, nařídí svým lidem na dům zaútočit 
ručními granáty. Když ani to nepomohlo, šel k telefonu sám a 

JAK TO BYLO P ŘI UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY V BORECH  
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vyhrožoval četníkům, že 
pokud nebude služebna 
otevřena, až se vrátí 
z pošty, budovu zdemoluje 
a potrestá je. Poté partyzáni 
zničili telefonní přístroj a 
odešli zpět ke stanici. Četní-
ci tentokrát již otevřeli, 
pomstě však stejně neunikli. 
Rozezlení Rusové je ztloukli 
a sebrali jim tři služební 
pistole.                                                                                                                                                                                                                                      
 Ve stejné době, kdy 
krajem operovali ruští par-

tyzáni, se v Borech objevili také příslušníci československé armády 
vyslaní z Velké Británie. Jednalo se o čtyři příslušníky paraskupiny 
Platinum-Pewter, vedené kpt. Jaromírem Nechanským, jež 
v polovině února přistáli ve východních Čechách.   Po krátkém 
pobytu na Novoměstsku se skupina přesunula na Velkomeziříč-
sko, kde využila kontaktů členů domácích odbojových organizací 
starajících se o bezpečné ubytování jejích členů. Nechanského 
muži našli spolehlivý úkryt ve vile lesního Ambrože v Horních 
Borech, kde se připravovali na převzetí avizované dodávky zbraní 
a vysílacího meteriálu v tomto prostoru. Dlouho očekávaný shoz 
se uskutečnil v noci z 22. na 23. března v prostoru kóty 622 Na 
Nivách poblíž osady Cyrilov, vzdálené necelé dva kilometry jiho-
východně od Horních Borů. Britští letci do tmy shodili několik 
kontejnerů obsahujících ruční zbraně, výbušniny, munici pro skupi-
nu Tau a rovněž dvě vysílačky, několik radio- majáků a náhradní 
baterie s nabíječkami pro Nechanského parašutisty. V rámci této 
akce, byla u Cyrilova vysazena rovněž skupina Bauxite tvořená 
kpt. Pavlem Hromkem, který měl pro splnění svých úkolů 
k dispozici vlastní stanici. Kromě parašutistů se převzetí materiálu 
v dopadové zóně zúčastnila také skupina dobrovolníků z okolí 
vedená starostou z Kadolce Jaroslavem Kobylkou. Po roztřídění a 
rozdělení výstroje a výzbroje byly prázdné kontejnery, padáky a 
další nepotřebný materiál „odklizeny“ pod hladinu nedalekého 
rybníka. Na odchodu Kobylkovy skupiny se ke starostovi přidal 
kpt. Nechanský s četařem Klemešem, kteří po krátké zastávce 
v Kadolci odešli dále na východ k Velké Bíteši.  
 V závěru války byli občané svědky průjezdu ustupujících 
Němců ze směru od Velkého Meziříčí a Vídně, k žádným inciden-
tům však nedošlo. Na osvobození občané čekali až do časných 
ranních hodin 10. května.  Okolo čtvrté hodiny ráno se v Horních 
Borech objevila šestičlenná jízdní průzkumná hlídka vedená poru-
číkem Rudé armády, která přicválala od Velkého Meziříčí. Velitel si 
u místního kováře dal okovat koně a poslal své podřízené zpět 
k městu. Další Rusové do Borů dorazili okolo deváté hodiny ráno, 
kdy přijela kolona koňských povozů doprovázených polní kuchyní. 
Mezitím již začali narychlo ozbrojení občané hledat Němce, kteří 
se od včerejška schovávali v okolí obce. Někteří byli zastřeleni, ti 
šťastnější byli zajati a předáni Rusům. Mezi zajatci byli objeveni 
také dva vlasovci, jež jejich krajané bez delších průtahů popravili. 
Po poledni došlo v lese v lokalitě Kutiny k přestřelce mezi Rusy a 
několika Němci. Během střetu byla zraněna rudoarmejka a jeden 
voják, načež byli všichni Němci postříleni. Nedalekému Cyrilovu 
se události konce války vyhnuly. Lidé přišli Sověty přivítat do Borů 
a místní chlapi po osvobození pátrali po ukrytých Němcích, kteří  
se schovávali zejména v zalesněném terénu v blízkosti polní cesty 
do Jívoví. V Horních Borech se 29. května ubytoval početný oddíl 
Rudé armády, jenž se v obci zdržel následujících pět týdnů.“   
      
Osvobození naší obce v květnu 1945 
Obecní kronika, zápis z roku 1985, str. 239-241;  
 „Naše obec byla osvobozena 10. května 1945, kdy kolem 4. 
hodiny ráno vstoupila do Borů šesti členná průzkumná hlídka, 
která měla zjistit, zda jsou v obci ještě Němci. Velitel hlídky si 

nechal okovat u kováře v Dolních Borech koně a kolem 9. hodiny 
již přijel do Borů první „trén“ s kuchyní. V okolí obce se v té době 
pohybovalo mnoho ustupujících německých vojáků, kteří 
z různých důvodů nestačili prchat před postupem sovětské armá-
dy. Občané obce je pomáhali sovětským vojákům zajišťovat, ti jim 
potom dávali najíst a odesílali do zajetí. 
 Větší počet sovětských vojáků přišel do obce až 14. května 
(asi 200), usadili se ve škole a velitelství měli v Dolních Borech 
v „lesovně.“ Zůstali zde asi 6 týdnů a do té doby zde sloužilo 
několik regulovčíků-děvčat, která držela na silnicích službu. Stra-
vovaly se a byly ubytovány v hospodě u Součků v Horních Borech. 
Současně se sovětskými vojáky přišli do naší obce také vojáci 
rumunské armády. Delší dobu jich zde zůstalo asi 80-100. S nimi 
měli občané určité starosti, týkající se hlavně zásobování potravi-
nami, které ve většině případů pramenily z neznalosti rumunské 
řeči. Nakonec tyto neshody vyřešila sovětská posádka, která od-
sunula rumunské vojáky k Bohdalci.  
 Současně s postupujícími armádami se pohybovala stáda 
krav a koní, která sloužila k zásobování vojsk masem a také jako 
tažná zvířata. Stáda se volně popásala kolem obce na loukách a 
polích. Občané měli obavy o úrodu, ale velmi teplé jarní počasí 
veškeré stopy po volně pasoucích se zvířatech rychle zahladilo. Po 
dobu pobytu Sovětské armády v Borech se postupně život vracel 
do normálních kolejí. Začaly pracovat na plné obrátky národní 
výbory, které musely zvládat složitou situaci od zabezpečení pří-
dělového systému až po postupné odstraňování následků váleč-
ných let.“                                     Sestavili: B. a P. Křížovi 

Připomínka 70. výročí výsadku Bauxite 
 Iniciativou Klubu vojenské historie „Pětačtyřicítka“ Brno ve 
spolupráci s obcí Bory se 21.3.2015 uskuteční v místě výsadku 
BAUXITE mezi Radenicemi a Cyrilovem připomenutí výsadku od-
halením pamětní desky kpt. Hronkovi za přítomnosti 20 členů Klu-
bu v uniformách. Potom se budou konat výstava dobového vybave-
ní a fotografií s přednáškou o významu operace Bauxite na obec-
ním úřadě. Pietním aktem bude uctěna památka příslušníka čs. obr-
něné brigády E. J. Krejčího, rodáka z Rousměrova u jeho hrobu na 
hřbitově v Horních Borech.  Odhalení pamětní desky a pietní akt 
se konají za každého počasí. Pořadatelé ale věří, že bude hezky. 
 Prostřednictvím této výjimečné akce, ke které budou pozváni 
i občané okolních obcí a příbuzní těchto bojovníků za osvobození 
naší vlasti, máme neopakovatelnou příležitost představit si atmosfé-
ru té doby a uvědomit si, kolik odvahy bylo třeba vynaložit nejen 
k uskutečnění výsadku ale také od všech našich občanů, kteří nevá-
hali pomoci.     
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 Každý rok se v tělocvičně ZŠ a MŠ 
Hany Benešové Bory koná  

SILVESTROVSKÝ TURNAJ  
VE STOLNÍM TENISU.  

Ani letos tomu nebylo jinak. Všichni hráči 
se setkali v úterý 30.12.2012. V 9,00 hod 
se začala hrát utkání kategorie žáků a žen. 
V 11,00 hod začala hrát svoje zápasy kate-
gorie neregistrovaných hráčů a ve 13,00 
hod registrovaní hráči. Turnaje se zúčastni-
lo 44 sportovců nejen z Borů, ale i z Vídně, 
Bohdalce, Radostína nad Oslavou, Blízkova, 
Laviček, Polničky, Velkého Meziříčí, Žďáru 
nad Sázavou a z Brna. Celkem bylo ode-
hráno 214 zápasů ve 4 kategoriích. Nejpo-
četnější kategorií byla již tradičně skupina 
neregistrovaných mužů. 
Kategorie A - žáci ZŠ - 11 hráčů  
Kategorie B - ženy - 5 hráček  
Kategorie C - nereg. hráči - 17 hráčů  
Kategorie D - reg. muži - 12 hráčů 
Výsledky: 
Žáci:   
1. Daniel Frejlich, Bory     
2. Filip Karásek, Bory   
3. Petr Barták, Radostín n. O.   

Ženy: 
1. Markéta Šoukalová, Vídeň 
2. Martina Synková, Polnička 
3. Zuzana Jurková, Bory  
Neregistrovaní hráči: 
1. Petr Kališ, Velké Meziříčí 
2. Petr Kozel, Krásněves 
3. Vojtěch Chalupa, Bory 
 S neregistrovanými muži si zahrály i 
3 dorostenky. Nejúspěšnější z nich byla 
Kristina Kotačková, která obsadila pěkné 5. 
místo. Dále si v této kategorii zahráli: Mar-
tin Dvořák, Kateřina a Šárka Dufkovy, 
Vladimír Březka, Vladimír Hlaváč, Ondřej 
Coufal a Miroslav Mahel ml. z Borů, Miro-
slav Pól, Martin Pavelec, dále Luděk Eliáš z 
Hustopečí, Jiří Kališ z Velkého Meziříčí a 
Marek Váša z Radostína n.Osl. 
 I zápasy poslední kategorie - regis-
trovaných mužů - byly velmi zajímavé. 
Zatímco byl před dvěma lety Josef Starý 

ml. šestý, letos si svojí hrou vybojoval 
skvělé vítězství. 
1. Josef Starý ml., Bory 
2. Marek Ambrož, Vídeň 
3. Stanislav Pekárek, Vídeň 
 Děkujeme všem pořadatelům, kteří 
obětavě každý rok turnaj připravují, všem 
sponzorům, kteří nám přispěli sponzorský-
mi dary. Všem sportovcům blahopřejeme a 
těšíme se na setkání nejen s nimi na příštím 
Silvestrovském turnaji v Borech! 
 

Mgr. Zuzana Jurková a František Dufek - 
oddíl stolního tenisu TJ Družstevník Bory 

 

FANTASTICKÉ ZÁHADY 
16.3.2015 v 17.00 hod.  
v zasedací místnosti OÚ. 

Beseda s panem Arnoštem Vašíčkem 
 Beseda s autorem řady knih o tajemnu  

a televizních seriálů Ďáblova lest,  
Ztracená brána, 

Strážce duší a Planeta záhad  
 Nevysvětlitelné archeologické nálezy, 
podivné úkazy a paranormální jevy naznačují 
že minulost naší planety je daleko tajemnější 
než si vůbec dovedeme představit. Arnošt 
Vašíček představí nejzajímavější objevy ze 
svých cest do více než osmdesáti zemí. 
 Vraždící rituály 
mágů - Trosečníci z 

hvězd - Utajované mumie mimo-
zemšťanů - Záhadná hrobka - 
Podzemní města - Zapovězená 
tajemství starověkých civilizací - 
Trpaslíci z Jávy - V zajetí nadpřiro-
zených sil - Co skrývá Voynichův 
rukopis? a další.... 
 Beseda bude doplněna pro-
mítáním unikátních videozáznamů. 
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TJ BORY - FOTBAL ŽÁCI 10+1  

 Jelikož ve výsledkové tabulce jsme se v podzimní části sezó-
ny umístili na 1. místě, nesmíme zanedbávat ani zimní přípravu. 
Proto jezdíme na různé halové turnaje. První turnaj, kterého jsme 
se zúčastnili, se konal v Dolní Cerekvi dne 6.12.2014. Naši účast 
na tomto turnaji jsme zakončili na 3. místě společně s Brtnicí. 
Další turnaj se konal v Osové Bítýšce dne 28.12.2014, kde jsme se 
umístili na 4. místě stejně jako ve Svratce 24.1.2015. Následující 
turnaj se odehrál 31.1 2015 v Novém Veselí, kde se nám dařilo a 
probojovali jsme se až do finále s Velkou Bíteší, které skončilo 
nerozhodně 1:1. Tudíž byly nařízeny penalty, ve kterých měli sou-
peři větší štěstí, takže jsme turnaj zakončili na 2. místě. Poslední 
turnaj, na kterém jsme zatím byli, se uskutečnil 7.2. 2015 ve Žďá-
ře nad Sázavou. Na tento turnaj jsme jeli obhajovat loňské vítěz-
ství, ale už v jiné sestavě. Turnaj probíhal celkem hladce a my se 
dostali opět do finále, tentokrát proti Rožné. Finále zase skončilo 
nerozhodně 1:1 a znovu rozhodovaly penalty. Opakovalo se něko-
lik sérií, až nakonec zvítězilo mužstvo Rožné. I když jsme za celý 
turnaj ani jednou neprohráli, opět bylo druhé místo naše. Po ce-
lou zimní přípravu trénujeme dvakrát týdně a dále se budeme 
účastnit různých turnajů.                                 M. Kaštanová  

 

 Už počtvrté se ve sportovní hale na Bouchalkách vzpomína-

lo na dlouholetého předsedu žďárského Okresního fotbalového 
svazu Františka Mahela. Halový memoriál na jeho počest svedl 
proti sobě dvanáct žákovských týmů, které si to rozdaly 
o velkolepý putovní pohár. Na turnaji byly k vidění povedené 
fotbalové momenty, krásné góly i neuvěřitelné zákroky mrštných 
brankářů. Z vítězství se v dramatickém finále radoval Sportovní 
klub Rožná, v penaltové loterii přestřílel TJ Družstevník Bory 5:4. 
 Z vítězství se na žákovském halovém Memoriálu Františka 
Mahela radovali fotbalisté Sportovního klubu Rožná. Fotbalové 
setkání zahájily boje ve dvou skupinách. Každé zaváhání mrzelo při 
tvrdém systému turnaje dvojnásob. Utkání o konečná umístění 
totiž následovala hned po rozuzlení skupin, a tak na sebe narazila 
družstva ze stejných míst ve skupinách. 
 V „áčku" si naprosto suverénně počínaly Bory, které vyhrály 
všech pět zápasů při perfektním skóre 17:3. Nejvíce se přitom 
paradoxně nadřely proti poslední Osové Bítýšce (3:2). 
„Béčko" nabídlo mnohem zamotanější zápletku. Po finále dlouho 
sahala čtyři mužstva (Nová Ves, Rožná, Křižanov a Vír). Při bodo-
vé shodě Rožné s Novou Vsí nakonec rozhodl o druhém finalisto-
vi lepší vzájemný duel, Rožná v něm triumfovala 3:1. 
Finálovému klání předcházel zápas o stupně vítězů. Nejlepší bran-
kář turnaje Jaroslav Prüger z Jimramova v něm udržel proti Nové 
Vsi čisté konto a po výsledku 2:0 slavil se svými spoluhráči pomy-
slný bronz. 
 Závěrečný zápas nabídl opravdové vyvrcholení celého dne. 
Vítězné tažení Borů přibrzdila Rožná. Na stranu Sportovního 
klubu se po výsledku 1:1 přiklonila penaltová štěstěna, zklamaní 
borci Družstevníku zůstali těsně pod vrcholem. 
 Malou borskou náplastí byl alespoň zisk individuální ceny 
předsedy KFS Vysočina. Miroslav Vrzáček ji předal Matěji Zední-
kovi. Nejlepším hráčem finále organizátoři vyhlásili brankáře Rož-
né Lukáše Batelku. Jasným králem střelců se stal Patrik Bajer. 
Křižanovský bombér nasázel třináct z šestnácti branek svého tý-
mu. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Tomáš Sedler z Jiskry 
Vír. 
Výsledky turnaje, zápasy o umístění: Bory - Rožná 1:1, 4:5 na 
pen., Jimramov - Nová Ves 2:0, Rozsochy -Křižanov 1:2, Štěpánov 
- Vír 0:5, Bohdalov - Herálec 1:2, O. Bítýška - Měřín 4:1. 
Konečné pořadí: 1. Rožná, 2. Bory, 3. Jimramov, 4. Nová Ves, 
5. Křižanov, 6. Rozsochy, 7. Vír, 8. Štěpánov, 9. Herálec, 
10. Bohdalov, 11. O. Bítýška, 12. Měřín.  
   Žďárský deník 12.2.2015 Autor: Jiří Bubák 

G
R

A
T

U
LU

JE
M

E 
! 

Mahelův putovní pohár vyhráli žáci Rožné 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ 
 Ve čtvrtek 29. ledna 2015 
se konal v naší škole zápis do 1. 
třídy. Přišlo 18 dětí se svými 
rodiči. Osm z nich bylo z Borů, 
osm z Vídně a dvě z Radenic. 
Na děti čekaly nejen pohádkové 
postavy, ale hlavně řada růz-
ných úkolů. Poradily si s nimi 
dobře, všem patří velká pochva-
la. Počet dětí v budoucí 1. třídě 
bude záležet na počtu případných odkladů.    Vladimára Stará 

DĚTSKÝ KARNEVAL 22.2. 
se opět vydařil. Díky všem organi-

zátorům z MOP Bobeš! 

Foto: L. Homola 
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 Ano, opravdu je tomu tak! Naše děti dostaly 
v pololetí dvě vysvědčení. Jedno klasické se znám-
kami a druhé bylo Sportovní vysvědčení. Vlast-
ně ho dostaly už podruhé! Vloni jim ho nechala 
vytisknout naše škola a letos jsme ho dostali poš-
tou. Sportovní vysvědčení získal každý žák, který 
splnil všech 8 disciplín Sazka olympijského více-
boje, což je projekt Českého olympijského výboru 
na podporu sportu a zdravého životního stylu. 
Hlavním cílem není dosahovat vysokých sportov-
ních výkonů, ale přinášet dětem radost a motivaci 
k pohybu.  
     V průběhu školního roku plníme v hodinách 
tělesné výchovy s dětmi tyto disciplíny: skok do 
dálky, hluboký předklon, běh na 500 m (1. 
stupeň), běh na 1000 m (2. stupeň), zkrácené 
sedy - lehy, sprint 60 m, stoj na jedné noze, 
člunkový běh a hod basketbalovým míčem. 
Každá z těchto disciplín je zaměřena na rozvoj 

některé schopnosti - 
výbušnosti, ohebnos-
ti, aerobní vytrvalosti, 
silové vytrvalosti, 
rychlosti, rovnováhy, 
hbitosti a síly. Na 
sportovním vysvědče-
ní je v kolonce vy-
hodnocení napsáno, 
jakého dosáhl žák výkonu a kolik % vrstevníků 
v dané schopnosti žák převyšuje. Kromě toho 
najde každé dítě nebo rodič na Sportovním vysvěd-
čení typy, jak zlepšit svoje výkony. 
     Ale Sportovní vysvědčení nedostali jen samotí 
žáci, Sportovní vysvědčení dostala i každá třída. 
V něm se žáci dozvěděli, kolik % vrstevníků se jim 
podařilo v jednotlivých disciplínách předstihnout a 
kdo ze třídy dosáhl nejlepšího výkonu. Kromě 
toho dostali naši druháci a třeťáci Sportovní žákov-
skou knížku, ve které plní zábavné sportovní úkoly 
s Fifinkou, Myšpulínem, Bobíkem a Pinďou ze Čtyř-
lístku.  
     V druhém pololetí budeme v plnění disciplín 
pokračovat a budeme se snažit, aby i k nám přijela 
Olympijská hlídka, jako se to podařilo Základní 
škole v Měříně. Pokud by Vás zajímaly bližší infor-
mace k projektu Sazka olympijský víceboj, můžete 
se podívat na in ternetové s tránky:  
www.ceskosportuje.cz/  
sazkaolympijskyviceboj. 
 Garant projektu: Mgr. Zuzana Jurková 

        POZVÁNKA   TJ DRUŽSTEVNÍK BORY 
      Pořádá halový turnaj přípravek a žáků 

Sobota 14.3.2015:   8:00 - 13:30 pro ročníky 2007 a mladší 
          14:00 - 18:30 pro ročníky 2000 a mladší 

Neděle 15.3.2015:   8:00 - 13:30 pro ročníky 2004 - 2006 
Informace:  
Přípravky: Aleš Krčál tel. 603 206 935 (15 - 20 hod.),   8koudy@seznam.cz                                             
Žáci:         Petr Viliš   tel. 603 530 863,      petr.vilis@seznam.cz 

 
Myslivecké sdružení Bory  

zve všechny na 
 

TANEČNÍ ZÁBAVU,  
která se koná  

 
v pátek  20.3.2015 

 
K tanci a poslechu  

hraje skupina  

ACCORT 
 

DĚTI V BORECH DOSTALY DV Ě VYSVĚDČENÍ  

TJ Družstevník Bory zve všechny občany na  
TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY 

Sobota 7. 3. 2014.  
Sportovní kabiny u fotbalového hřiště. Začíná se od rána, dobro-

ty k ochutnávání budou připraveny po poledni. 

 

Nastává jaro a to je ten pravý čas na sázení a prořezávání ovocných stromků 
a drobného ovoce. Proto jsme se zahrádkáři v Borech rozhodli uspořádat 
povídání si o této problematice. Přednášku a diskuzi povede Jan Kostečka. 
 

Tato přednáška se uskuteční v pátek 6.3. v 17.00 hod.   
v zasedací místnosti OÚ. Srdečně vás všechny zveme.  

Všem zahrádkářům zdar. 

Bolí Vás hlava, záda, 
máte oteklé, těžké 
nohy, brní Vás ruce? 
 Od 1.2. 2015 je 
otevřena ambulance 
masáží, lymfoterapie, 
mikromasáží obličejo-
vých svalů po CMP, obrnách a pod.    
 K ošetření je třeba se předem telefonicky objednat.  


