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Borský zpravodaj 

Mše o Sv. Martinu 
 

Pátek   Památka sv. Karla Boromejského, biskupa 
4.11.2011 Dolní Bory v 18.00 hod.   
Mše sv.: za Františka Mičku, dvoje rodiče a přízeň - o. Parajka 
                     

Neděle Slavnost sv. Martina, patrona farnosti 
6.11.2011   Horní  Bory v 10.00 hod.  
Mše sv.: za živé a zemřelé farníky  - o. Parajka 

POZVÁNKA NA VYCHÁZKU DO  
PRALESA 

ZO Českého svazu ochránců přírody Bory  
pořádá ve čtvrtek  17. listopadu 2011  
v rámci Mezinárodního roku lesů OSN  

vycházku do Přírodní památky Rasuveň - nejstaršího lesa 
v okolí naší obce.  

Odchod je ve 13,00 hod. z návsi v Dolních Borech. 

BYLO      
             
   BUDE 

Kulturní komise zve všechny občany na slavnostní rozsvícení vánočních stromečků. 
Sejdeme se 4.12.2011 v 16.30 hod. u kostela v Dolních Borech, s lampiony! 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 2.9.2011 
Zastupitelstvo obce 
I. Bere na vědomí: 
1.) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
2.) Zprávy z jednání Rady obce 
3.) Zprávu kontrolní komise o kontrole v ZŠ. Proběhla bez zá-
vad. 
4.) Informaci - o podání na stavebním úřadu ve VM ke kontrole 
domu č. 162. Jednání na místě proběhne 13.9. 2011 
5.) Žádost Ústavu v Křižanově o spolupráci. 
 
II. Schvaluje: 
1.) Program jednání a ověřovatelé zápisu.                   8-0-0 
2.) Pokračovat v přípravách projeku Protipovodňová opatření v 
Horních Borech.                 9-0-0 
3.) Rozpočtové opatření v celkové částce 136 400,- Kč.      9-0-0 
4) Rozpočtový výhled do r. 2015            9-0-0 
5.) Prodej části pozemku p.č. 33 k.ú. HB, na které se nachází 
sklep manželů Příhodových.                                              9-0-0 
6.) Smlouvu na věcné břemeno Stupavský a Večeřa          9-0-0 
7.) Žádost Jitky Hromasové o byt 1+1 v obecní bytovce č. 162. 
ZO souhlasí pronajmout na dobu určitou od 1.10.2011 do konce 
srpna 2012.                                                               9-0-0 
   
III. Zamítá: 
1. Prodej části pozemku č. 33 k.ú. Horní Bory P. Zikmundovi.
                                                                       9-0-0 
2. Příspěvek na zakoupení přístroje na masáž srdce pro sanitku 
ZZS Kraje Vysočina. Za naši obec by činil 9 tis. ZO nesouhlasí.
                                           0-5-4 
3. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 338 o výměře 556 m2  a 
339 o výměře 863 m2 v k.ú. HB.  ZO doporučuje rozhodnutí 
odložit.          9-0-0 
4. Požadovat zaplacení 2000,- Kč od paní Vilišové za chybějící 
nádobí po předání hospody v Kulturním domě.                  7-0-2
           
IV. Pověřuje starostu: 
1.) Jednat s projektantem Protipovodňových opatření o slevě 
některých částí projektu, nebo částečné úhradě a doplatku až ve 
chvíli, kdy projekt bude schválen, a obdržíme grant. A také pro-
jednat s projektantem vedení zatrubnění na Brodku mimo obecní 
komunikaci.                                                     9-0-0  
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů. Jeden člen 
přišel o chvilku později 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 30.9.2011 
Zastupitelstvo obce 

I. Bere na vědomí: 
1.) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
2.) Zprávy z jednání Rady obce 
3.) Vystoupení pana Švece ze Správního odboru MěÚ Velké Me-
ziříčí o elektronickém písemném styku úřadů a datových schrán-
kách. 
4.) Informaci starosty obce, že ing. Marek i ing. Kocůr nabízí 
zhotovení projektů kanalizačních přípojek k rodinným domům za 
800,- Kč. / 1 RD 
5.) Informaci starosty, že se bude dělat překop na silnici v DB, 
než bude dokončen povrch vozovky po opravě mostu. 
6.) Informace a předání materiálů od M. Zikmundové k projektu 
Investice do rozvoje vzdělávání 
 
II. Schvaluje: 
1.) Program jednání a ověřovatelé zápisu.                 12-0-0 
2.) Rozpočtové opatření č.6., v celkové výši 1765133,- Kč 12-0-0                                                 
3) ZO navrhuje 5 tis. Kč V. Jakubcové za generální úklid Turistic-
ké ubytovny po sezóně. Ubytovna pod vedením paní Jakubcové 
vykazuje zisk.              14-0-0 
                                               
III. Zamítá: 
1.) Aby starosta podepsal souhlas se zrušením Pošty v Borech a 
začal jednat o zřízení Výdejního místa.                            6-0-6 
2.) Výměna pozemků p.č. 1099/2 v k.ú. DB za obecní pozemek 
p.č.1098/2 k.ú. DB. Důvodem je plánované budování suchého 
poldru.                                                                          14-0-0
   
IV. Pověřuje starostu: 
1.) Pozvat pana ing. Kocůra z firmy Provod na mimořádnou 
schůzku ZO.                                                    12-0-0 
2.) ZO navrhuje anketu mezi občany o zřízení výdejního místa
                                                                             6-0-6 
3.) ZO pověřuje starostu zjistit další podrobnosti o nájemních 
slmouvách na ty pozemky, kterých se týká zamýšlená výměna a 
jednat také s Velkostatkem Podstatska - Lichtenstein, vlastníkem 
sousedních pozemků.                                                   14-0-0 
4.) Jednat s panem Sojkou o odkoupení části pozemku v rybníku 
Pešák.                                                                           14-0-0 
5.) ZO pověřuje starostu zjistit podmínky změn v územním plánu 
u paní Kunčarové a napsat žadatelům, P. a J. Lázničkovým, že se 
věc řeší.                                                                         14-0-0 
6.) ZO pověřuje starostu zjistit možnosti a cenu nové omítky 
v bytě K. Brychtové, případně jiné řešení, které povede 
k nápravě tohoto stavu.                                          14-0-0 
                            

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 14 členů. Dva čle-
nové přišli o chvilku později 
Blanka Křížová - místostarostka   Josef Březka – starosta 
 

 

 

Od 14.11.2011 bude před OÚ opět přistaven kontejner na velkoobjemový 
odpad.  

A ve středu 16.11.2011 proběhne svoz nebezpečného odpadu. 

INFORMACE Z OBECNÍHO Ú ŘADU  
 

Vzhledem k účetním předpisům musí mít obec uzavřenou a vynulovanou pokladnu na konci roku. Proto veš-
keré příjmy a výdaje z pokladny je nutno provést naposledy dne 19.12. 2011. Z tohoto důvodu nebude po 
tomto datu možno provádět ověřování listin, podpisu, výpisy z Czech Pointu apod. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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PRONÁJEM BYTU 
 
Obec Bory nabízí k pronájmu byt 
1+1 v obecní bytovce Bory č.162. 
Byt je ihned k dispozici.  

 Sobotní večer byl 
v Borech velmi sváteč-
ní. Po nějakém čase se 
tu opět hrálo diva-
dlo.  A ne ledajaké! Byla 
to hra České nebe 
divadla Járy Cimrmana 
v podání ochotnického 
s o u b o r u  T y j á t r 
z Křižanova. 
 Plný sál kulturní-

ho domu svědčil o tom, že Tyjátr  je soubor o jehož kvalitách není pochyb.  A 
v sobotu večer to opět potvrdil, svým výkonem přímo profesionálním. České nebe, je hra plná historických postav a historických 
událostí a přitom je cimrmanovsky vtipná. 
 Pořadatelé, borští  Srdíčkáři dokázali svou péčí o návštěvníky vytvořit v sále pohodu přímo nebývalou. Celé představení mělo 
navíc ještě jeden aspekt. Výtěžek celé akce, 6550,- Kč bude věnován sdružení Srdíčkáři, které sídlí v Praze a sdružuje rodiče dětí 
s těžkými srdečními vadami. 
 Velké poděkování tedy patří všem: pořadatelům, hercům a také návštěvníkům!       Blanka Křížová  Foto: Pavel Kříž 

ČESKÉ NEBE 

Klub dobré pohody a Mateřské centrum pořádají 
   

ve dnech 18.-21.11. 2011 BURZU 
 

18. a19.11.2011 od 8. do 10 hod. bude probíhat 
příjem věcí k prodeji. 
20. a 21.11. 2011 od 14. do 17. hod. bude probí-
hat prodej. Vše v budově OÚ. 
 

Co vše můžete prodat? 
 Zejména oblečení pro děti, obuv, věci pro 
miminka, sportovní obuv a další vybavení, lyže, 
brusle, autosedačky nebo kočárky, počítače… 
 Registrační poplatek činní 20 Kč, pokud ně-
kdo prodá věci nad 300 Kč, účtujeme si 10 % 
z tržby. 
 Po ukončení Burzy si věci můžete vyzved-
nout zpět v termínu, který ještě upřesníme. 

Co si nevyzvednete, zůstává pro účely da-
rování pro Diakonii Broumov. 
 

A jak to funguje? 
 Kdo chce něco prodat, tak je třeba, aby  
 -  Ocenil a dobře 
označil cenou oble-
čení, či jinou věc 
 -  Na prodávané 
věci dal své jméno  
 -  Přinesl komplet-
ní seznam věcí a 
jejich ocenění 
(seznam slouží pře-
devším pro účely 
dohledání) 

KANALIZACE + KANALIZA ČNÍ PŘÍPOJKY 
 

 V pátek 11.11.11 od 17:00 hod. v Kulturním domě 
proběhne setkání pro všechny občany, kteří budou mít 
zájem o kanalizační přípojku.  
Další, individuální schůzky s projektanty budou následo-
vat. 

POZVÁNKA OD PŘÁTEL  
Obecní knihovna Dobrá Voda. Podzimní, adventní a vánoční jednoduché vazby, aranžovat bude opět 
paní Jeřábková s dcerou /možná i dcerami/ z Třebíče, výrobky budou slosovatelné, takže si téměř každý něco 
odnese. Akce se koná v neděli 13.11.2011 ve 14.30 hod. (Po nedělním dobrém obědě a krátkém odpočin-
ku!) 
 Těšíme se na Vás!                                      M. Špačková a Dobrovoďáci. 
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 OBECNÍ KOMPOSTÁRNA  
- PRVNÍ SEZÓNA PROVOZU  

 Učíme se, učíme se všichni, obsluha kompostárny i my 
obyvatelé obce. Že máme 
v obci kompostárnu je 
nesporně věc přínosná a 
velmi dobrá! 
 V tomto čase už 
kompostování dobře fun-
guje, řada obyvatel už tam 
našla cestu a rostlinné 
zbytky ze své zahrady i 
domácnosti už tam odvá-
ží. I bio-popelnice na hřbi-
tově se osvědčili.  A my 
už neodvážíme zvadlé a 
odkvetlé květiny někam 
na skládku se směsným 
odpadem a neplatíme za 
jejich skládkování, což 
bylo opravdu hodně ne-
smyslné. Až bude mít 
v příštím roce obec 
k traktoru i vlečku, bude 
svoz bioodpadu jistě pro-

bíhat lépe a možná budou zřízena ukládací místa, jako např. u 
hřiště a možná bude probíhat svoz přímo po obci. Uvidíme. 
 Kdo na kompostárnu jezdí, už si odváží hotový kom-
post z první zakládky. Záhony a záhonky po obci, před ško-
lou a u běžecké dráhy jsou na zimu přihnojené kom-
postem a přikryté  vlastní štěpkou. 
 Každopádně na zimní období budou bio-
popelnice umístěny za budovou OÚ, tedy 
v blízkosti kontejnerů na ostatní tříděný odpad. Do 
nich bude možné kdykoliv odhazovat veškeré rostlinné 
zbytky z domácnosti, a ty pak budou na kompostárnu 
odvezeny i během zimy, kdy bude jinak pro veřejnost 
uzavřena. 
 Kompostování je úžasný přírodní 
proces, kterým vzniká kvalitní produkt 
plný humusu, vhodný k přihnojování 
rostlin, k zimnímu přikrytí růží, 
k zakládání nových záhonů na veřejných 
plochách. ALE! Aby předchozí věta byla 
pravdivá, je nutné dodržovat určitá 
pravidla: To co doma před odvozem na 
kompostárnu skladujete, ať už v kuchyni, 
nebo na zahradě není dobré mít 
v igelitovém pytli, či plastovém kbelíku 
týdny a „až to teče“, tak odvézt. Posekaná tráva za pár dnů 

taky hodně mění svoji podobu. Je třeba s tímto materiálem 
opravdu jednat jako s cennou surovinou a ne jako s odpa-
dem. Trávu je třeba mít uloženou v tenké vrstvě a ne na 

velké kupě a na zbytky 
z kuchyně si pořídit vhod-
nou nádobu a třeba i per-
fektní kompostovací tašky.  
Anebo jenom častěji zajít 
k bio-popelnici. 

 Např. tyto košíky a komposto-
vatelné sáčky slouží pro sběr kuchyň-

s k é h o  o d p a d u 
z domácností, restau-
rací a jídelen. Do sáč-
ků lze ukládat listy a 
nať ze zeleniny, slupky 
z brambor, slupky a 
jádřince z ovoce, sko-
řápky z ořechů a va-
jec, starý chléb a peči-
vo, kal z kávy a čaje, 
použité papírové ruč-
níky a utěrky, odpad z pokojových květin. 
Ve větraných nádobách se netvoří plísně a 
nevzniká zápach. Po naplnění je možno 
tyto odpady bez vysypávání přímo kom-

postovat. Vše naleznete na www.kompostuj.cz  
Tyto tašky, sáčky i košíky na vyzkoušení získáte i u 

Blanky Křížové mob. 608312224           BK 
Kompostárna bude letos dále otevřena i v listopadu, 

podle počasí a podle potřeby ve středu a v sobotu v době 
od16-18. hod.. 

DRAKIÁDA 2011 16.10. Pohádkový kopeček. Počasí nám ten-
tokrát přálo! A i když tuto neděli byly v Borech další 3 akce, sešlo se 
nás hodně. A že to dětem a rodičům, prarodičům, pejskům a hlavně 
drakům slušelo, je vidět z fotografií! Některým drakům se do vzduchu 
moc nechtělo, ale s pomocí a spoluprací dalších návštěvníků se to po-
dařilo úplně všem! Všechny děti dostaly malý dárek a Upomínkový 
lístek a všichni se zapsali do Vrcholové knihy u stromu Pohádkovníku. 
Za ZO ČSOP Bory a Obecní knihovnu Blanka Křížová,  foto P. Kříž.   


