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Borský zpravodaj 

Svatomartinské posvícení - bohoslužby 
Pátek 8.11.2013 Dolní Bory 17.00 Příležitost ke Svátosti smíření 
18.00 Mše sv.: Za rodiče Tomanovy, celou přízeň a duše v očistci - 
o.L.Sz. 
Neděle 10.11.2013 Slavnost sv. Martina, biskupa, patrona farnosti 
Horní Bory 8.00 Mše sv.: Za farnost - host 
10.30 Mše sv.: 1. Za Josefa Mičku, manželku, jejich rodiče a sourozen-
ce - host 2 .: Za farníky - o.L.Sz. 
 

Farní oznámení 
 V pátek v 19.00 bude příprava na biřmování. 
FARNÍ AKCE K 170. VÝROČÍ FARNOSTI BORY 

17. 11. ve 14:30 hod. Koncert netínského 
sboru v kostele v Horních Borech 

v 15:00 Setkání v jídelně v budově obecní-
ho úřadu (pohoštění, hry pro děti, farní výstava) 
 

23. 11.  Zájezd na Hostýn a do Kroměříže  
 

(Přihlášky do 
neděle 17. 
11. po mši 

svaté v sakristii v Horních 
Borech, nebo na tel. 
734332035.  
 Cena 250,- Kč dospělí, a 
150,- Kč děti se platí při při-
hlášení.) 

 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU  
Místní organizace českého zahrádkářského svazu Bory  

srdečně  zve všechny občany na  
VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY  

A DALŠÍCH VÝPĚSTKŮ. 
Neděle 10.11.2013 od 14.00 do 17.00 hod.  

v zasedací místnosti OÚ 
Součástí výstavy bude opět SOUTĚŽ BORSKÉ JABLKO ROKU 

Zveme všechny pěstitele, přijďte se pochlubit se svými výpěstky! 
Příjem soutěžních jablíček a všech k vystavení určených výpěstků se uskuteční v  sobotu  

9.11. od 14.00 hod. v zasedací místnosti OÚ. 
 

Soutěž jablko roku je dotována hodnotnými cenami a je podpořena  
z Fondu malých projektů Obce Bory. 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 13.9.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání          
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
3. Seznámení s jednáním RO 
4. Že je třeba dořešit pravidla inzerce v Borském zpravodaji. 
Jednoznačnost za co účtovat a za co ne. 
5. Pozvánky na kurzy Komunitní školy 
 
 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu. Program byl doplněn o 
dva body k jednání: Rozpočtové opatření č.8/2013 a žádosti Fon-
du malých projektů                        10-0-0 
2. Schválení rozpočtového opatření č.8/2013          10-0-0                                                              
3. 2 žádosti podané v podzimním kole do Fondu malých projektů 
2013 v celkové výši 6500,-Kč           10-0-0 
 
 III. Ukládá starostovi obce: 
1. Zjistit aktuální možnosti dalšího zaměstnávání pracovníků na 
VPP 
2. Upozornit pana J. Viliše, aby zabezpečil svého německého 
ovčáka, který pobíhá po obci a ohrožuje děti. 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 10 členů. 
          

Usnesení z jednání ZO Bory 8.10.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání                       
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
3. Pozvánku Komunitní školy na mezinárodní seminář, konaný ve 

dnech 11.-.13.10.2013 
 
 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu            8-0-0 
2. Rozpočtové opatření č.9/2013                                       8-0-0 
3. Investiční úvěrovou smlouvu na projekt „Energetické úspory 
OÚ v obci Bory“ od Sberbank ve výši 1 850 000,-Kč. Příloha.   
              8-0-0 
4. Projednání Zprávy o uplatňování ÚP Bory. Tato zpráva slouží 
jako podklad pro zadání pro změnu č.1. Územního plánu Obce 
Bory.   Příloha                       8-0-0 
5. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni,  
p.č. 86/35 k.ú. Dolní Bory E.O.N. (J.Toman). ZO souhlasí                                                                     
              8-0-0 
6. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, souhlas 
s umístěním energetického zařízení na pozemcích p.č. 1249 , 
1414 a 1316 v KÚ Horní Bory. (J. Hanák Cyrilov) a žádost o 
vyjádření k projektové dokumentaci této stavby.  ZO souhlasí 
s uzavřením smlouvy a k projektové dokumentaci má připomín-
ku, že je nutné při ukládání kabelu brát ohled na vzrostlé lípy, 
kolem nichž je stavba plánována a nepoškodit jejich kořeny.    
              8-0-0 
7. Žádost Pavla Kříže o finanční vyrovnání technického zhodno-
cení, které po dobu užívání bytu provedl. Manželé Křížovi během 
posledních let provedli v bytě řadu oprav a rekonstrukcí 
(plynové topení, výměna oken), které hradili v plné výši, nebo 
částečně. ZO souhlasí s úhradou poměrné části 35 465,- Kč, 
(zůstatkové hodnoty) tohoto zhodnocení, a doporučuje najít 
vhodnou formu zaúčtování.   Příloha                  8-0-0 
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 8 členů. 
 

Blanka Křížová - místostarostka    Josef Březka – starosta 

 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 Občanské sdružení Diakonie Broumov (nezisková organizace,která poskytuje sociální služ-
by pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i 
pracovní příležitost.Více na: www. diakoniebroumov.org) 

VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 
látek) 
- Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky vše nepoškozené 
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 
- Obuv – veškerou nepoškozenou 
- Hračky – nepoškozené a kompletní 
- Peří, péřové přikrývky a polštáře 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických 
důvodů  
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky -ty se transportem znehodnotí 
- znečištěný a vlhký textil 

Sbírka se uskuteční  18. 11. 2013 od 15.°° do 19.°° hod. v garáži za Obecním úřadem 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem 
Bližší informace vám rádi sdělíme na  tel.  608312224 

VE ZKRATCE 
 
- Projekt nové MŠ byl Regionální radou 
ROP jihovýchod schválen k uzavření 
smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. 
V příštím týdnu proběhne kontrola 
připravenosti na místě. Připravuje se 
výběrové řízení na prováděcí doku-
mentaci stavby a s bankou je dojedná-
vána smlouva na úvěr pro spolufinan-
cování stavby. 
- Vodovod - v průběhu října proběhla 
informativní schůzka o vodovodních 
přípojkách majitelů nemovitostí 
s projektanty vodovodu v Kulturním 
domě, a následně pak schůzky individu-
ální.  V těchto dnech probíhá výběrové 
řízení na dodavatele stavby. 8.11. pro-
běhne otevírání obálek. Stejně jako u 
plánované stavby MŠ je s bankou do-
jednávána smlouva o úvěru na spolufi-
nancování stavby. 
- Nedávno proběhl centralizovaný ná-
kup energií pro odběrná místa ob-
cí Mikroregion Velkomeziříčsko-
Bítešsko. Obec Bory v odběrných mís-
tech díky tomuto nákupu ušetří za 
energie přibližně 83 tis. Kč ročně a ZŠ 
a MŠ na svých budovách dokonce asi 
120 tis. Kč  
- Připomínáme všem organizacím, kte-
ré ještě nedodaly závěrečné vyúčtování 
svého projektu z Fondu malých projek-
tů 2013, aby tak co nejdřív učinily. 
- Předběžně upozorňujeme na uzavření 
pokladny 17.12.2013 a tím pádem ne-
možnost dělat žádné placené úkony. Ve 
dnech 19.12.-31.12.2013 bude na OÚ 
dovolená.   

NEBEZPEČNÝ  
A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 

 

Kontejner na velkoobjemový odpad 
bude u Obecního úřadu v Borech přista-

ven od 15.11. do 25.11.2013 a na 
Cyrilově od 15.11. do 22.11.2013 

 

Svoz nebezpečného odpadu  
proběhne 20.11.2013. Na Cyrilově 

15.30 -15.45 hod. 
a v Borech 15.55 - 16.15 hod. 

VÝSTAVBA KANALIZACE POKRA ČUJE 

Úprava povrchů vozovek před zimou 
(zapravení rýh). Konečná úprava proběhne 
až po ukončení celé výstavby. 

Nový objekt čistírny odpad-
ních vod. 
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Z OBECNÍ KNIHOVNY 
 V Obecní knihovně je pro všechny čtenáře a všechny návštěvníky připraven nový výměnný soubor knih 
z knihovny Josefa Matěje Sychry ze Žďáru nad Sázavou.   

170 LET FARNOSTI BORY 
 Horní Bory nejdříve spadaly pod správu řádu Johanitů ze Starého Brna, potom 
pod žďárský klášter a ještě později do Křižanova.  
 Po zřízení náboženské matice (úřadu pro správu majetku ze zrušených klášte-
rů) vznikla místní duchovní správa (lokálie – kaplanství). Do Borů přišel po dlouhé 
době kněz a do jeho lokálie patřily i Dolní Bory s filiálním kostelem sv. Jiljí (pouť je 
zde slavena v neděli kolem 1.9.), který má také prastarý původ. 
 Farnost Bory byla úředně založena 31. srpna 1843, předtím to byla tzv. lokálie 
později povýšená na samostatnou duchovní správu. Kostel v Horních Borech je 
zasvěcen sv. 
Martinovi a první 

zmínka o něm je z roku 1250 – 80. Pouť je zde sla-
vena vždy v neděli kolem 11.11. 
 Poslední farář, který bydlel v Borech, byl P. Karel 
Sobotka, který zemřel na faře 4. ledna 1991. Od té 
doby sem dojíždějí kněží z Velkého Meziříčí.  
 Do farnosti dále patří Cyrilov, Radenice, Sklené 
nad Oslavou, Rousměrov. 

Hanka Kadlecová 

Děti jistě potěší 9 zcela nových stolních her! Soubor nově nakoupených knih do našeho vlastního fondu. 
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 VYM ĚŇTE SI ŘIDI ČSKÝ PRŮKAZ DO KONCE ROKU 2013  
Řidičské průkazy vydávané v rozmezí od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. 
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.(v souladu s novelou zákona č. 119/2012 Sb.) 
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů: 
Počínaje 1.1.2014 bude v ČR platný pouze 1 typ řidičského průkazu vzoru Evropských společenství. (datum platnosti je uvedeno na 
přední straně ŘP v položce 4b) Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě ŘP, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který 
lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč. Podrobnosti k výměně ŘP najdete na www.vymentesiridicak.cz 
Podání žádosti: Žádost je možné podat osobně nebo v zastoupení na základě plné moci v souladu s § 31 občanského zákoníku 
(plná moc nemusí být ověřena) se všemi ostatními přílohami včetně dokladu totožnosti žadatele na příslušném pracovišti obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého pobytu žadatele). V případě podání žádosti na plnou moc je nutné Žádost 
o vydání ŘP předem vyzvednout (možno vyzvednout i formulář k plné moci). Návod 
k vyplnění žádosti najdete na stránkách http://www.vymentesiridicak.cz/files/zadost.pdf 
S sebou přinést: 
- žádost o vydání ŘP – dostanete a vyplníte u okénka 
- platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas) 
- průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm 
- ŘP, který podléhá povinné výměně 
Vydání nového ŘP: 
do 20 dnů od podání žádosti – neplatí se (ale při současné změně údajů je poplatek 50,- 
Kč) do 5 dnů od podání žádosti – správní poplatek 500,- Kč 
Řidičský průkaz lze převzít osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě ověřené 
plné moci na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Při vydání nového 
ŘP se musí odevzdat řidičský průkaz, o jehož výměnu bylo žádáno. 

Milé maminky z Borů, venku je už chladno a tak jistě uvítáte, 
že bude pro vás a vaše děti opět otevřeno  

Mateřské centrum na faře.   
Poprvé  ve čtvrtek 14.11. od 9. do 12.hod. 

Těšíme se na vás ! 

DALŠÍ SEZÓNA MATE ŘSKÉHO CENTRA V BORECH 
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 Projekt „Muzea a galerie na Vysočině on-line“ je 
evropským projektem spolufinancovaným z Regionálního ope-
račního programu NUTS 2 Jihovýchod zaměřeným na zviditel-
nění a zatraktivnění movitého kulturního dědictví nacházející-
ho se na území Kraje Vysočina a realizovaným za účelem zvý-
šení návštěvnosti regionu. 
 Cílem projektu Muzea a galerie na Vysočině on-
line je snaha interaktivně představit sbírkové předměty 
a exponáty uložené ve sbírkotvorných organizacích a 
institucích, tj. v muzeích, galeriích a pamětních síních na 
Vysočině, formou veřejně přístupného on-line katalogu. 
Základem je speciální webová aplikace, prostřednictvím 
které jednotlivé do projektu zapojené organizace pre-
zentují své vybrané části sbírek v podobě karet sbírko-
vých předmětů a exponátů, nechybí ani fotografie, do-
bový kontext, odkazy na související práce či inspirační 
zdroje, citace z literatury, informace o autorech. 
 Hlavní ideou projektu Muzea a galerie na Vyso-
čině on-line je oslovit širokou veřejnost – obyvatele i 
návštěvníky kraje, objevit nové příznivce kultury a umě-
ní, ale zaujmout i odborníky z oblasti muzejnictví, při-
vést do kulturně-poznávacích institucí Vysočiny nové 
návštěvníky všech věkových kategorií. 
 Do projektu Muzea a galerie na Vysočině on-
line je zapojeno 50 sbírkotvorných institucí a organiza-
cí z Vysočiny. Projekt je realizován s vědomím Asocia-
ce muzeí a galerií České republiky; partnerem projektu 
je Vysočina Tourism, příspěvková organizace zřizovaná 
Krajem Vysočina na úseku cestovního ruchu. 
 V průběhu realizace projektu Muzea a galerie na 
Vysočině on-line, která probíhala od května 2010 a do 
srpna 2013, bylo zdigitalizováno ve 2D, nebo 3D formátu, 
tj. nafoceno, nebo naskenováno a popsáno přes 5000 sbír-
kových předmětů.      B Křížová 

SKUTEK ROKU 2012 
 

 Letos na jaře jsme u nás v Borech poprvé vyhlásili 
anketu, jejíž cílem bylo ocenit  šikovné a obětavé lidi v naší 
obci.  Hlasování v této anketě rozhodlo, že nejvíc si ceníme  
manželů Hanky a Pavla Vávrových, kteří pro sdružení 
Srdíčkáři pořádají řadu benefičních akcí, jejichž výtěžek jde 
na pomoc rodinám s dětmi, které trpí srdečními vadami. 
 Další, vámi oceněný skutek roku byla Pohádková ves, kterou uspořá-
dal nově založený KČT. A to 
zejména Hanka Křížová a 
Dáša Hašková. 
 Během roku se ale nena-
skytla  vhodná příležitost k pře-
dání dárků, až slavnostní večer 
na Mezinárodním semináři Ko-
munitní školy 11. října 2013. 
 Byl to první ročník, první 
pokus, a Vy jistě už teď víte, čí 
práci by bylo dobře odměnit 
příště. 
 B Křížová Koordinátorka 
MA 21 a NSZM 

NAŠE MALÉ OBECNÍ MUZEUM V BORECH se do projektu 
také zapojilo. Pokud se budete chtít podívat právě na naše exponáty, 
zadejte si na stránkách http://www.mgvysociny.cz vlevo nahoře ve 
vyhledávači slovo Bory. Mimo předmětů z našeho muzea, které jsou 
zatím v databázi zařazené (některé i v D3 provedení!) si prohlédnete i 
některé minerály, které jsou sice uloženy v jiných muzeích, ale v Bo-
rech byly nalezeny.   


