
Borský zpravodaj 
Číslo 5 Listopad  2015 

Místní organizace ČZS v Borech  
zve všechny občany na  

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY  
spojenou se soutěží Borské jablko roku 2015. 

Výstava se uskuteční v neděli 15.11. 2015 od 
14. do 17. hod .  

v zasedací místnosti OÚ.  
Soutěž bude dotovaná hodnotnými cenami. 

Pěstitelé, kteří se chcete soutěže zúčastnit, přineste prosím své  
výpěstky v sobotu 14.11. od 14. do 15. hod .  

do zasedací místnosti OÚ. 
Těšíme se na vaši účast.  Všem zahrádkářům zdar! 

 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ PRO DĚTI 
 ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU 

V programu vystoupí žáci ZŠ 
MALÝ VÁNOČNÍ JARMARK  

Rukodělné výrobky našich šikovných žen, Med a medovina, Perníčky 
VÁNOČNÍ MUZEUM 

Premiéra nově pořízeného borského kroje! 
Přijďte si s dětmi něco pěkného vyrobit, ochutnat dobré občerstvení, koupit drobný dárek a potěšit 

se ve vánočním muzeu. První adventní neděle 29. 11. 2015 od 14. do 17. hod.  
v prostorách školní jídelny, zasedací místnosti a Obecního muzea. Vstupné dobrovolné. 
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Z zápisu 11. schůze RO konané 26.8.2015  
Přítomni: Všichni členové RO 
Jednání: 
- RO schvaluje prodloužení nájemní smlouvy XXX v obecním 
bytě o 1 rok, tedy do 30.9.2016 
- Protože Ondřej Chalupa, Dis. předal na jednání ZO 13.8.2015 
starostovi obce svoji rezignaci na člena ZO, RO schválila Osvěd-
čení člena ZO pro Petru Příhodovou, v pořadí další zvolenou 
kandidátku z volební strany Změna pro Bory. 
  
          Ze zápisu 12. jednání ZO Bory 11.9.2015  
 

Přítomno 9 členů ZO 
Omluveni: Bc. Suková D., ing. Dostálová L., Kotačka L., Vávra P., 
Za osadní výbor Cyrilov: Marek K. 
Jednání: 
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Složení slibu nového člena ZO 
5. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
6. Kontrola zápisu z minulého jednání RO 
7. Schválení všeobecných podmínek dodávky pitné vody 
8. Schválení vzoru smlouvy o dodávce pitné vody 
9. chválení kalkulace ceny pitné vody 
10. Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - MŠ 
11. Rozpočtové opatření č. 7/2015 
12. Prodej pozemku záměr č. 8/2015 
13. Předávací protokol - dodatek č. 1 - MŠ 
14. Žádosti 
15. Závěr 
-ZO bere na vědomí nového člena ZO P. Příhodovou, která 
složila slib člena ZO bez výhrad. 
- ZO bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání ZO. 
Rozprava: Dotaz na náklady za energie ve staré MŠ. Kdo je bude 
hradit v budoucnu, kdy tam bude MC, klubovny a Obecní muze-
um. Starosta obce seznámil přítomné s náklady na provoz bývalé 
MŠ (asi 120 tis. ročně). Tyto náklady budou teď pravděpodobně 
výrazně nižší. 
-Schválení všeobecných podmínek dodávky pitné vody. V tomto 
dokumentu je řešeno např.: dodavatel a odběratel, měření a 
odečet vodoměrů, způsob úhrady, práva a povinnosti smluvních 
stran, smluvní pokuty a náhrady škody při porušení smluvní po-
vinností.   
- Schválení vzoru smlouvy o dodávce pitné vody.  
- Schválení kalkulace pitné vody. Tabulka obsahuje podrobný 
výpočet ceny vody. Výsledná částka je 17 Kč/m3 bez DPH. Pau-
šální částka k platbě za odebranou vodu bude uplatňována až od 
druhého čtvrtletí r. 2016.  
- Schválení dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regi-
onálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. 
- Schválení rozpočtového opatření č. 7/2015 ve výši. 3.568.105,- 
- Schválení přijetí úvěru ve výši ve výši 1,5 mil. Kč. Protože 
z finanční částky na opravy komunikací, které byly nad rámec 
projektů vodovodu a kanalizace je nutno odvádět DPH, potřebu-
je obec ještě tento úvěr. 
- ZO neschvaluje prodej pozemku. Záměr obce č. 8/2015. Colas 
CZ a.s. p. č. 475/4 k.ú. Horní Bory o výměře 4224 m2. Jedná se o 
pozemek v prostoru kamenolomu. Colas podal novou žádost o 
odkoupení za cenu 150 Kč/m2. Starosta obce zjistil, za jakých 
podmínek pronajímají pozemky v lomech v jiných obcích. 
- ZO schvaluje - Dodatek č. 1 k předávacímu protokolu MŠ. 
Jedná se o převod nové budovy MŠ do majetku ZŠ a MŠ Hany 
Benešové v Borech.  
Žádosti: - Žádost Oblastní charity Žďár nad Sáz.. Paní Zelená 
vysvětlila členům ZO způsob financování služeb charity. Od 1.1. 

2016 bude nový způsob úhrady služeb osobní asistence. Dle 
zásad Kraje, mají obce přispívat.  
Různé: - FRB. Nikdo z občanů obce si o příspěvek z FRB nepo-
žádal, proto ZO schvaluje zrušení FRB a finanční prostředky na 
tomto účtu převézt do rozpočtu obce. 
- Mgr. Jitka Marková z Schola Empirica - nabízí zpracovat obci 
profesionálně vedený průzkum veřejného mínění. Rozhovory 
s lidmi. Otázky z oblastí, které obec potřebuje znát. Výsledek 
bude výrazně kvalitnější, než pouhé dotazníkové šetření, kterého 
se zúčastnila jen část obyvatel, která nereprezentuje všechny 
vrstvy obyvatel a není tedy dostatečně vypovídající. 
ZO schvaluje využít tohoto projektu. 
 

   Ze zápisu 12. schůze Rady obce konané 29.9.2015  
Přítomni: Všichni členové RO 
Hosté: J. Beneš - Cautum,  F. Zikmund, 
Jednání: 
- Pan Josef Beneš z firmy Cautum představil členům RO zařízení 
které jejich firma nabízí a provozuje, které pomáhá obcím hlídat 
spotřebu energií a tím pomáhá snižování nákladů. Obec Bory má 
na rok 2016 již uzavřenou smlouvu na dodávky energií v rámci 
Mikroregionu Velkomeziříčsko - Bítešsko, proto případná změna 
dodavatele připadá v úvahu až na rok 2017. 
- Schválení smlouvy o výpůjčce (včetně příloh) s firmou EKO-
KOM. Společnost EKO-KOM zapůjčila obci v průběhu roku 
2015 v rámci krajského projektu zdarma 7 nádob (kontejnerů) 
na tříděný odpad.  
- Na práci v rámci VPP na zimní období se k dnešnímu dni hlásí 2 
zájemci. Po zkušenostech z minulého zimního období RO roz-
hodla obsadit pouze 1 místo VPP a schvaluje prodloužit smlouvu 
Jiřího Dostála a to do 31.5.2016. 
- RO schvaluje pronájem pozemku - část pozemku p. č. 86/35 
v k. ú. Dolní Bory o výměře asi 50 m2. O tento pronájem požá-
dal pan XXX. Tento pronajatý prostor by využíval k parkování 
automobilů. 
- Paní Pánková žádá o výměnu oken v bytě na poště. Stav oken je 
velmi špatný. Finanční situace obce ovšem momentálně výměnu 
oken v této budově neumožňuje. Náklady na okna budou dány 
do rozpočtu obce roku 2016. 
- Je třeba zvážit ceny pronájmů: Pronájmy v KD, ceny za půjčení 
vybavení, kopírování. Tyto ceny jsou stanovené už delší čas. Je 
třeba ceny upravit na současné podmínky. 
- Světlíky na MŠ. Firma Staredo začala světlíky v srpnu zajišťovat, 
ale později bylo rozhodnuto, že se letos montovat nebudou. 
Proto je třeba zaplatit vzniklé náklady +- 28 tis. Kč, anebo výro-
bu světlíků dokončit +- 40 tis. Kč a ty odkoupit.  
 RO navrhuje toto rozhodnutí odložit. Počkat na výsledky 
měření množství světla, které by mělo v nejbližší době proběh-
nout. 
   
          Ze zápisu 13. jednání ZO Bory 9.10.2015  
Přítomno 10 členů ZO  
Omluveni: Mgr. Eliáš F., Mgr. M. Chalupa, P. Láznička, P. Viliš, Ing. 
L. Dostálová 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová M. 
Hosté: Mgr. Jitka Marková 
Program: 
1. Návrh programu jednání: 
2. Zahájení zasedání 
3. Schválení ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu jednání 
5. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
6. Kontrola jednání RO 
7. Rozpočtové opatření č. 8/2015 
8. Směrnice o účetnictví a oběhu účetních dokladů 
9. Směrnice o účtování a oceňování majetku 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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10. Skartační řád – dodatek č. 3 
11. Výše stočného na rok 2016 
12. Výše poplatku za odpady na rok 2016 
13. Smlouva o dotaci na opravu vstupních schodů obecního úřa-
du – Kraj Vysočina 
14. FMP – schválení dotace 
15. FMP – schválení smluv 
16. Věcné břemeno E-ON 
17. Smlouvy o služebnosti – Kraj Vysočina, Zemas AG a.s. 
18. Příspěvek pro Hospic Nové Město na Moravě 
19. Různé 
20. Závěr 
- Schválení rozpočtového opatření č. 8/2015 v celkové částce 
1 859 600,- Kč 
-Schválení Směrnice o účetnictví a oběhu účetních dokladů. 
- Schválení Směrnice o účtování a oceňování majetku 2015 
- Schválení dodatku č. 3. Skartačního řádu. Tento dodatek se 
týká skartační lhůty na ukládání dokumentů týkajících se no-
vostavby MŠ. 
- Schválení výše stočného na rok 2016  
 Kalkulace: Poplatek na obyvatele a rok: 52,30 x 29 = 
1.516,70 Kč. ZO rozhodlo, že stočné od občanů se bude vybírat 
ve výši 1.160,- Kč + DPH 15% 174,-Kč tj. 1.334,- Kč a 356,70 Kč 
bude dotovat obec. 
- Výše poplatku za odpady na rok 2016:  
 Sazba poplatku pro rok 2016 je tvořena: 
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok  
b) z částky za kalendářní rok, která je stanovena na základě sku-
tečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a 
svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendář-
ní rok. 
Skutečné náklady za rok 2014 činily 505.658,- Kč a byly rozúčto-
vány takto: 
Náklady 505.658,- děleno 857 (počet poplatníků) = 590,- Kč. 
Tzn. poplatek může být 840,- Kč (a+b) 
ZO schvaluje na rok 2016 poplatek za odpady ve výši 500,- (340,
- Kč bude dotovat obec) 
- Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci Programu ob-
novy venkova Vysočiny. V rámci tohoto programu byla v tomto 
roce realizována rekonstrukce schodů u budovy OÚ. 
- FMP - schválení dotace v podzimní výzvě 2015. 
ZO schvaluje v rámci FMP podporu všech 7. žádostí. 
KČT - Vánoční tvoření a rozsvícení stromečku 4000,- (materiál 
na tvoření, občerstvení) 
ČZS - Výstava ovoce a soutěž o jablko roku 5500,- (odměny) 
ZO ČSOP - Místní kolo soutěže Zlatý list 1950,- 
Pouť v Dolních Borech - příspěvek na kapelu 3000,- 
TJ Družstevník - Silvestrovský turnaj stolní tenis 5000,- 
M. Necidová - Rozsvícení stromečku Cyrilov 1000,- 
L. Dostálová  MC- Drakiáda 960,- 
Celkem 21 410,- 
Zbývajících 8590,- Kč (do plánovaných 30 000,- Kč) bude převe-
deno do rozpočtu SPOZ a z této částky bude podpořen zájezd 
KDP (4000,-) a TJ Družstevník (4590,-). 
- FMP – schválení smluv pro všechny podpořené akce. 
- Schválení Zřízení věcného břemene E.ON Distribuce a.s., 
Smlouva o smlouvě budoucí na akci Horní Bory Tábor p.č. 1218 
k.ú. Horní Bory. ZO pověřuje starostu dojednat výhodnější pod-
mínky zřízení věcného břemene. 
- Schválení Smlouvy o služebnosti - Kraj Vysočina a Zemas A.G. 
Smlouvy jsou uzavírány v souvislosti s kanalizací a vodovodem. 
Žádosti: - Schválení příspěveku 1000,- Kč pro Domácí hospic 
Vysočina o.p.s.  
- Zamítnutí žádosti Oblastní charity Brno o příspěvek na rok 
2015. 
Různé: - Mgr. Jitka Marková (Schola Empirica) seznámila ZO 
s výsledky Průzkumu veřejného mínění, který v Borech probíhal 

koncem září. 
Stručně:  
- Celkově jsou lidé spokojení, ale je zde prostor pro zlepšení 
- Oceňují stavební aktivity obce (silnice, kanalizace, vodovod, 
školka) i společenskou činnost 
- Rezervy ve společenských akcích – možnost využít spol. akce 
jako cestu k ještě lepšímu sousedství – posílit už tak dobře hod-
nocené (obnovení tradic, přání mít ochotnické divadlo, výletiště, 
trhy, ochota pomoci v soutěži Vesnice roku, atd.) 
- Prioritu občané přisoudili novým stavebním parcelám, je to 
také cesta k vyšší spokojenosti 
- MVDr. R. Marková připomíná, že nejsou respektovány doprav-
ní značky zákazu vjezdu těžkých vozidel na místní komunikace. Je 
to náš společný majetek. Když si nové cesty zničíme, nebo ne-
cháme zničit, na nové hned tak nebude. Značky - zákaz vjezdu 
těžkých vozidel platí i pro traktory! 
- MVDr. Marková R. navrhuje v rozpočtu na rok 2016 výrazně 
šetřit. Starosta do příštího jednání předloží návrh rozpočtu.  
P. Vávra navrhuje vyčlenit částku na stavební parcely. 
- ZŠ vyhlašuje na 21.10.2015 ředitelské volno z důvodu vypnutí 
el. proudu. 
- Mgr. M. Chalupa předložil ZO Výroční zprávu ZŠ za školní rok 
2014/2015 
- Ing. Necidová - připomíná žádost obyvatel Cyrilova o obnovení 
řádné autobusové zastávky na Benátkách. Ve směru od Cyrilova 
už pár let není označena. 
- Traktory Zemas AG by po Cyrilově  měly jezdit pomaleji!  
 
          Ze zápisu 14. jednání ZO Bory 21.10.2015  
Přítomno 8 člrnů ZO  
Omluveni: Mgr. F. Eliáš, Mgr.M. Chalupa, P. Viliš, Ing. L. Dostálo-
vá, P. Vávra ., MVDr. R. Marková, P. Příhodová  
Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Schválení úvěrové smlouvy 
5. Schválení smlouvy-příspěvek pro Hospic Nové Město na Mo-
ravě 
6. Závěr 
- Schválení Úvěrové smlouvy se Sberbank. Na financování DPH 
týkající se investiční akce - rekonstrukce místních komunikací ve 
výši 1,5 mil.. 
-Schválení smlouvy o poskytnutí příspěvku pro Hospic Nové 
Město na Moravě. 
 

Ze zápisu 13. schůze Rady obce konané 27.10.2015 
Přítomni: J. Březka, B. Křížová, Mgr. M. Chalupa, 
Omluveni: ing. L. Dostálová, P. Viliš, 
Jednání: 
Žádost: XXX doložila potřebné doklady o pobytu v zahraničí a 
žádá o zproštění poplatků za stočné. RO schvaluje.  
- Na Cyrilově kolem rybníčku a na obecní kompostárně je třeba 
vykácet část stromů. (Poškozených a náletových.) 
- RO schvaluje, aby dřevo kolem rybníčku na Cyrilově zůstalo 
SDH Cyrilov za práci a dřevo z obecní kompostárny správci B. 
Haškovi, který vykácení na kompostárně provede.   
Různé: Starosta informoval o termínech připravovaného školení 
krajského úřadu o Zásadách financování sociálních služeb od 
1.1.2016. Starosta a místostarostka se školení zúčastní. 
 
          Ze zápisu 15. jednání ZO Bory 5.11.2015  
Přítomno 12 členů ZO  
Omluveni: Mgr. ing. Slavíková M., Vávra P., P. Příhodová 
Osadní výbor Cyrilov: Ing. Necidová M. 
Program jednání 
1. Zahájení zasedání 
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2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
5. Kontrola jednání RO 
6. Rozpočtové opatření č. 9/2015 
7. MA 21 
8. Věcné břemeno, el. přípojka E-ON  
9. Návrh rozpočtu na rok 2016 
10. Různé 
11. Závěr 
- Schválení rozpočtového opatření č. 9/2015 v celkové částce 
355 038,-Kč 
- ZO bere na vědomí dokumenty MA 21, se kterými seznámila 
přítomné B. Křížová: Hodnotící zpráva za rok 2015, Plán zlepšo-
vání na rok 2016, Pracovní skupina pro MA 21, Anketou ověřené 
problémy. 

- Věcné břemeno el. přípojka XXX. Návrh P. Lázničky povolit 
vybudování el. přípojky pro firmu E-ON. Rozprava: Co nastane, 
pokud bude ZO souhlasit? Bude už pak povolena i stavba? Bude 
ještě nějaká možnost dosáhnout zachování cesty? Starosta se o 
celé situaci poradí s právničkou. 
- Návrh rozpočtu na rok 2016. Plánované investice suchý poldr, 
úprava návsi v HB, chodníky. Dále je třeba zjistit náklady na ob-
novu obecního lesa. 
Různé: 
- Schválení dodatku  č. 1 veřejnoprávní smlouvy č. 9/2015 s Ko-
munitní školou.   
- Schválení nabídky na odborné práce a dohled na ČOV od firmy 
ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o.  
- Pan kronikář ing. Ludvík Prokop by rád letos ukončil svoji čin-
nost a předal práci na kronice obce a vším co s tím souvisí něko-
mu dalšímu. Je proto třeba najít nástupce. 

 Na přelomu září a října proběhl v Borech výzkum veřej-
ného mínění, jehož cílem bylo zjistit názory reprezentativního 
vzorku obyvatel na život a služby v Borech. Výzkum byl sou-
částí projektu E-názor, který si klade za cíl zapojit veřejné 
mínění do rozhodování o dění v obcích ČR. Obec Bory byla 1 
z 6 pilotních obcí, kde výzkum probíhal, a byl financován pro-
středky z grantu. Výzkum realizovala nezisková organizace 
Schola Empirica. 
 Celkem se podařilo sesbírat 205 dotazníků. Složení do-
tazovaných odpovídalo složení obyvatel z hlediska pohlaví, 
věkových skupin, vzdělání a ekonomické aktivity. 
 Schola Empirica tímto děkuje všem zúčastně-
ným za ochotu podělit se o svůj názor. V budoucnu bude 
možné vyjádřit svůj názor anonymně vyplněním dotazníku na 
internetových stránkách bory.enazor.cz (další vlna je plánova-
ná na leden 2016). 
 
 Detailní výsledky této podzimní vlny budou předsta-
veny na veřejném semináři, který bude probíhat 19.11. od 
18 hod. v prostorách obecního úřadu. Výsledky (cca 30 
min) přednese Jitka Marková jako zástupce organizace Schola 
Empirica, poté může následovat diskuze. Výsledky by se měly 
promítnout do strategie obce v příštích letech. Všichni jste 
srdečně zváni. 
 
Základní výsledky - aneb věděli jste, že:  
- Dění v Borech sleduje více než 80 % občanů, pro 1/3 obyva-
tel je to velmi důležité. Nejvíce sledovaným médiem je Borský 
zpravodaj, následovaný rozhlasem. Na webové stránky chodí 

jen ½ občanů, na FB dokonce jen necelá ¼. 
- Bory by 81 % obyvatel doporučilo jako místo k spokojenému 
životu, ¾ považují své vztahy s ostatními jako dobré. 
- Obec dostala nejčastěji pochvalu za vodovod, silnice, kanali-
zace a školku, pokárání nejčastěji za nedostatek parcel. 
- Nové stavební parcely by také nejvíce lidí podpořilo 
z rozpočtu (80%). Z nabízených možností by naopak nejmenší 
podporu zasloužila komunitní škola (42%). 
- Z nabízených nových služeb by nejvíce občanů uvítalo výle-
tiště, následují trhy a nová restaurace. O „hovory se staros-
tou“ by byl pouze minimální zájem. 
- Alespoň jednou týdně jezdí autobusem jen 1/3 obyvatel, 40 
% nejezdí vůbec. 
- 90 % občanů se líbí obnovení tradic, 82 % by se líbilo i fungo-
vání ochotnického divadla (15 % by dokonce uvažovalo o tom, 
že se do něj přihlásí). 
 
Chcete vědět více? Například to, které aktivity by 
z rozpočtu podpořili muži a které ženy (podobně mladší a 
starší, hornoborští a dolnoborští, lidé s dětmi či bez dětí, 
atd.)? Kdo by nejčastěji chodil do nové restaurace, kdo na 
trhy? Co všechno vytkli občané vedení obce, co se nejvíce 
opakovalo? 
Tyto a spoustu dalších informací se dozvíte na veřej-
ném semináři! 
 
Těším se na viděnou 19.11.2015 od 18 hod. 
v prostorách OÚ.  
     S pozdravem Jitka Marková 

 
 
 

VÝSLEDKY VÝZKUMU VE ŘEJNÉHO MÍN ĚNÍ V BORECH  

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD 
Kontejner na velkoobjemový odpad bude před OÚ  
v Borech a na návsi v Cyrilově přistaven 11.11.2015 

Na Cyrilově bude do 19.11.  
a v Borech do 23.11.. 

Svoz nebezpečného odpadu  
proběhne 18.11. 2015. 

Na Cyrilově 16,30-16,40  hod.. 
V Borech v 16,50-17,10 hod. .  

INFORMACE  
Smlouvy na odběr pitné vody. Žádáme všech-
ny majitele nemovitostí, kteří jsou napojeni na 

nový obecní vodovod, aby přišli do kanceláře OÚ 
podepsat tuto smlouvu. 

Předběžně informujeme, že kancelář OÚ bude 
fungovat do 18.12.2015 do 11.00. hod. 
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 Děkujeme místní organizaci KDU ČSL za dárky 

pro děti,které byly zakoupeny z výtěžku pořádání diva-

delního představení Višňový sad ze dne 16. 10. 2015.                                           

        Kolektiv MŠ 

SLAVNOSTNÍ OTEV ŘENÍ 
NOVÉ BUDOVY MŠ 

  Uskutečnilo se v sobotu 29.8.2015. 
Návštěvníci z řad veřejnosti i pozvaní hos-
té, si prohlédli novou budovu MŠ a celé 
odpoledne pro ně byl připraven na hřišti 
zábavný program. Návštěvníků přišlo hod-
ně a celá slavnost se opravdu vydařila.  
 I v neděli 30.8., kdy byla v Borech 
pouť, byla nová budova MŠ celé odpoled-

ne pro návštěvníky otevřena. Paní uči-
telky během tohoto odpoledne uvítaly 
v MŠ mnoho dalších návštěvníků.    Foto: P. Kříž 

VOZIDLA V DEPOZITU - důležitá informace! 
 Co bude po 1.1.2016 s vozidly, která mají registrační znač-
ky uložené v tzv. depozitu na příslušném úřadu, tedy vozidly 
dočasně vyřazenými? 
 Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do depozitu) před 
30.06.2013: V případě, že doba dočasného vyřazení vozidla z 
registru přesáhla k 1.1.2015 tj. k účinnosti novely zákona 
56/2001 Sb. dobu 18 měsíců, tj. byla překročena doba maximál-
ního trvání dočasného vyřazení podle právní úpravy (platné do 
1.1.2015) - vlastník vozidla buď do 1 roku (tj. do 31.12.2015) 
nahlásí obecnímu úřadu adresu místa, kde je vyřazené silniční 
vozidlo umístěno a účel jeho využití, jinak vozidlo po uplynutí 
této lhůty úředně zanikne (bude trvale a nevratně vyřazeno z 
registru vozidel). 2) Vozidlo dočasně vyřazené (uložené do de-
pozitu) po 30.06.2013: V případě, že doba dočasného vyřazení 
vozidla z registru nepřesáhla k 01.01.2015 tj. k 
účinnosti novely zákona dobu 18 měsíců - v 
takovém případě se vozidlo považuje za vyřaze-
né z provozu podle nové právní úpravy; vlastník 
vozidla má v takovém případě povinnosti podle 
§ 12 zákona 56/2001 Sb., přesáhne-li doba vyřa-
zení 12 měsíců, nahlásit obecnímu úřadu adresu 
místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno 
a účel jeho využití jinak se dopouští přestupku, 
za který může být uložena pokuta do 50 000 
Kč. 
 Pro vysvětlení nových pojmů ze zákona: 
Dřívější pojem „dočasné vyřazení vozidla" tzv. 
depozit se změnil na název „vyřazení silničního 
vozidla z provozu". Dřívější pojem „trvalé vyřa-
zení vozidla" se změnil na název „zánik silničního 
vozidla" 
 

VÝMĚNA PRŮKAZŮ OZP 
 Centrum, pro zdravotně postižené Kraje 
Vysočina o.p.s. pracoviště Žďár nad Sázavou 
informuje držitele průkazů OZP o nutnosti 
výměny průkazů do konce roku 2015. Výměna 
průkazu trvá 3 týdny, proto neodkládejte vše na 
poslední chvíli. Od 1.1.2016 budou všechny 
průkazy neplatné. 
 Více informací naleznete ve vývěsce u 
prodejny COOP Jednota a na www.bory.cz 

UPOZORNĚNÍ MěÚ VELKÉ MEZIŘÍČÍ  
 O nové občanské průkazy žádejte do 14.12.2015. Po 
tomto datu proběhne odstávka systému, a proto výměna OP 

nebude možná. 
INFORMACE FINANČNÍ SPRÁVY 
 Daň z nemovitých věcí je nově možné platit prostřednic-
tvím SIPO. 

 Veškeré informace a formuláře získáte na podatelnách FÚ 
nebo je naleznete na webových stránkách www.financnisprava.cz 
Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím 
SIPO lze do 31.1.2016. 

POTŘEBUJETE KLEST NA TOPENÍ? 
 Po těžbě, která proběhla v tomto roce v obecním lese, 
je třeba zpracovat klest a větve uklidit na hromady. Zájemci o 

tuto samovýrobu, hlaste se prosím na OÚ. 

http://www.rozhlas.cz/dvojka/dokument/_zprava/1547641 Český rozhlas dvojka, odvysílal tento pořad v neděli 8.11.   
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PODĚKOVÁNÍ 4.9.2015 
 Dokončená kanalizace, vodo-
vod, opravené krajské i místní vo-
zovky - to už je důvod k oslavě. 
 Sešlo se nás hodně a to je 
dobře. Počasí se umoudřilo a bylo 
krásně. Dva grily, kde se pekly kýty 
se nezastavily. Početná skupina ob-
sluhujících měla plné ruce práce také 
s točením piva a kofoly. Všeho bylo 
dostatek! 
 Skákací hrad byl v naprostém 
„obležení" až do setmění a úplného 
vyčerpání všech borských dětí. 

 Velký dík patří zejména firmám, které všechno zajistily a 
také financovaly. Další velké poděkování potom patří skupině  

 
 
 
 
 
 
 
 

Framil (F. Ambrož, J. Kaštan a 
P. Rozmarin), za perfektní hu-
dební doprovod celé akce!  
                        Foto P. Kříž 

POHÁDKOVÁ VES 2015  
6.9. uspořádal KČT další Pohádkovou 
ves v Borech. Tentokrát v rámci projek-
tu MA 21. Děti si opět vyzkoušely svoji 
dovednost na řadě pohádkových stano-
višť, pochutnaly si na dobrých buchtách, 

opekly si špekáček. Na závěr 
jsme se všichni sešli na loutko-

vém představení, které pro nás sehráli manželé 
Machkovi.                               Foto P. Kříž 

  

V sobotu 24. 10. se uskutečnilo tradiční 
setkání seniorů. Opět společné pro 
Rousměrov, Sklené nad Osl., Radenice a 
Bory. Moc pěkný program si připravily 

děti ze ZŠ. Bylo to pásmo písniček a divadelní scénka. K tanci a poslechu hrála skupina Framil, která je zárukou opravdové pohody. 
Je škoda, že venku byl tak krásný podzimní den, že část možných účastníků dala přednost práci na zahradě. Velký dík patří všem 
pořadatelkám, které obětavě a s úsměvem všechno zvládly.        B. Křížová Foto S. Charvát  
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Kdo by chtěl fotografie ze setkání na CD, hlaste se prosím na OÚ. 
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PODZIMNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ  
 Letos mohli milovníci divadla v Borech 
navštívit hned dvě divadelní představení. První, 
koncem října pořádala místní organizace KDU 
ČSL. Hru A.P. Čechova Višňový sad sehrál 
spolek Béčko z Křižanova. Na své si přišli mi-
lovníci klasických her. A bylo to představení 
náročné a krásně podané. Pořadatelé navíc 
z výtěžku (po zaplacení všech nákladů) zakoupili 
hračky pro děti z MŠ. Bohužel z tohoto přesta-
vení nemáme žádnou fotografii.  

 
 V listopadu k nám 
opět zavítal divadelní 
s o u b o r  T y j á t r 
z Křižanova s další hrou 
z dílny divadla Járy Ci-
mrmana. Tentokrát to 
byla hra Blaník. Před-
stavení bylo opět per-
fektně zahrané a na své 
si přišli zejména milov-
níci české historie. 

 Tentokrát se pořádání ujalo Rodinné centrum Mraveniště 
společně s Mladými ochránci přírody. Výtěžek z divadla (také po 
zaplacení všech nákladů) pomůže těmto organizacím při zařizo-
vání nových prostor v bývalé MŠ. 
Děkujeme všem!      B. Křížová Foto: Bára Zikmundová 

 V létě 2015 se nám podařilo dokončit opravy místních 
komunikací. Všichni jsme se na tu chvíli těšili, až nebudeme jezdit 
přes výmoly a po prašných silničkách, které 
budováním kanalizace a vodovodu dostaly po-
řádně zabrat. Nové krásné povrchy vozovek 
vylákaly také malé bruslaře. Prvním překvape-
ním bylo, že tolik dětí v Borech vlastní kolečko-
vé brusle a druhým překvapením bylo, jak nebezpečně a neopatr-

ně někteří jezdí.  
  Od té chvíle jsme 
přemýšleli, že je třeba 
dětem vysvětlit bezpeč-
nostní pravidla. Ale kdo 
by jim to všechno měl 
říct, aby mu věřily a vzaly 
si rady opravdu k srdci? 
 Po delším pátrání 
jsme se domluvili s Len-
kou Coufalovou ze školy 
kolečkového bruslení 
LENE. Ve čtvrtek 15.10. 
přišly všechny děti naší 

ZŠ do Kulturního domu, protože venku už na brusle nebylo po-
časí. Škoda jen, že se Lenka s manželem Petrem zdrželi na dálnici 
a tak byl začátek programu poněkud hektický. Nejdříve jsme 
všichni zhlédli malé exhibiční vystoupení Lenky. Potom nás Petr 
seznámil s různými typy bruslí a potom už následovalo povídání 
o bezpečné jízdě na kolečkových bruslích. Děti se dozvěděly, jaké 
chrániče by bruslař měl používat, a že přilba je opravdu nezbytná. 
Jak jezdit po silnici a jak po cyklostezce. Jak zvládnout pád a mini-
malizovat tak zranění, jak jezdit z kopce a podobně. A tak už se 
těšíme, že až zase s jarem děti v Borech vyrazí na kolečkových 
bruslích, že se o ně nebudeme muset tolik bát.  
 Program se uskutečnil z projektu MA21 v rámci kampaně 
Dny zdraví.        B. Křížová 

BEZPEČNĚ NA KOLEČKOVÝCH BRUSLÍCH  

HLEDÁ SE NOVÝ OBECNÍ KRONIKÁŘ,  
NEBO KRONIKÁŘKA!  

 

Protože náš pan kronikář ing. Ludvík Prokop by 
rád svoji kronikářskou činnost 
předal někomu novému, vybí-
zíme vás všechny, které by 
taková činnost bavila a zajíma-
la, přihlaste se prosím na OÚ.  
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EVROPA JE PRO NÁS HROU 
 Dva dny 
před podzimními 
prázdninami se 
žáci Základní 
školy v Borech 
učili jiným způso-
bem než obvykle. 
Uskutečnil se 
totiž celoškolní 
projekt s názvem 
„Evropa je pro 
nás hrou“. 

 Již v polovině října se žáci 3. - 9. třídy rozlosovali do osmi 
smíšených skupin reprezentující jednotlivé státy - Rakousko, 
Slovensko, Itálie, Řecko, Francie, Španělsko, Nizozemí a Velká 
Británie. Během následujících čtrnácti dní sbírali informace ze 
všech možných oblastí – geografie, historie, gastronomie, sportu, 
kultury atd. 
 V pondělí 26. října dopoledne zpracovávali žáci ve skupi-
nách všechny nastřádané informace. Pilně si připravovali prezen-
tace, obrázky, kostýmy a ochutnávky regionálních jídel, s jejichž 
přípravou dětem velice ochotně pomáhali i rodiče. 
 Vše vyvrcholilo v úterý 27. října. Ráno si každý stát připra-
vil v tělocvičně svůj reklamní stánek a pak už jsme se mohli pustit 
do vstřebávání informací a ochutnávek regionálních pokrmů. Vše 
bedlivě pozorovala porota, kterou tvořili zástupci školy a staros-
ta obce pan Březka. Přišli se podívat i děti z místní mateřské 

školy a někteří 
z rodičů. 
 Vystoupe-
ní všech států 
bylo velice pou-
tavé a plné zají-
mavých infor-
mací. Porota 
měla plné ruce 
práce s vý-
běrem toho 
nejlepšího. Ne-
zapomněli jsme 
ani na prvňáčky, kteří k jednotlivým státům vybarvovali omalo-
vánky. Žáci druhé třídy pak po zhlédnutí všech prezentací jednot-
livých států vyplňovali připravený kvíz.  
 A co tento den žákům přinesl? To vystihují nejlépe jejich 
vlastní slova: „Byli jsme ve skupinách a zjišťovali jsme informace 
o Rakousku. Hodně jsme se dozvěděli. Například, že německy se 
Rakousko řekne Österreich, pochoutkou v Rakousku je Sachrův 
dort, výborné bonbony Mozartovy koule a Vídeňská káva. Byla to 
legrace.“ 
 Co říci závěrem? I když porota vybrala jeden stát jako 
nejlepší, pochvalu zaslouží i ostatní. Všichni totiž úspěšně prezen-
tovali svůj stát a spoustu z nás zcela jistě nalákali k jeho návštěvě. 
Všechny děti také byly za své úsilí odměněny malou pozorností 
financovanou z prostředků SRPDŠ. 
       Mgr. Věra Musilová 

 

POZVÁNKA DO TANEČNÍCH KURZŮ 
 Komunitní škola Bory bude od ledna po dvou letech opět otvírat taneční kurzy. Budou pro-
bíhat v neděli, a to od 16.15 do 17.45 hodin pro začátečníky a od 18.00 do 19.30 hodin pro po-
kročilé. V kurzech jsou ještě volná místa, těšíme se na další zájemce. Hlásit se můžete na telefon-
ním čísle 567 723 032 nebo mailem na adrese zsbory@zsbory.cz, nebo osobně ve škole. 

 
ANGLICKÝ JAZYK PRO ZAČÁTEČNÍKY 

 Komunitní škola Bory otvírá v letošním roce kurz anglického 
jazyka pro začátečníky. Kurz vede lektorka paní Petra Táborská z 
Velkého Meziříčí. Lekce se konají v pondělí od 17 hodin. V kurzu jsou 
ještě volná místa. Přihlásit se můžete na telefonním čísle školy. 
567 723 032, na mailové adrese zsbory@zsbory.cz nebo osobně ve 
škole  

 

PRVŇÁČCI 2015/2016  

 Přejeme všem novým žáčkům naší ZŠ hezké chvíle, 
aby je škola bavila a paní učitelce Pavle Němcové hodně 
trpělivosti a z dětí jen samou radost.  Foto S. Charvát 


