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Borský zpravodaj 

První lekce v sobotu 
26. 2. 2011  

v 19:00-20:00. 
a pak zatím do konce června  

v tělocvičně ZŠ Bory 
 

Dospělí: 60 Kč/lekce,  
karta na 10 vstupů 500 Kč 

Studenti: 50 Kč/lekce,  
karta na 10 vstupů 400 Kč 

Žáci 2. stupeň ZŠ: 40 Kč/lekce  
Žáči 1. stupeň ZŠ: 20 Kč/lekce 

 

 Zapomeňte na cvičení,  
přijďte se pobavit! 

Další informace naleznete na:  
http://www.studio-euphoria.cz/bory/ 

 
 

 

ZUMBA V BORECH 
se Žanetou Minářovou  

TJ Družstevník zve všechny občany na 
ZABÍJAČKU, 

 která se bude konat  
5. 3. 2011 „NA KABINÁCH“  

u fotbalového hřiště.  

Začínáme od rána a 
kolem poledne  

bude připraveno 
ochutnávání  

zabíjačkových  
dobrot. 

Srdečně zvou  
pořadatelé! 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 10. 12. 2010 
 

Zastupitelstvo obce: 
 I.Bere na vědomí: 
1.) Žádost mysliveckého sdružení Bory o odkoupení, nebo proná-
jem pozemku 
2.) Zprávu z jednání Rady obce        
3.) Zprávu výběrové komise. Na místo úředníka na OÚ byla přijata 
paní L. Dvořáková 
4.) Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/2010  
5.) Návrh rozpočtu obce na rok 2011      
6.) Žádost členky kontrolního výboru o uvolnění u funkce 
7.) Žádost TJ Družstevník o příspěvek na prohrnování běžeckých 
stop 
8.) Informace o Poště - možnost zřídit na obci Výdejní místo, nebo 
pobočku Partner 
 

 II. Schvaluje: 
1.) Program jednání včetně návrhů na doplnění     
2.) Ověřovatele zápisu: M. Pol, B. Chalupová     
3.) Dodatek č.1 Zřizovací listiny Základní školy Hany Benešové 
S účinností od 1. 1. 2011           
4.) Partnerskou smlouvu na projekt Venkovská síť dalšího vzdělá-
vání na Vysočině s využitím VKŠ 2010        
5.) Rozpočtové opatření č. 7/2010        
6.) Navýšení kontokorentu na přechodnou dobu na překlenutí 
výkyvů v běžných příjmech a výdajích obce Bory, předfinancování 
dotace pro projekt Transfer Know – how a budování mezisekto-
rového partnerství v obcích. Forma zajištění 1 blankosměnka ak-
ceptovaná obcí.   
7.) Cenu stočného na rok 2011 ve výši 900,- Kč bez DPH, na ob-
čana  
8.) Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích   
9.) Žádost - věcné břemeno. Vedení kabelu VN na pozemku p. č. 
393/7 a 415/9 v katastrálním území Dolní Bory    
10.)  Smlouvu zakládající právo provést stavbu – Obec Bory - Kraj-
ská správa a údržba silnic          
11.) Smlouvu o pronájmu pozemků firmě Colas CZ a.s   
12.) Žádost R. Brodské na stavbu rodinného domu. S podmínkou, 
že sítě si zajistí na své náklady         
13.) Žádost komunitní školy o příspěvek na činnost    
 

 III. Ukládá: 
1.) Starostovi zjistit víc informací k žádosti L. Padalíkové o jejím 
záměru odprodat Obci svůj stavební pozemek.      
2.) Starostovi J. Březkovi a M. Špačkovi zjistit stav bytu č.4. v č.162  
 

Zastupitelstvo je 15- ti členné, přítomno 14 členů. 
 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 30. 12. 2010 

 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1.) Žádost TJ Družstevník o zvýšení příspěvku na činnost. 
2.) Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva. 
3.) Informace o Poště 
 

 II. Schvaluje: 
1.) Program jednání včetně návrhů na doplnění     
2.) Ověřovatele zápisu: F. Eliáš, V. Kříž      
3.) Obec Bory se zříká zpětné koupě stavebního pozemku od paní 
L. Padalíkové s tím, že ostatní povinnosti vyplývající z kupní smlou-
vy přechází na případného dalšího majitele tohoto pozemku. 
4.) Rozpočtové opatření č. 8/2010      
5.) Odpisové plány ZŠ a MŠ Bory      
6.) Strategický koncept rozvoje středu obce (Mezibory)                         

7.) Rozpočet obce na rok 2011.        
8.) 30 tis. Kč na Fond malých projektů.       
9.) Aktualizaci Obecní strategie 2010      
 

Zastupitelstvo je 15- ti členné, přítomno 14 členů. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory 28.1.2011  
 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí:  
1.) Kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva 
2.) Zprávu z jednání rady obce ze dne 12.1.2011 
3.) Zprávu starosty o hospodaření obce v roce 2010 a o hospoda-
ření s obecními byty za posledních 5 let 
 

 II. Schvaluje: 
1.) Program jednání          
2.) Ověřovatele zápisu – M. Špaček, H. Chalupová                 
3.) Příspěvek 1800,- Kč pro MOP na karneval                  
4.) Příspěvek na volejbalový turnaj O pohár starosty na pronájem 
tělocvičny do max. výše 2500,- Kč                    
5.) Příspěvek Hospicovému hnutí  500,- Kč                     
6.) Odměnu J. Zikmundové – předsedkyni SPOZ 400,- Kč, a B. 
Křížové – předsedkyni Kulturní komise 300,- Kč                              
7.) Inventarizaci za rok 2010                                 
8.) Zadání projektu z POVV na opravu záchodů, nebo nové topení 
v Kulturním domě                   
9.) Ukončení činnosti hospody v Kulturním domě, výpověď              
10.) Projekt Komunitní školy seminář l DT3 nadregionální „VKŠ 
2011“                                     
11.) „Mezibory – dětský projekt“ plánování a vyprojektování nové 
MŠ.                               

 III. Ukládá:  
1.) A. Novotnému předložit zprávu o hospodaření, nebo rozpočet 
TJ Družstevník                          
2.) Starostovi obce: Dobře posoudit smlouvy s Českou poštou, 
před otevřením Výdejního místa, aby se předešlo případným sank-
cím                     
3.) Starostovi obce dořešit autorská práva k filmům pana Ochrany      
                  

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno bylo 12 členů.  
 

Usnesení z mimořádného jednání zastupitelstva obce  
Bory 10. 2.2011 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Schvaluje: 
1.) Program jednání i ověřovatele zápisu    
2.) Přijetí investičního úvěru ve výši 1 mil. Kč na zafinancování 
projektové dokumentace společnosti Provod. Forma zajištění 1 
blankosměnka akceptovaná obcí   
3.) Žádost obyvatel, aby autobusový spoj, který jede v 9.40 hod. 
z VM do ZR, zastavoval nejdřív v Horních Borech a potom jel do 
Dolních Borů a dál. Zastupitelé souhlasí s tím, že měsíc bude sle-
dováno využití tohoto spoje. Obec bude na tuto zajížďku doplácet 
500,- Kč měsíčně  
4.) Příspěvek 10 000,- Kč na cestu žáků 9. třídy do Ostravy do TV 
pořadu Bludiště.                     
5.) Podání projektu MA 21 pro rok 2011  
                   

II. Zamítá:   
1.) Zřízení Výdejního místa a podepisování jakékoliv smlouvy s 
Českou poštou      
 

III. ukládá: 
1.) Starostovi obce napsat stížnost na vedení pošty, na neseriózní 
způsob jednání   
              

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů. 
 
Křížová - místostarostka     Josef Březka – starosta        



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 

Stránka 3 Číslo 1 

 Sč ítán í l idu, 
domů a bytů se 
v České republice 
uskuteční na jaře 
2011. Rozhodným 
okamžikem, ke kte-
rému sčítání pro-

běhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.  
 Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na 
našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy 
sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům.  Za vý-
znamný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent 
císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapi-
tolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zaháji-
lo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a 
jednotně na celém území soustátí. Sčítalo se i po vzniku Česko-
slovenska po I. světové válce. Od roku 1950 se sčítání koná 
pravidelně každých deset let. 
 

 Jen tak pro zajímavost pár údajů ze sčítání  
v Borech před 30 lety. Tehdy bylo k 1. listopadu 1980: 

 

Počet trvale žijících obyvatel: 691 
muži celkem 338, ženy 353 
211 domů, trvale obydlených 184, občas obydlených 21 a 6 
neobydlených 
Velikost bytů: 1 obytná místnost - 31, 2 pokoje - 58, 
 …5 a více pokojů - 25 
Vybavení domácností: pro zajímavost: 
koupelna nebo sprchový kout - 143 
automatická pračka - 12, pračka jiná -157 
barevný televizor - 3, černobílý -165 
motocykl, skútr - 56 
osobní automobil - 82 
plynová přípojka - 0,  
Kdepak byly počítače? Myčky nádobí…. 

Novinky sčítání lidu 2011 

 Po prvé v historii se budou sčítat všechny země EU 
z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Při tom letoš-
ním už se nebude uvádět vybavení domácností, ale zato přibude 
údaj o registrovaném partnerství. Ve sčítacích formulářích tak 
nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, 
televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro 
statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat 
osobní počítač a připojení k internetu.  
 Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře 
na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových 
schránek.  
 Letos bude sčítání v režii České pošty. U nás v Borech 
zastoupené paní Libuší Dvořákovou. Bude to jistě úkol značný, 
proto buďte prosím paní Dvořákové nápomocni. Např. tím, že 
budete mít  dosažitelný a fungující domovní zvonek.  
 Všechny podrobnosti, informace a instrukce naleznete na  
www.bory.cz a už se na nás „hrnou“ ze všech médií.     BK 

Letošní sčítání ještě neproběhlo, ale kolik nás bylo 
v roce 2010 víme: 

Statistika obyvatel za rok 2010 
Přistěhovalo se 14 obyvatel (8 Ž a 6 M) 
Odstěhovalo se 12 obyvatel (7 Ž a 5 M) 
Narodilo se 10 dětí (7 děvčat a 3 kluci) 
Zemřelo 14 obyvatel (10 Ž a 4 M) 
A kolik nás tedy je? 
Celkem 783 (387 Ž a 396 M) 
Na Cyrilově 44 
Dolní Bory 392 
Horní Bory 347                                           J.J. 

 Padesátikorunovou bankovkou nebude možné od 1. dubna 2011 platit za zbo-
ží a služby. O ukončení bankovky v nominální hodnotě 50 korun rozhodla ban-
kovní rada České národní banky. V peněžním oběhu bankovku plně nahradí nyní 
používaná padesátikorunová mince. Neplatné bankovky s portrétem Anežky Čes-
ké na lícní straně bude možné od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 vyměňovat v 
pobočkové síti komerčních bank a České národní banky. 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOM Ů A BYTŮ 2011 

POPLATKY 2011  
 stočné, odpady, pronájem hrobů, poplatek ze psů, nájmy... se vybírají na Obecním úřadě Bory do 31.3.2011 v 
úředních hodinách 
 pondělí a středa 8.00 -11.30 a 12.30 -16.30 hod.. 
 Výše poplatků se oproti minulému roku změnila pouze u stočného na 990,- Kč (včetně DPH). Tyto poplatky je 
možné uhradit i bankovním převodem na účet č. 4200009323/6800 Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka. 
 Při tomto způsobu platby si raději předem ověřte konkrétní výši vašich poplatků na Obecním úřadě. Na tel. č. 
566 535 175, nebo e-mail: obecbory@razdva.cz  

KONČÍ PLATNOST PAPÍROVÉ PADESÁTIKORUNY 

NOVÁ ZASTÁVKA?  
 Během měsíce března začne na žádost obyvatel, zajíždět autobusový spoj, který jede 
v 9.40 hod. z Velkého Meziříčí do Žďáru nad Sázavou na zastávku v Horních Borech a potom 
pojede do Dolních Borů a dál. Bude to zkušební provoz, a bude sledováno využití tohoto 
spoje, protože obec bude na tuto zajížďku doplácet 500,- Kč měsíčně.  
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ze dne 1. března 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při 
provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv - výňatek 
  

Podmínky požární bezpečnosti 
  

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu komína a kouřo-
vodu (dále jen "spalinová cesta") a spotřebiče paliv nedocházelo 
ke vzniku požáru. 
(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se považuje za 
vyhovující z hlediska požární bezpečnosti, jestliže se kontrola, 
čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalo-
vání komína provádí způsobem a ve lhůtách stanovených tímto 
nařízením vlády, a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo 
revizi shledány závady. 
(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou cestu, jejíž 
součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového 
průduchu 800 mm a větší nebo o stavební výšce 60 m a větší, a 
na spotřebič paliv o jmenovitém výkonu nad 1 MW. 

  

§ 2 
Kontrola spalinové cesty 
  
(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, 
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominic-
tví1). 
  

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí 
  

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební kon-
strukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční 
provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv, 
b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bez-
pečnosti a provozuschopnosti, 
c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke 
komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům, 
d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při 
prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními 
konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spa-
lin obvodovou stěnou stavby, 

e) posouzením jejího stavebně technického stavu. 
  
(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle záko-
na o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách jím stanovených se považu-
je za splnění požadavků na kontrolu spalinových cest podle to-
hoto nařízení. 

§ 3 
Čištění spalinové cesty 
  
(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, 
kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. 
(2) Čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebi-
če na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je 
možné provádět svépomocí. 
(3) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména 
se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové 
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí 
nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo 
kondenzátů ze spalinové cesty. 
 

Účinnost 
 Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. 

  Z tohoto nařízení vyplývá 
pro majitele domů nová povin-
nost. Revize komínů. 
 Pokud ještě nemáte tuto re-
vizi provedenou, nabízíme vám 
možnost do 4.3.2011 se nahlá-
sit v kanceláři OÚ v Borech, 

a během měsíce března potom pan kominík všechny revi-
ze provede.  
 Cena této služby je asi 330,- Kč. Pokud budete poža-
dovat i vymetání komínu, je cena vyšší.                 BK            

KOMPOSTÁRNA V BORECH  

KOMÍNY V ROCE 2011             Nařízení vlády 91/2010  

 Stavba byla dokončena a pře-
dána. Zařízení a vybavení je také 
na místě. Našli jsme provozova-
tele, našli jsme správce a tak už 
nic nebrání tomu, aby kom-
postárna v Borech v dubnu zača-
la fungovat. 
Kompostárna bude otevřena 
vždy ve středu a v sobotu 
odpoledne 16.00 – 18.00 hod. 

Provozovatelem bude naše osvědčená odpadová firma ODAS ze 
Žďáru na d Sáz.. 
 A k čemu přesně bude toto zařízení sloužit? Co budete do 
kompostárny vozit? 
 Posečenou trávu ze zahrad i veřejných ploch, rostlinné zbytky 
ze zahrad, větve, piliny, listí…. 
 Slavnostní otevření proběhne ke Dni Země 2011        BK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tato vlečka byla před pár lety za budovou OÚ 
umístěna na odkládání železného šrotu, který pak na 
jaře naši hasiči odvezou do sběrny. A jak to vypadá 
dnes? Železo někdo vybral a asi zpeněžil a někdo 
jiný si tuto vlečku zase plete se sběrem nebezpečné-
ho odpadu a vůbec nedomýšlí důsledky tohoto své-
ho nezodpovědného jednání. 
 Od dubna bude i sběr železného šrotu umístěn 
v prostoru kompostárny.                               BK 
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POŠTA 
  

  
„ Pošta je označení pro službu, která zajišťuje logistiku koresponden-
ci, listovním službám, rozesílání zásilek, převodům peněz, vydávání 
známek a podobně. Jedná se o jednu z nejstarších služeb, které jsou 
na světě provozovány. Tvoří součást každodeního života lidí na celém 
světě. Její správné fungování je důležité pro tuzemské i mezinárodní 

společenství.“ zdroj 
wikipedie 
 
POŠTA V BORECH 
 Z Pamětní kni-
hy obce Bory Ladi-
slava Baráka. 
„ Hned naproti 
hasičskému skladišti 
stojí hostinec a 
obchod u Milost-
ných, kde je i poš-

tovní úřad. Od roku 1891 Prvním pošmistrem zde byl Jan Rich-
ter, do roku 1908, Vilém Milostný 1908-1932, nyní Božena Pavlí-
ková. V roce 1933 byla zřízena telefonní stanic. Poštu denně 
přiváží autobus.“ 
 Po druhé světové válce se pošta stěhovala ke Štipákům. A 

tam byla až do konce osm-
desátých let minulého 
století. Už tehdy hrozilo 
uzavření pobočky v Borech 
a toto nebezpečí bylo od-
vráceno výstavbou nové 
budovy pošty a hasičské 
zbrojnice. 
 A jak je to dnes? Pošta 
se opět rozhodla pobočku 
v Borech uzavřít. A nejen 
rozhodla, také toto opat-
ření neprodleně provedla. Paní Dvořáková pracuje na OÚ. Tedy, 
provoz Výdejního místa, nebo místa Partner by byl veden profe-
sionálně a zajišťoval všechny služby, na které jsme byli v Borech 
zvyklí. Ale Pošta není zatím vůbec připravená místa Partner 
zřizovat a znovuotevřít naši pobočku odmítá…. Jednáme, píše-
me, voláme… Okresní paní manažerka České pošty, kvůli které 
jsme svolali mimořádné jednání, nedorazila a úplně trapně se 
vymluvila. Uvidíme, jak to bude dál po jmenování nového gene-
rálního ředitele České pošty, a budeme v jednání pokračovat. 
 Paní doručovatelky z Radostína nad Osl., dělají co mohou, 
ale není v jejich silách všechno zvládnout. Jich se také nikdo  
neptal...                              BK 

PŘÍJMY - v tisících Kč 
 

Daňové příjmy celkem  6 436,4 
Příj. z vydobýv. prostoru (lom)  11 
Pitná voda  3 
Odvádění a čiš. odp vod (stočné)  800 
Muzeum, knihovna, rozhlas,  3,7 
Příjmy z pronájmu kulturního domu  42 
Ostatní tělovýchovná činnost (příjmy z pro-
nájmu)  65 
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. ubytovna  50 
Bytové hospodářství  140,7 
Nebytové prostory  10 
Pohřebnictví  37 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí  

- příjmy z pronájmu movitých věcí  152 
Komunální služby a územní rozvoj  232 
Sběr a svoz ostatních odpadů  40 
Využití a zneškodňování komun. odpadů  95 
Činnost místní správy – služby  90 
Obecné příjmy z finančních operací  1,5 
Splátky úvěrů  -1 115 
 

   PŘÍJMY CELKEM 10 185,1 
 
VÝDAJE - v tisících K č 
 

Silnice údržba  868,5 
Provoz veřejné silniční dopravy  7 
Pitná voda, služby  20 
Odvádění a čištění odp. vod, kanalizace 1 237,2 
Školství (ZŠ, MŠ, ŠJ, družina)  2 285,9 

Mezinárodní spolu-
práce ve vzdělávání  
2 054 
Ostatní záležitosti 
vzdělávání KŠ  30 
Kultura (KD,SPOZ, 
knihovna, kronika, kostel, rozhlas) – celkem 
 247,7 
Sportovní zařízení v majetku obce  11,6 
Tělovýchovná činnost  111,8 
Ostatní zájmová činnost a rekreace  59,3 
Pomoc zdravotně postiženým  2 
Bytové hospodářství  37 
Nebytové hospodářství 1,1 
Veřejné osvětlení - elektrická energie  93 

    - opravy a udržování  30 
Pohřebnictví  32,4 
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 
117,3 
Územní plánování  15 
Územní rozvoj  15,5 
Komunální služby  113,6 
Odpady celkem (nebezpečné, komunální a 
ostatní)  660 
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  78,4 
Požární ochrana  70,2 
Zastupitelstvo obce  692,0 
Činnost místní správy  1 270,6 
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 24 
     

                    VÝDAJE CELKEM 10 185,1 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2011 (ZJEDNODUŠENÝ) 


