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TJ Družstevník Bory 
 zve všechny občany na  

FOTBALOVÝ  
TURNAJ ŽÁKŮ  
A PŘÍPRAVEK  

2.3.2013 (pozvánka na str.11) 
a také  na 

VEPŘOVÉ HODY,  
které se budou konat  

v sobotu 9.3.2013  
„Na kabinách“  

u fotbalového hřiště. 
Začínáme ráno a kolem poledne  

začne ochutnávka všech  
zabíjačkových dobrot 

Srdečně zvou pořadatelé. 

Obecní muzeum v Borech zve všechny na  
VELKOU VELIKONOČNÍ VÝSTAVU  

 KRASLICE A DRÁTKOVANÉ STROMEČKY 
paní Drahoslava Horká, autorka výstavy,  

používá na zdobení kraslic neuvěřitelné množství výtvarných technik. 
Výstava bude otevřena v neděli 24.března  9 - 12 hod. a 14 - 18 hod. 

a v pondělí 25. března 9 -12 hod. a 14 - 18 hod. 
Po celou dobu výstavy bude možné si výrobky paní Horké i zakoupit  

a v pondělí odpoledne proběhne beseda s autorkou a s ukázkami zdobení. 
Vstupné 20,- Kč 

 JARNÍ PŘÍRODOU ZA POVĚSTMI BORŮ 
Milé děti, rodiče a všichni ostatní občané naší obce, Pohádková ves je 
naplánována opět na podzim a tak jsme pro vás připravili tuhle akci 
zcela jarní. 
Vše vypukne v sobotu 16.3.2013 ve 14.hod. v zahradě turistické 
ubytovny. Bude to vycházka, stopovaná, orientační pochod …  

Všichni obdrží mapičku, příslušné pověsti a záznamníček na razítka, která budou 
k otisknutí na stanovištích.  
 Po návratu všechny čeká oheň, opékání buřtů, hry. 
Tato vycházka bude zároveň zahájením druhého ročníku 100 jarních kilometrů 
KČT Bory. Všichni účastníci tady obdrží Kalendář turistických akcí na následující 
3 měsíce, na kterých těch 100 km mohou do 21.6. 2013 ujít. Srdečně zvou pořadatelé! 

SBÍRKA ŠATSTVA a jiných potřebných věcí  

PRO DIAKONII BROUMOV  
se tentokrát uskuteční již v pondělí 11. března 2013 

Dobře zabalené a na transport připravené věci můžete při-
nést od 15.00  do19.00 hod. do garáže za Obecním úřadem. 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 27.12.2012 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: B. Chalupo-
vá, L. Zikmundová                                                            9-0-0 
2. Program jednání                                                           9-0-0 
3. ZO vydává předběžný souhlas s rozpočtovým opatřením, kdy 
uskutečnění výdaje je nutné z hlediska zabezpečení chodu úřadu, 
nebo k zabránění škod. Na nejbližším zasedání ZO bude toto 
rozpočtové opatření schváleno v konkrétních částkách. Toto 
předběžné opatření provede starosta.                          11-0-0 
4. Rozpočtové opatření č.10 v celkové výši 106.955,20  Kč. ZO 
souhlasí.                                                                         11-0-0 
5. Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1 Účetnictví a oběh účetních do-
kladů. Změny v tomto dodatku se týkají čl. 12a Podrozvahová 
evidence, a čl. 12b Cizoměnové operace.               11-0-0 
6. Rozpočet Obce Bory na rok 2013 (po paragrafech). Návrh 
rozpočtu byl řádně vyvěšen a zaslán zastupitelům 
k prostudování.                                11-0-0 
7. Žádost TJ DS Březejc o příspěvek na sportovní činnost pro 
rok 2013. ZO schvaluje příspěvek ve výši 1000,- Kč                       
                                                            11-0-0 
 III. Doporučuje 
1. Žádost pana Aleše Ondráčka a Jana Lázničky ml. a Petra Láz-
ničky o změnu v územním plánu obce. ZO doporučuje požada-
vek prověřit v rámci Zprávy o uplatňování územního plánu, která 
se bude zpracovávat v roce 2013.                                    11-0-0 
 
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů, dvě člen-

ky přišly o chvilku později. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 1.2.2013 
Zastupitelstvo obce: 
  

I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       

2. Seznámení s jednáními RO 
3. Žádost TJ Družstevník o příspěvek na zakoupení stolů na 
stolní tenis. ZO navrhuje podat žádost do Fondu malých projek-
tů a dále hledat další možnosti získání finančních prostředků, 
např. z Fondu Vysočiny. 
4. Informace Ing. Holubová a Ing. Naďová z Regionální poraden-
ské agentury, týkající se projektu zateplování budovy OÚ. Pro-
jekt je ve fázi přípravy výběrového řízení. To bude vyhlášeno ve 
chvíli, kdy přijde souhlas ze SFŽP. 
5. Informace ředitele školy: 
- Omezení provozu MŠ v době jarních prázdnin 11. 2. - 15. 2. na 
jednu třídu, dopoledne. 
- Informace o výběrovém řízení na realizaci Kurzu Komunitní 
školy na školení koordinátorů. Zvítězila nabídka obce Bory. 
  

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: F. Dufek, J. 
Zikmundová                                                                   11-0-0 
2. Program jednání                                                          11-0-0 
3. Inventarizaci za rok 2012. Inventarizační komise konstatovala, 
že stav účetní souhlasí se stavem fyzickým. V současné době 
vzrůstá počet dlužníků i výše dlužných částek.                  11-0-0  
4. - Prodej části pozemku - p.č. 1210 PK k.ú. Horní Bory 25 m2  
ZO souhlasí s prodejem za 150,- Kč/m2                            11-0-0 
- Výměnu části pozemků p.č. 1106/4 a p.č.1106/5 v k.ú. Dolní 
Bory za části pozemků p. č. 1167 a p.č. 9 st. v k.ú. Dolní Bory. 
Výměna se týká 17 m2 a rozdíl 97 m2  bude vyrovnán finančně. 
Za cenu 150,- Kč/m2                                                       11-0-0 
5.  Žádost o pronájem, nebo odkoupení pozemku č. 6 k.ú. Dolní 
Bory o výměře 333 m2.  ZO souhlasí s vyvěšením záměru a po té 
s prodejem za cenu 150,- Kč/m2                                      11-0-0 
 6. ZO souhlasí se zahrnutím obce Bory do území působnosti 
místního partnerství MAS Most Vysočiny, o.p.s. Velké Meziříčí a 
s přípravou Integrované strategie území na období 2014-2018 
                                                                                11-0-0 
7. Pravidla a příslušné dokumenty (žádost a vyúčtování), Fondu 
malých projektů pro rok 2013                                11-0-0 

                                                                                                           
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů. 

 

Blanka Křížová - místostarostka  Josef Březka - starosta 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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POPLATKY 2013 - svoz komunálních odpadů (popelnice) je za 500,- Kč a splatnost je do 31.5.2013. 
Stočné zůstává 900,- Kč + daň, tedy 1035,- Kč, a splatnost je do 31.3.2013. 
Pes 120,- Kč a každý další pes je za 180,- Kč, splatnost poplatku je do 31.3.2013. 
Nájemné z hrobu bude příští rok bez DPH. Cena za 1m2 je 25,- Kč podle pronajaté plochy. Splatnost 31.3.2013. 
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně obce od 14. 1. 2013 nebo na účet číslo 4200009323/6800, var. symbol je 
rodné číslo poplatníka. 

FOND MALÝCH PROJEKT Ů 2013  
 
 Po nesmělém prvním pokusu v roce 2011 a už větším 
v roce 2012 vyhlašuje Obec Bory III. ročník. 
A jak FMP fungoval loni? Celkem bylo podpořeno 7 projektů 
v prvním a 6 projektů ve druhém pololetí roku.  25 tis. Kč 
v každém pololetí. Byl to např. Dětský karneval, Sportovní tur-
naje, zájezdy Klubu dobré pohody, Pohádková ves, Rozsvícení 
vánočních stromečků, novoroční polévka aj.. Co se nezdařilo, a 
finanční příspěvek byl vrácen, byl projekt ČSOP na obnovení 
cesty na Bukovce, protože v naplánovaný den bylo velmi špatné 
počasí. 
 Po loňských zkušenostech byla pro letošní rok pravidla pro 
přidělování příspěvku zjednodušena.  
 Příspěvek je určen subjektům s řádně připraveným projek-
tem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením 
kulturních, sportovních a společenských akcí, konaných 
v Borech, nebo na Cyrilově, určených pro širokou veřejnost. 
 Je třeba mít dobře připravený rozpočet celé akce. Grant 
neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího 

subjektu. Každý subjekt může podat pouze jednu žádost, na 
které může být uvedeno více akcí plánovaných v daném pololetí. 
Formulář žádosti je k dispozici na obecním úřadě, nebo ke sta-
žení na webových stránkách obce. (V záložce naše projekty/
probíhající) 

 

Žádosti je třeba doručit na obecní úřad na předepsa-
ném formuláři do středy 21.3.2013 
Druhá výzva proběhne v září 2013 

 V každé výzvě bude rozděleno 25 tis. Kč. 
 O přiznání finančního příspěvku rozhoduje Zastupitelstvo 
obce. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. 
 Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu 
využití poskytnuté finanční dotace s tím, že žadatel musí předlo-
žit vyúčtování přidělených financí nejpozději do 30.11.2013 a to 
písemně na předepsaném tiskopise. V případě, že žadatel tuto 
podmínku v termínu nesplní, musí vrátit poskytnuté prostředky 
zpět na účet obce.  
 Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizová-
ny v období od 1. 1. 2013 do 21.3.2013.                 B Křížová 

Podání daňového přiznání 2013 
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 
Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí 
 Vážení občané,  
 dovolujeme si Vás upozornit na to, že se blíží období podá-
vání daňových přiznání k dani z příjmu fyzických osob. V letoš-
ním roce bude končit lhůta pro podání daňových přiznání v úte-
rý dne 2. dubna 2013.  
 Na Finančním úřadu ve Velkém Meziříčí budou od 11. břez-
na rozšířeny úřední hodiny pro veřejnost na všechny pracovní 
dny a to: 
11.3. - 15.3, 18.3. - 22.3.2013  
podatelna, přejímka daňových přiznání, poskytování informací: 
pondělí, středa 8:00 - 17:00 
úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 13:30 
pokladna  v obvyklých dnech 
pondělí, středa 8:00 - 16:00 
25.3. - 29.3.2013  

podatelna, přejímka daňových při-
znání, poskytování informací: 
denně  8:00 - 18:00 
pokladna  denně 8:00 - 16:00 
pátek 8:00 - 13:00 
2.4.2013 
podatelna, přejímka daňových při-
znání a poskytování informací: 
8:00 - 18:00 
pokladna  8:00-16:00 
 Stejně jako v loňském roce budou v rámci zlepšování služeb 
České daňové správy zaměstnanci finančního úřadu poskytovat 
ve dnech 20.března a 27. března 2013 službu pro občany Velké 
Bíteše a okolních obcí v zasedací místnosti Městského úřadu ve 
Velké Bíteši a to v době od 12:00 do 17:00 hodin. V rámci této 
služby budou poskytovat základní informace k vyplnění daňových 
přiznání, zajistí převzetí daňových přiznání, provedou kontrolu 
jejich formální správnosti a případně odpoví na dotazy. Tiskopisy 
daňových přiznání jsou k dispozici na podatelně Městského úřa-
du ve Velké Bíteši.   Ing. Karel Štourač, ředitel, v.r. 

INFORMACE FINAN ČNÍHO ÚŘADU 
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Podrobný rozpočet obce na rok 2013 naleznete na 
www.bory.cz 

ROZPOČET  OBCE PRO ROK  2013                                        

PŘÍJMY (v tis. K č) 
sku-
pina DRUH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  

1 Daňové příjmy celkem 7957,9 

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

142 

  
Příj. z vydobyv. prostoru a ner.
(lom) 

5 

  Pitná voda 3,5 

  Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 850 

  Ostatní záležitosti vzdělávání 747,7 

  
Činnosti muzeí a galerií 
(poskytování služeb - vstupné) 

0,4 

  Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 3 

  
Příjmy z pronájmu kulturního do-
mu 

10 

  
Ostatní tělovýchovná činnost 
(příjmy z pronájmu) 

65 

3429 
Ostatní zájmová činnost a rekrea-
ce-ubytovna 

80 

3612 Bytové hospodářství 185 

3613 Nebytové prostory 63 

3632 Pohřebnictví 35 

3633 
Výstavba a údržba místních inže-
nýrských sítí -příjmy z pronájmu 

130 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 203 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 50 

3725 
Využití a zneškodňování komun. 
Odpadů 

100 

6171 Činnost místní správy 70 

6310 
Obecné příjmy z finančních opera-
cí 

0,2 

  Splátky úvěrů -1183 

  Celkem 9516,9 

 VÝDAJE (v tis.K č)   

2212 Silnice 65 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 

2310 Pitná voda 519,1 

2321 
Odvádění a čištění odpadních vod (výstavba 
ČOV) 

993,8 

2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 250 

6121 
Školství  ZŠ, MŠ, ŠJ, školní družina(+projekt nové 
MŠ) 

2262,4 

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 767,1 

3310 Kultura (KD, SPOZ, knihovna, kostel, rozhlas) 370,5 

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 6,6 

3419 Tělovýchovná činnost 125,4 

3421 Využití volného času dětí a mládeže 20 

3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace (ubytovna) 212,7 

3543 Pomoc zdravotně postiženým 2 

3612 Bytové hospodářství 153 

3613 Nebytové hospodářství 2,1 

3631 Veřejné osvětlení 165 

3632 Pohřebnictví 55 

3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 118,3 

3635 Územní plánování 40 

3636 Územní rozvoj 17,4 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 184,4 

3720 Odpady (nebezpečné, komunální a ostatní) 721,8 

3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 145,2 

3900 Fond malých projektů 50 

4189 Dary zdravotně postiženým 15 

5512 Požární ochrana 40,2 

6112 Zastupitelstvo obce 674,5 

6171 Činnost místní zprávy 1477,5 

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 45 

  Celkem 9516,9 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY 
 
 
 
 Dne 31. ledna 2013 se v naší škole konal zápis dětí do 
1. třídy. Jako každoročně byl motivován pohádkami. Děti se 
zastavily u princezny a u pana krále a plnily pro ně různoro-
dé úkoly. Za jejich splnění dostaly dárky, které si pro ně 
připravili jejich budoucí spolužáci. 
 K zápisu přišlo 24 dětí se svými rodiči. Z Borů a Cyrilo-
va to bylo 13 dětí, z Vídně 5, ze Skleného nad Oslavou 3, 
další 2 děti se dostavily z Radenic a 1 z Krásněvsi.  Počet 
budoucích prvňáčků ještě není konečný, někteří z rodičů 

uvažují o odkladu školní docházky.  Přejeme dětem úspěšný start do školy a rodičům hodně příjem-
ných zážitků s dětmi.                                                                                      Vladimíra Stará 
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DOMÁCÍ NÁSILÍ 

    Dopis od společnosti Abivia. 
   

   Dobrý den. 
 Jménem společnosti Abivia s. 
r. o. si Vás dovoluji oslovit a 
nabídnout Vám služby naší 
společnosti při řešení finanč-

ních situací, se kterými si sami nevíte rady. 
 V současnosti spravujeme případy několika set 
klientů, kterým jsme pomohli vyřešit jejich zdánlivě 
bezvýchodnou finanční situaci. Komunikujeme se 
soudem, zastavíme exekuce, pomůžeme Vám udě-
lat ty nejdůležitější kroky k dořešení Vaší finanční 
situace. 
 Nabízíme Vám bezplatnou konzultaci, v případě 
zájmu můžete psát na adresu elektronické pošty 
abivia.novemesto@seznam.cz   nebo nás kontak-
tujte na telefonním čísle 734304046. 
 Za společnost Abivia s. r. o. s pozdravem 
JUDr. David Vozák, v. r.  jednatel společnosti 
    

 Vyřizuje: Ludmila Viznarová 
Specialista na oddlužení - Nové Město na Moravě 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 Obětí domácího násilí jsou většinou ženy. Člověk, kterému 
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 
ranami pěstí. Ty ale mohou velmi rychle vystřídat i útoky se 
zbraní, nejčastěji nožem. Problém je třeba začít řešit včas a ne-
nechat 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 okamži-
tě 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, policis-
té ho zadrží a umístí do policejní cely. Pokud je útočník pod 
vlivem alkoholu a vznikne podezření, že bude ve svém jednání 
pokračovat, policisté ho zajistí a převezou na protialkoholní 
záchytnou stanici. V obou případech by se ale mohl útočník 
v poměrně krátké době vrátit zpět za obětí. Policisté mají ale 
velmi účinné oprávnění 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 požá-
dala o radu odborníky. Obrátit se může například na intervenční 
centrum, které sídlí v Jihlavě, bližší informace lze nalézt na inter-
netových stránkách. Oběti domácího násilí zde mohou vystupo-
vat anonymně a poskytovaná služba je bezplatná.  
 Vykázání je velmi dobrý způsob jak pomoci ohrožené osobě 

hned. O vykázání útočníka rozhodne poli-
cista 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 vstu-
pu do tohoto prostoru, zdržet se styku nebo navazování kontak-
tu s ohroženou osobou a vydat policistovi všechny klíče od spo-
lečného 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. 
Ohrožená osoba má možnost využít psychologických, sociálních 
nebo jiných služeb v oblasti pomoci obětem násilí. 
 

Důležité kontakty: 
Policie ČR 158 
DONA linka tel. 251 511 313,  dona.linka@bkb.cz  
Bílý kruh bezpečí tel.606 631 551, bkb.jihlava@bkb.cz  
Intervenční centrum Jihlava tel. 567 215 532, 606 520 
546, ic.vysocina@volny.cz   
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení mediální komunikace a PR 
nprap. Martin Dušek 
koordinátor prevence 
tel:   974 261 208 
mobil: 725 868 475  e-mail: prevence@policievysocina.cz 

STARÉ POHLEDNICE  
 

 Vážení čtenáři tohoto Zpravodaje, ať už jste z Borů, nebo 
Vy vzdálenější, kteří navštěvujete webové stránky obce, ne-
máte doma staré pohlednice Borů a nejbližšího okolí. Pokud 
byte nějaké měli, budeme moc rádi, když nám je na chvíli 
zapůjčíte. My si je naskenujeme, ofotíme a s díky vrátíme.  
 V tomto roce by totiž Obec v rámci projektu MA 21 
velmi ráda vydala brožurku Bory na starých pohlednicích.                                
     Blanka Křížová a Ing. Ludvík Prokop 
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 Projektů je řada ve fázi příprav, žádostí, úspěšných žádostí a 
tedy výběrových řízení a taky projektů dokončených. 
 Rádi bychom vás informovali o stavu těch projektů, které  
jsou právě aktuální. 
 

 V roce 2012 byl dokončen projekt z odměny za Zelenou 
stuhu. Vlečka za traktor, nástavce na vlečku, sekačka, výsadba. 
Náklady 333 428,- Kč (100% dotace) 
 

 S pomocí programu Obnovy vesnice Vysočiny se uskutečni-
la dlouho plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení na 
sportovních kabinách. Jsou vybudovány nové záchody, tech-
nická místnost, provedena výměna oken a vstupních dveří. Od-
borné práce provedla firma Skryja ze Žďáru nad Sáz.. Velký kus 
práce, zejména při bourání a výměně oken zde provedli spor-
tovci. A další významný kus práce odvedly naše pracovnice VPP. 
Vymalování všech prostor, natírání dřevěných obkladů, nábytku, 
dveří a úklid. Celkové náklady činily 358 074,- Kč, z toho dotace činila 140 000,- Kč  

 

 A protože tento objekt už léta trápil problém s odpady z Turistické ubytovny v patře, opravy pokračují i tam a bude to pro-
jekt, který byl do programu Obnova vesnice Vysočiny podán v roce 2013. Byly provedeny nové rozvody vody a odpadů, nová umyva-
dla, vybudovány dvě sprchy a výměna všech oken. Malování a nátěry provedou opět pracovnice VPP. 
 

 Kanalizace? Projekt zásadní a náročný. Nic nového vám bohužel nemůžeme sdělit. Protože, i když je vše připraveno, firma, 
která byla ve výběrovém řízení nejlepší, čeká jen na pokyn kdy začít, Obec ovšem stále nemá konečné rozhodnutí z MŽP! Tak snad 
už to bude co nejdřív. 
 

 Zateplení budovy OÚ. V roce 2012 jsme konečně, po třech letech byli s žádostí úspěšní. Projekt z OPŽP, v celkové výši 3 mil. 
Kč zahrnuje výměnu všech oken a dveří, zateplení fasády, sklepů a střechy. Momentálně se připravuje výběrové řízení na dodavatele 
stavby a doufáme, že do konce roku 2013 se tato akce uskuteční. 
 

 Vodovod. Také velký a velmi významný projekt. V době podávání žádosti o grant na 
kanalizaci, jsme žádost o vodovod byli nuceni stáhnout. Nově podaná žádost v roce 2012 
už byla úspěšná. V současné době se připravuje výběrové řízení na dodavatele. 
Celkové výdaje na akci  49 206 964,- Kč (tato cena je vč. DPH, projektové přípravy, TDI a 
ostatních souvisejících nákladů) Výše dotace je tu obdobná, jako u  kanalizace, tedy 80 %. 
Celková délka nově navrhované vodovodní sítě je 5.924 m (od vodojemu do spotřebiš-
tě).  
z toho:                 PE De 63 mm                     1 561,5 m 
                           PE De 90 mm                     4 362,5 m 
Celková délka nově navrhovaných výtlačných řadů z jímacího území do vodojemu je 595,0 
m. 
Celková délka veškerých vodovodních řadů je 6 519,0 m (vodovodní síť a výtlačné řady). 
Celková délka veřejných částí vodovodních přípojek je 162,0 m. 
Celková délka přípojek nízkého napětí k VDJ a JÚ je 1 541,0 m. 
Celková délka sdělovacího kabelu mezi VDJ a JÚ je 563,5 m. 
Celkem je navržen 1 nový vodojem o objemu 2 x 75 m3.  
 

 Výhled vodného bez DPH v Kč / m3 
 
 
 
 
 

 Výstavba nové MŠ. V letošním roce je zcela poprvé možné žádat o grant na výstavbu Mateřských školek. Máme stavební pro-
jekt a všechna povolení. Projekt do Regionálního operačního programu Jihovýchod se žádostí o grant je před dokončením. Náklady 
na novou MŠ budou asi 16 mil. Kč, pokud se nám podaří dotaci získat, tak ta bude 85 %. 
 
 Suchý poldr 
„Bory - protipovodňová opatření“ je název stavby, která má pomoci řešit ochranu obce před škodlivým průtokem přívalových 
vod. Ty se při vydatných srážkách hromadí z trati Bukovec  a okolních lesů v mělkém údolí, které kopíruje drobný vodní tok vytékají-
cí od rybníčku u silnice dále přes  les, Špačkův žlíbek, louky nad Horníkem a rybník Horník do obce. Přes fotbalové hřiště, loučku pod 
ním a rybníček pod kravínem se voda valí kanalizací a také po ulici Na Brodku až do Babačky. Právě v úseku mezi Horníkem a Babač-
kou vznikají škody, které trápí obyvatele obce. 
 Transformací přívalové povodňové vlny v suchém poldru, snížením hladiny stálého vzdutí v rybníku Horník o 0,40 m a rekonstru-
ováním rybníčku dojde k ochraně obce z původního průtoku Q1 na průtok Q10.  Přítok 1,31 m3.s-1 bude vlivem suchého poldru trans-
formován na 0,40 m3.s-1 a to včetně přítoku 0,21 m3.s-1 do dolní nádrže z pročištěných příkopů kolem komunikací. 
 Poldr je suchá nádrž, ve které nesmí být žádné stálé nadržení vody. Bude ji tvořit zemní hráz s kašnovým bezpečnostním přeli-

NAŠE PROJEKTY 

2016 2017 2018 2019 2020 
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Kabiny - chodba září čistotou 

Kabiny - WC ženy 
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vem délky 15 m. Propustek pod cestou bude zvětšen na DN 
1200 mm. Retenční kapacita nádrže bude 5665 m3, max. zatope-
ná plocha nádrže bude 6222 m2 a max. délka vzdutí 154 m. 
 Pozemek, kde má být poldr a kterému se říká Špačkův žlí-
bek už vlastní obec a byl zase po mnoha letech pokosen. Je evi-
dován jako cenná přírodní lokalita „Nad Horníkem“s výskytem 
chráněných a ohrožených rostlin a živočichů. Proto tu bylo 
zpracováno biologické hodnocení záměru, jehož závěry a dopo-
ručení budou při stavbě poldru respektovány. Stavba poldru, 
prvního z protipovodňových opatření v obci, je už povolena a 
také finančně zajištěna. Na pokrytí nákladů stavby obec získala 
od Ministerstva zemědělství v rámci programu „Podpora pre-
vence před povodněmi“  částku 1,9 mil. Kč, což je 100% roz-
počtu.  Stavba by měla být dokončena do 30.6.2013.   B. Křížová 

 O LOUCE NAD HORNÍKEM 
 Po desítkách let byla zase pokosena louka za cestou nad 
rybníkem Horníkem „Špačkův žlíbek“. Protože byla dlouhodobě 
neudržovaná, se tu nahromadila stařina, rozšířily se rákos a 
třtina a louka začala zarůstat dřevinami. Tím došlo k negativním 
změnám v rostlinných společenstvech a ústupu zvláště chráně-
ných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Jedinou cestou 

k zlepšení je zahájení pra-
videlného kosení, kterým 
se obnoví tradiční způsob 
hospodaření. Odborné 
podklady k žádosti o pod-
poru k Agentuře ochrany 
přírody a krajiny ČR 
v Havlíčkově Brodě naší 
obci poskytl Mgr. Filip 
Lysák, jenž také práce 
realizoval. O získání fi-

nančních prostředků z Programu péče o krajinu MŽP – podpro-
gramu pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného pro-
středí, se Obec Bory dozvěděla až po polovině července. A 
termín ukončení prací byl stanoven už na konec srpna. Kosení 
louky se nakonec podařilo moderní a výkonnou technikou 
uskutečnit včas. 8 plných traktorových vleček posečeného ráko-
su a trávy bylo odvezeno na obecní kompostárnu. Postupně se 

zde tento vydatný materiál podařilo zpracovat a je z něj kvalitní 
součást kompostu. 
 Tato louka o výměře 0,58 ha spadá do Nadregionálního 
biocentra Územního systému ekologické stability č. 61 Rasůveň.  
Je součástí lokality „Nad Horníkem“, která je navržená 
k doplnění sítě chráněných území národního významu. Nachází 
se tu, stejně jako na louce pod cestou, chráněné a ohrožené 
druhy rostlin a živočichů, jimž se daří v rašelině, vyplňující mělké 
údolí, jehož podloží tvoří serpentity borského hadcového masi-
vu. Jsou to tolije bahenní, ostřice dvoumužná, kozlík dvoudomý, 
prstnatec májový, skřípinka smáčknutá a motýl hnědásek rozra-
zilový. Tak cenná lokalita je dnes už velmi vzácná. To, že se 
nachází blízko za posledními domy, nám jiné obce mohou jen 
závidět. A i když se ji zatím nepodařilo vyhlásit chráněným úze-
mím, tato péče tomuto záměru jen prospěje. 
 Tato louka má brzy sloužit jako suchý poldr k zachycení 
velkých dešťových přívalů. Je dobře, že se nový vlastník pozem-
ku o něj hned začal řádně starat. Věříme, že v tom bude pokra-
čovat. Na základě pozitivních zkušeností s jinými podobnými 
územími jako je např. Mrázkova louka, lze i tady očekávat zasta-
vení degradace lokality a její další příznivý rozvoj. 
                  Pavel Kříž  

- je určen pro cílovou skupinu 16 - 25 let 
- kurzem vás provede Mgr. Marta Aubusová 
- rozsah 10 hodin (vyučovacích) 
- kurz je plánován na začátek měsíce března 
 Jedná se o kurz sebeřízení a sebepoznání v období dospívání. Získané znalosti a dovednos-
ti jsou dobrým předpokladem pro osobnostní růst jednotlivých účastníků. Pomohou Vám 
odpovědět na otázky „Kam se v životě vydat, jak nesejít z cesty a jak být úspěšný.“  
 Dále připravujeme: 
Kurz Práce s informacemi - obrana proti manipulaci, kritické myšlení a jeho zásady  
2 E- learningové kurzy: Základní bohatství venkova - půda a voda - význam a ohrožení  
a Vzduch, který dýcháme - ochrana ovzduší, smog, lokální topeniště a možnosti vytápění 
 Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři ZŠ Bory nebo na tel. čísle 605 130 467. 
Tyto kurzy jsou plně hrazeny z projektu (reg. číslo cz.1.07/3.1.00/37.0093), který získal finanč-
ní prostředky v rámci operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fon-
dem.                           Miroslava Eliášová 

Pozvánka na kurz 
 „KÝM JSEM A KAM JDU “ 
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 ZO Českého svazu ochránců přírody Bory získala od Kraj-
ského úřadu Kraje Vysočina finanční podporu na provedení údrž-
by Přírodních památek Rasuveň a Mrázkova louka. 
 Bylo obnoveno pruhové značení hranice Přírodní památky 
Rasuveň, vyznačené při jeho vyhlášení v roce 1989.Také byly 
obnoveny 3 dřevěné stojany označující území přírodní památky. 
Ale hlavně se tu nedaleko od lesní silničky postavil velký dřevěný 
panel s barevnou tabulí, obsahující informace o chráněném úze-
mí, mapu a fotografie rostlin a živočichů, kteří se zde vyskytují. 
 Velmi významné je zvětšení území Přírodní památky Mrázko-
va louka. Nařízením Kraje Vysočina č. 19 z 9. října 2012 byla 
Přírodní památka Mrázkova louka zřízena na výměře 2,86 ha. 
Nyní se už chráněné území nachází po obou stranách silnice. Při 
této příležitosti ochránci přírody obnovili pruhové značení hranic 
v původní části chráněného území a vyznačili hranice nové části 
chráněného území. Byly zde umístěny dva nové stojany označující 
jeho hranice. Stávající dřevěný panel byl doplněn oboustrannou 
informační tabulí s informacemi o chráněném území,  mapou a 
fotografiemi rostlin a živočichů, kteří se zde vyskytují. Nyní mají 
Rasuveň a Mrázkova louka stejné vybavení jako ostatní chráněná 
území v kraji. 
 O původní část Mrázkovy louky se už léta pečuje. Ale jaký je 
stav v nové části chráněného území? Vlastníci pozemků se o 

louku přestali 
starat, postupně 
se kosila stále 
menší část louky 
a tak zarostla 
olšovým náletem. 
Břehy potoka 
hustě lemují olše, 
je proto zanesený 
bahnem a tak 
vytváří slepá ra-
mena. Také tím 
louka zamokřela. A odrůstajícího les stále více stíní. V plánu péče 
o chráněné území je zahrnuto kosení co největší části louky, 
odstranění olšových náletů a pročištění koryta potoka. Bude 
třeba hodně práce, aby se louka na co největší výměře uvedla do 
původního stavu. 
 Jsme rádi, že i v naší obci máme konečně informační tabule, 
které jsme již dříve instalovali na chráněných územích u Dobré 
Vody a naučné stezce Šebeň. Věříme, že se stanou součástí uva-
žovaného místního informačního systému o přírodě, krajině a 
lidech.      P. Kříž , ZO ČSOP Bory 

CO JE U NÁS NOVÉHO V OCHRANĚ PŘÍRODY? 

 V Dolních Borech za obcí směrem k Bukovci vlevo je mez 
s křovinami trnek, hlohu a šípkových růží. Už ani téměř není 
poznat, že pod nimi vede polní cesta, po které se jezdilo a chodi-
lo do lesa a na louku. Tehdy byly keře v mezi nad cestou malé a 
nijak nevadily. Ale jak běžela léta, nikdo se o cestu nestaral a 
keře se tak rozrostly, že dnes už se musí jezdit a chodit po poli. 
A nebo se jezdí jinudy, oklikou. Tato situace se už delší dobu 
probírala na obci, ale stále se nic nedělo. Proto jsme se rozhodli, 
že se do toho pustíme sami. Projednali jsme s vlastníky pozemků 
výřez keřů a zajistili povolení kácení na obecním úřadě. Už kon-
cem roku jsme chtěli začít s výřezem, ale kvůli nepříznivému 
počasí jsme brigádu museli odvolat.  
 A tak až koncem ledna v pátek odpoledne za slunečného, ale 
mrazivého počasí se sněhem se vedoucí s 16. mladými ochránci 
přírody a dvěma tatínky s pilami pustili do práce. Vyřezání keřů 
nebylo snadné. Byly rozrostlé až k zemi, takže se nedalo hned 
přistoupit ke kmenu a musely se kácet po částech. A těch trnů, 
kterými se keře bránily. Když jsme je tahali na pole, kde je chce-
me spálit, nechtěly se nás pustit. Je až s podivem, jak se jeden 
jediný keř může rozrůst přes celou cestu. Po více jak dvou hodi-

nách práce jsme kvůli tmě museli končit. Však to bylo právě 
včas, práce byla hodně namáhavá. Těšilo nás, že už za námi byl 
vidět kus volné cesty. Než se rozjaří, sejdeme se všichni ještě 
několikrát i s dospělými ochránci přírody, abychom práci dokon-
čili. Přijďte si to také zkusit! 
 A na jaře se po cestě snadno a bez překážek vydáme na 
výlet do přírody.   
         P. Kříž, ZO ČSOP Bory 

KUDY DO KRAJINY ! 

PODĚKOVÁNÍ 
5.1.  se konala již 4. benefiční taneční zábava. Výtěžek je úžasných 40 307 Kč.  
Opět hrála skupina Acccort a zdarma, proto velké díky za vaše hraní pro Srdíčkáře. Další poděkování 
je suprovým lidem, bez kterých by to nešlo - díky. 
Děkujeme také společnosti Nowaco za párky, které darovala. Děkujeme nosičům vody, všichni vědí…. 
Děkujeme všem, kteří přišli a také těm, kteří přispívají a zábavy se neúčastnili. 
Dosavadní výtěžek ze všech čtyřech zábav je 106 426 Kč. Z divadel je dosavadní výtěžek 19 561 Kč. 

Děkujeme všem dárcům, pomocníkům a účinkujícím.                                                       Za Srdíčkáře Pavel Vávra.                

Ještě jedno velké poděkování všem! 
 

Tříkrálová sbírka v Borech 2013 
Zuzana Filipová             5.730,-      Jan Kostečka                 5.635,- 
Josef Dostál                  3.750,-  Vladimír Požár              3.481,- 
CELKEM:                  18.596 Kč     
   Mgr. Michaela Mahlová Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
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 Tradiční a bezvadná akce. Letos se konal již 15. ročník, ale 
pro nás z Borů to byl ročník teprve šestý (sedmý jen pro 5 prv-
ních „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 
2012 z Borů 171 a celkem 470 
2013 z Borů 146 a celkem 474 
 

 Jak je vidět z tabulky, počty účastníků strmě stoupaly a bylo 
by skvělé, kdyby to tak bylo dál. Loni i letos, ale bylo počasí 
bídné a ne všichni se v takovém na kopec vydají. Na rekord si 
tedy počkáme, až zas jednou bude sluníčkově nádherně. 
 Ale stejně bylo krásné zase potkat spoustu známých, které 
člověk jinak celý rok nevidí. Opět nechyběli starostové a další 

zástupci všech okolních obcí! 
Polévka, kterou vařila Hanka 
Křížová, byla moc dobrá a přišla 
vhod. Díky moc, všem pomocní-
kům a pomocnicím! Díky moc 
Zikmundům za vyvezení polévky 
až na kopec. A díky moc 
Březkům, Novotným a dalším 
hasičům z Cyrilova. Je to vždy 
pro ně a pro cyrilovský kulturá-
ček „zátěžová zkouška", ve kte-
ré opět obstáli na jedničku! 
Zvlášť v takovémhle sychravém 
počasí všichni tu pohodu 
v teplíčku a s teplým čajem oce-
ní!                           BK 
 Pamětní list  obce Jívoví 

Z KLUBU DOBRÉ POHODY 
  10.1. poprvé, a 16. 2. podruhé byly u nás paní Libuše 
Kotoučková a paní Mgr. Lenka Březnová. První setkání 
s těmito ženami bylo tak fajn, že jsme si hned domluvily se-
tkání další. Takhle dokonale ženský večer jsme tu ještě nemě-
ly. Dozvěděly jsme se úplně nové věci, např. ohledně metody 
EFT. Což je: „Technika a terapie EFT je určena každému, kdo hledá 
cestu ke skutečnému vyřešení či vyléčení svých potíží, s nimiž si sám 
neví rady. Nestačí jen vědět, že mám problém, nestačí o tom jen 
povykládat, je třeba s tím "něco" udělat..." 
 Paní Kotoučková a paní Březnová nám pověděly i něco o 
numerologii a řadu dalších věcí. Krásné bylo, že přišly ženy všech 
věkových kategorií a třeba maminky s dcerami.  
 Další setkání to už byl opravdový kurz, trval 4 hodiny, a 
účastnilo se ho 16 žen. A protože už je to záležitost finančně 
náročnější, spojili jsme s Komunitní školou, která nás „vzala pod 
svá křídla“.  Kurz byl zaměřen na harmonizaci čaker. 
 Od nás jely obě dámy někam na ples a pak, druhý den paní 
Kotoučková napsala tento článek původně určený pro Noviny 
VM.  Ženy z Borů čtěte!, je to poděkování právě vám!       BK 
  

 Milé Ženy, 
hned v počátečních řádcích chci napsat, že jsem zapšklá, nerudná 
abstinentnice a tedy nechť mi některé Ženy toto moje písemné mud-
rování prominou... 
 Každá Žena je Bohyně, je jedinečná, krásná a vůbec nezáleží na 
tom, zda má tělo modelky nebo obaleno špíčky, zda má pleť jako 
heboučké miminko nebo zda  její  vrásčitá tvář je důkazem, že na 
cestě životem má jž hodně naputováno. Je jedno jestli Žena má za 
pracovní nástroj smeták a kbelík s vodou nebo sedí na VIP židli. 
 Každá je originál, v něčem výjímečná...zaslouží si Lásku, obdiv, 
uznání. Měla by si vážit sama sebe, s láskou o sobě přemýšlet, umět 
si udělat radost jen tak pro sebe, umět dělat NIC, lelkovat, hrát si, 
spát, zpívat, tancovat...nebát se projevit své emoce, zkrátka vychutná-
vat si své ženství, milovat Bohyni v sobě. 
 Během jednoho odpoledne jsem se ocitla mezi Ženami a násled-
ně opět mezi Ženami. 
 Zatímco první setkání bylo pro mě velmi obohacující, druhé bylo 
značně devastující.Obě skupiny Žen tančily... 
 Ta první skupina tančila po celkové harmonizaci těla,ale hlavně 
ducha, pastelkou, tancem, meditací. O přestávce jsme 

se občerstvovaly doma upečenými dobrůtkami, kávičkou, minerální 
vodou a láskyplnou ženskou energií. Bylo to krásné,uvolňující, velmi 
léčivé. Všechny Ženy zkrásněly, z jejích očí ať  velmi mladých tak i 
těch stárnoucích vyzařovala Láska, něha... 
 Asi za dvě hodiny jsem se ocitla ve druhé skupině Žen, které opět 
tančily a své tělo začaly deharmonizovat satanským mokem. Krásné 
Bohyně ve svých krásných šatech a botkách se svým zjevem a proje-
vem začaly postupně měnit na lehkovážné pracovnice u škarpy. 
 Občerstvovaly se pivem, ohnivými panáky a z krásných tváří se 
postupně stávaly šklebící se a hlasitě hihňající se ksichtíky. To, co mělo 
cizímu oku být utajeno,se postupně dostávalo na odiv všem okolo, 
Ženy ztrácely kontrolu nad svým deroucím se poprsím z výstřihů a 
mnohdy bylo vidět i jestli Žena má spodní část těla v bavlně nebo v 
syntetice. 
 Z jejích očí ať velmi mladých tak i těch stárnoucích vyzařovalo 
všechno možné, jenom ne Láska, něha... 
Zatímco v první skupině Žen jsem byla z Žen okolo sebe šťastná, z 
druhé skupiny Žen kolem sebe jsem byla nešťastná. 
 Ano, již slyším...tak tam babo nelez. 
Ženy krásné, je to nutné? Nešlo by se uvolnit a být spontánní, dovádě-
jící a tančící bez té zákeřné a tělo devastující berličky? 
 Na druhou stranu chápu....až si všechny na taneční merendu 
doneseme nápoj Aloe vera, jak jsem učinila já, tak nás organizátoři 
vyhodí ze sálu, protože jejich kasička bude poloprázdná. 
 Nevadí, dá se tančit všude, i na trávě nebo ve sněhu. 
 Všechny Vás zdravím, přeji odvahu a sílu být samy sebou bez 
satanského moku a někde na natančenou.  
 I když zapšklá a nerudná abstinentnice, tak duchem svěží 
"třicátnice".                                         Libuše Kotoučková 

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOLÝ VRCH 

SKUTEK ROKU   Taky máte pocit, že jsou mezi námi lidé, kterým se v roce 2012 podařilo něco mimořád-
ného, co by rozhodně stálo za to vyzvednout, ocenit? Nebo organizace, firmy…Kategorie např. Akce roku, Osob-
nost roku, Objev roku… Navrhujte, nominujte na adrese: nominace2012@seznam.cz , nebo prosím vhoďte tento 
anketní lístek do schránky v obchodě Jednoty v Borech. 
 

Na toto ocenění navrhuji :  …………………………………………Protože:……………………………………. 
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 Klub českých turistů v Borech se registroval 
1.3.2012 a měl zpočátku 3 členy. Nyní máme 7 
členů.  
 Naše první vycházka byla na Velikonoční 
výstavu v Dobré Vodě, které se zúčastnilo 7 
turistů. Většiny výprav se zúčastnili jak dospělí 

tak i děti. Další vycházka byla na Zelený čtvrtek do Krásněvsi na 
zelené pivo, které se zúčastnilo 6 turistů a 3 psi. Během roku 
jsme plnili odznak 100 jarních kilometrů. Patrně se ho nepodaři-
lo všem splnit, ale některým chybělo do té stovky jen málo. Třetí  
výprava 1. května, vedla do Golčova Jeníkova a absolvovalo ji 7 

turistů. Vycházka do Pekla se konala 
19. května a  zúčastnilo se jí  5 turis-
tů a 3 psi. Také jsme se vydali na 
turistický pochod Měřínská padesát-
ka, kde 8 turistů ušlo trasu dlouhou 
18 km. Na další vycházce jsme byli 
v Hraběnčině aleji v Krásněvsi. Pak 
také na Vídeňském pochodu, kde 
jsme za vydatného děště hravě 
zvládli 18 km. Ne moc pěkné počasí 
nás doprovázelo také na výpravě do 
Nové Vsi u Leštiny, na farmu man-
želů Pipkových do Dýňového světa. 
Jelo 10 turistů. Následovalo krásné 
odpoledne ve Velkém Meziříčí 20. 
října u manželů Kališových a jejich 
koníčků, kterého se zúčastnilo 10 dětí a 8 dospělých. 
  Součástí naší činnosti byly i akce pro širokou veřejnost jako 
Pohádková ves, Rozsvěcení vánočního stromečku a příprava 
polévky při Novoročním pochodu na Holý vrch. K jejich zajištění  
jsme využili Fond malých projektů, kterým obec podpořila naši 
činnost ve výši  8541,- Kč.  A tady využívám možnosti poděkovat  
vám všem, kteří jste nám tak ochotně pomohli. Bez vás bychom 
tak velké akce nezvládli ani náhodou. 
 Myslím si, že se ten první rok naší činnosti vydařil. A pokud 
vás naše činnost zaujala, přijďte mezi nás. Nepotřebujete k 
tomu nic jiného než dobré boty a dobrou náladu. Turistické 
trasy už čekají.       Hana Křížová 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ BORY - ROK PRVNÍ 

Motem letošního ročníku je  
„ S námi vždy ALL inclusive!“ 

 Jak praví encyklopedie, toto slovní spojení zna-
mená: Vše zahrnuté v ceně (anglicky All inclusive) - je 
to systém služeb v hotelech, kdy cena jídla, nápojů a mno-
ha dalších druhů služeb je zahrnuta v ceně pokoje. 
 Jak  téma uchopit v knihovně? U nás v Borech je to 
„těžké“, protože naše knihovna už druhý rok všechny 
služby poskytuje zdarma. Tedy stále je tu ale možnost 
svoje služby rozšiřovat. A co můžete tedy v naší knihovně 
nejbližší době najít nového? 
Čtečku e-knih. 
2 tematické kufříky pro nejmenší čtenáře. 
 

A  na co se v březnu mohou naši čtenáři i nečtenáři těšit? 
 

 1.3. v 17.00 bude pro děti kurz 
výtvarné techniky, které se říká  

Quilling 
 

Dále budou pro naše čtenáře připra-
veny besedy: 

S Mgr. Janem Kučou III.  
O krojích Moravského Horác-
ka Ve čtvrtek 7.3. v 17.00 hod.  

 

V pátek 8.3. dopoledne s paní spisovatelkou 
Petrou Braunovou pro ZŠ 

 

V úterý 12.3. v 18.00 hod. s paní Olgou Čer-
nou na téma Vystěhovalectví do Ameriky.  

 

 
   

A potom v pátek 5.4. od 17.00 hod. se můžete těšit 
na Noc s Andersenem.  

Připomínáme, že přednost budou mít opět děti, kte-
ré v knihovně ještě nenocovaly.  

 
 V týdnu čtení navštíví opět knihovnu naši prvňáč-
ci a děti z MŠ a také vyhlásíme Dětského čtenáře 
roku. 
 
Čtení je způsob získávání informací z něčeho, co bylo napsá-
no. Čtení zahrnuje poznávání symbolů (písmen), které tvoří 
jazyk. Čtení a poslech jsou u lidí dva nejčastější způsoby získá-
vání informací. 
Číst lze pro sebe nebo předčítat nahlas pro publikum. 
Psaní je proces zaznamenávání informací na médium tak, že 
je čitelný ostatními lidmi i v budoucnu. 
Médiem je obvykle papír, ačkoli může být použit i textil či 
hlína. Moderní média jako televize a monitory taktéž umí 
zobrazit písmo. 
Psaní se často provádí pomocí psacího náčiní jako je tužka, 
pero či štětec, avšak stále více je text vytvářen skrze počíta-
čové aplikace a tisknut počítačovými tiskárnami. 

BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2013 
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POZVÁNKA NA FOTBALOVÝ TURNAJ P ŘÍPRAVEK A ŽÁK Ů  
V SOBOTU 2.3.2013 

Pořadatel - TJ Bory    Místo: ZŠ Bory - tělocvična, umělá tráva 
Věková kategorie -  hráči narození 1.1. 2002 a mladší - přípravka  

Prezentace mužstev - od 7:30 začátek 1. utkání v 8:00 hod. 

Věková kategorie -  hráči narození 1.1.1998 a mladší  
Prezentace mužstev - od 12:00 hod.začátek 1. utkání ve 13:00 hod. 

Srdečně zveme všechny příznivce fotbalu.  Přijďte podpořit naše mladé hráče!  
Občerstvení zajištěno.  

Všechny další informace naleznete na www. bory.cz 

 Už tradičně pořádáme o vánočních prázdninách pro žáky ZŠ 
Hany Benešové v Borech a jejich kamarády tento turnaj. Letos se 
uskutečnil 28.12.2012. Už od rána bylo v tělocvičně živo, protože 
přijelo 51 současných i bývalých žáků nejen naší školy, ale také jejich 
kamarádů z Krásněvsi, Křižanova a z Radostína nad Oslavou. Sehráli 
spolu celkem 32 zápasů. A kdo 
vyhrál? 
 Skupinu žáků do IX.třídy: 
1. místo FC WC - Lukáš Zei-
sel, Dominik Studený, Josef 
Požár, Martin Zástěra a Matěj 
Zedník 

2. místo No Name - Miroslav Ochrana, Jakub 
Sojka, Tomáš Komzák a Vojtěch Kropáček 
3. místo Rivalové - František Zikmund, Filip 
Ambrož, Zdeněk Smejkal, Dominik Michek, Jan 
a Marek Váša 
Skupina žáků středních škol: 
1. místo - Radek Král, Jan Hošek, Antonín Víglaský, Petr Rozmarín, Jan Nedoma 
2. místo - Roman Havlíček, Daniel Hochmann, Josef Starý, Patrik Hořínek, Stanislav 
Krejčí 
3. místo  - Jan Kaman, Tomáš Kaman, Michal Řezáč, Stanislav Drápela 
Další výsledky najdete na www.zsbory.cz 
Děkuji panu učiteli Martinu Chalupovi, který většinu zápasů rozhodoval. Na turnaji 
jsme si krásně zahráli a už se těšíme na další ročník!             Mgr.  Zuzana Jurková 
            Foto: L.uboš Homola a Z.Jurková  

VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ 

 Když jsem 
byla malá, napadlo 
jeden rok tolik 
sněhu, že školy 
musely vyhlásit 
uhelné prázdniny. 
I místní pamětníci 
říkají, že tady 
bývalo tolik sně-
hu, že nebyla 
vidět ani okna v 
přízemí domů. 

Zato v současné době je sněhu pořád méně a méně a my ve 
škole řešíme problém, kdy uspořádat pro žáky našeho 7. ročníku 
lyžařský výcvikový kurz, který je součástí školního vzdělávacího 
programu. V loňském školním roce se nám podařilo uskutečnit 3 
dny, a tak letošním žákům osmé třídy zbývaly ještě 2 dny.  
 A proto, když napadlo dostatečné množství sněhu, hned 
jsme vyrazili se sedmáky na běžky. 15. a 16.1.2013 jsme se naučili 
udržovat rovnováhu na běžeckých lyžích, trénovali jsme skluz na 
jedné lyži, sjíždění i výstupy do svahu. Tyto dva dny s námi lyžo-
valy p. uč. Zuzana Jurková a p. uč. Martina Mašková. Další výcvik 

probíhal společně se základní školou v Křižanově od 24. do 
30.1.2013. Jezdili jsme společným autobusem do Nového Města 
na Moravě a na Tři Studně. Děti, které měly vybavení a chtěly se 
zúčastnit sjezdového 
lyžování, se na Haru-
sově kopci naučili s p. 
uč. Martinem Cha-
lupou udržovat rovno-
váhu na sjezdových 
lyžích, sjíždět ze svahu, 
zdolávat terénní ne-
rovnosti a brzdit.  
 Ti, kteří mají rádi 
běžky, si užívali běžec-
ké terény kolem Tří 
Studní s p. uč. Zuza-
nou Jurkovou. Viděli 
jsme, jak se dokončují tribuny a upravuje areál pro Mistrovství 
světa v biatlonu. Lyžování jsme si pořádně užili, i když poslední 
den v Borech ráno pršelo a přes den bylo víc než 5°C nad nulou, 
v Novém Městě na Moravě jsme si díky větší nadmořské výšce 
ještě pěkně zalyžovali.                             Mgr. Zuzana Jurková 

DĚTI Z NAŠÍ Z Š SE UČILY LYŽOVAT 



Aktuální 
informace o naší 
obci najdete na: 

 

www.bory.cz 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace, 
pozvánky, připomínky, 
prosím odevzdejte v 
kanceláři Obecního 

úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@bory.cz 

 

 

Počet výtisků 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v únoru 2013 
 

Neprošlo jazykovou 
úpravou 
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Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

nebo odpovědi na  
hádanky prosím  

odevzdejte  
v kanceláři  

Obecního úřadu,  
nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@seznam.cz 
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rada:  
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Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
V MĚSÍCI BŘEZNU 2013  

 

Květoslava Padalíková 2.3.1933 Dolní Bory 258 
Jaroslav Hladík 28.3.1933 Horní Bory 142 

Jiřina Coufalová  28.3.1943 Horní Bory 175 
 

 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté jubile-
um, přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

 Každý rok před Silvestrem se v tělocvičně ZŠ 
a MŠ H. Benešové Bory koná tento turnaj. Ani 
letos tomu nebylo jinak. Turnaje se zúčastnilo 47 
sportovců, nejen z Borů, ale i z okolních obcí, 
Žďáru nad Sázavou a z Brna. Cekem bylo odehrá-
no 214 zápasů ve 4 kategoriích. Nejpočetnější 
kategorií byla již tradičně skupina neregistrova-
ných mužů. 
  

Kategorie A - žáci do 12 let - 7 hráčů - 21 utká-
ní 
Kategorie B - ženy - 8 hráček - 28 utkání 
Kategorie C - neregistrovaní muži - 21 hráčů - 
110 utkání 
Kategorie D - registrovaní muži - 11 hráčů - 55 
utkání 

Výsledky: 
Mladší žáci:                                               
1. Miroslava Kotačková, Bory             
2. Marek Váša, Radostín n. Osl.             
3. Daniel Frejlich, Bory                        
Ženy: 
1. Markéta Šoukalová, Vídeň 
2. Zuzana Jurková, Bory 
3. Jana Vaverková, Bory 
Neregistrovaní muži a ostatní: 
1. Petr Kozel, Krásněves 
2. Kateřina Dufková, Bory - žákyně IX. tř. - veliké 
překvapení! 
3. Martin Dvořák, Krásněves 
S neregistrovanými muži si zahrály i 3 dorostenky 
a jedna žena. Všechny opravdu 
překvapila Katka Dufková, protože si vybojovala 

2. místo. A na krásném 4. místě, těsně pod me-
dailovou pozicí, skončila další dorostenka Kristina 

Kotačková. 
Registrovaní muži  
I zápasy poslední kategorie byly velmi zajíma-
vé: 
1. Marek Ambrož, Vídeň 
2. Stanislav Pekárek, Vídeň 
3. Ondřej Havelka, Bory 
 Děkujeme všem pořadatelům, kteří oběta-
vě každý rok turnaj připravují, všem sponzo-
rům, kteří nám přispěli sponzorskými dary. 
Všem sportovcům blahopřejeme a těšíme se 
na setkání nejen s nimi na příštím Silvestrov-
ském turnaji v Borech!  
      Mgr. Zuzana Jurková a František Dufek 

SILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 30.12.2012 

V zimním období probíhalo hned několikero. Bohužel, 
naše ženy momentálně  po cvičení příliš neprahnou a zájem byl velmi malý. A také bude jaro a práce 
venku a tak máte poslední možnost cvičení si ještě užít. 
Fitness jóga: pátek 18:00-19:00 (poslední hodina proběhne 8. března) 
Zumba fitness: sobota 19:00-20:00 (poslední hodina proběhne 16. března)          Žaneta Minářová 

Cvičení pro ženy - ukončení 


