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Borský zpravodaj 

SDH zve všechny občany na 
pouťovou zábavu 

se skupinou 

 Letošní dolnoborská pouť Sv. Jiljí připadá na 1. září. Stejně tomu 
bylo i v roce 2008. A proč vzpomínáme toto datum? Je to právě 5 let 
kdy se o pouti loučil se zdejší farností pan děkan Peňáz, po své osm-
náctileté službě. Dnes již Mons. Peňáz nám k tomuto „kulatému“ 
výročí poskytl krátký rozhovor, který naleznete na str.  7. 



Stránka 2 Borský zpravodaj 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 19.7.2013 
Zastupitelstvo obce: 
I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání                       
2. Kontrolu usnesení z minulých jednání ZO. Ukoly: - z 19.6. Na 
zabezpečení propusti u suchého poldru bylo projektantem navr-
ženo zábradlí, které bude v kritickém místě postaveno. 
- z 9.6. Pracovnice OÚ oslovily všechny občany, kteří se hlásili 
k obecnímu vodovodu na variantu odběr do budoucnosti, a vy-
světlily jim možnosti. V současnosti je již k budoucímu vodovodu 
přihlášen nadpoloviční počet obyvatel 
3. Seznámení s jednáním RO 
 
II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu                          10-0-0 
2. Smlouvu na zřízení věcného břemene na pozemku obce (VM 
Rekostav s.r.o.,  p.č.1236, 1239 a 1249 k.ú. Horní Bory. ZO 
souhlasí, aby část stavby vedla okrajem cesty (pozemek Obce). Je 
nutné dodržet podmínky stanovené na minulých jednáních.10-0-0                           
3. Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku obce p.č. 
393/7 a parc. č. 415/9, k.ú. Dolní Bory. Zřízení plynárenského 
zařízení.                                                                          10-0-0 
4. Rozpočtové opatření č.6/2013                                     10-0-0                     
5.Prodej pozemků v majetku Obce p.č. 356/53, 356/36, a St. 219 
k.ú. DB o celkové výměře 358 m2, za 150,- Kč/m2          10-0-0 
6. Vstupné do Obecního muzea ve výši 10,- Kč včetně DPH. 
S platností od 1.8.2013                                                    10-0-0  
                                                                                                                                   

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 10 členů. 
      

Usnesení z jednání ZO Bory 16.8.2013 
Zastupitelstvo obce: 
I. Bere na vědomí: 

1. Zahájení zasedání                       
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
3. Požadavek pana Pavla Březky zřídit otočku pro větší vozidla 
(např. popelářské, nebo při zimní údržbě) nad osadou Cyrilov. 
Dále pak dořešit propustek nad domkem pana Hanáka. 
4. Koupě části pozemku v rybníku Pešák. Tento pozemek je stále 
zatížen věcným břemenem. ZO trvá na svém požadavku zrušení 
věcného břemene původním majitelem. 
5. Ing. Pavel Marek zpracoval Zprávu o stavu lesů Obce Bory ke 
dni 21.7.2013 
6. 21.8. proběhne v ZŠ kontrola, kterou provede Kontrolní vý-
bor 
7. V tomto období jsou projednávány změny v územním plánu 
obce, proto je vhodná doba na případné připomínky. 
8. Dotace na stavbu MŠ. ROP jihovýchod si vyžádal některá do-
plnění žádosti a další termín, kdy bude rozhodnuto, které obce 
dotaci získají, se posouvá na konec září. 
 
II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu                   9-0-0 
2. Rozpočtové opatření č. 7/2013                                  9-0-0 
3. Nabídku firmy Content na vybudování kanalizační přípojky u 
ZŠ v celkové ceně 106 381,-                                              9-0-0 
4. Změnu v projektu kanalizace, která se týká prohloubení části 
stoky GA o 1m                                                               9-0-0 
5. ZO souhlasí s vyvěšením záměru na  pronájem části pozemku 
za OÚ p.č. 96 PK o výměře 70m2.                                     9-0-0              
6. ZO schválilo podmínky inzerce v Borském zpravodaji (viz. 
příloha)                                    9-0-0 
7. Závěr jednání ve 22.00 hod. 
                                           

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů. 
 

Blanka Křížová - místostarostka  Josef Březka - starosta 

„Podej prst...“ 
 Nedávno jsme v Borském  zpravodaji psali o tom, že menší množství zeleného odpadu určeného na 
obecní kompostárnu je možné uložit na plochu u fotbalového hřiště, že je pan Hašek odveze. 
 Jenže! 
 Někteří si to vyložili po svém a místo na kompostárnu na tuto plochu vozí celé vlečky sena a 
co je ještě horší, i hromady větví.  
 Prosím, moc prosím, tak to myšleno nebylo. Není možné, aby pan Hašek nakládal tolik materi-
álu.                B. Křížová 

V prvním patře budovy OÚ je opět umístěna sběrná nádoba na použité 
tonery z tiskáren.  

Vpravo je otvor určený pro velké tonery, vlevo pro malé, např. z inkoustových tiskáren. Prosíme, 
tonery nevkládejte v papírové krabici, ale jen v igelitovém sáčku! 
POMŮŽETE I BEZ PENĚZ! 

SBÍREJ-TONER.CZ je ekologicko – charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským 
sdružením AKTIPO. V České republice běží již 5. rokem.  
CELKEM JSME ZA OBDOBÍ KVĚTEN 2009 - ČERVENEC 2013 ZÍSKALI ČÁSTKU 1 399 707 Kč!  
Celý výtěžek získaný z renovace vámi nasbíraných tonerů putuje do zařízení pro mentálně hendi-
kepované spoluobčany, která jsou do našeho projektu zapojena. Seznam těchto zařízení naleznete 
na stránkách sbírej-toner.cz 

SBÍREJ TONER 

 V tomto období probíhá 
ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE  BORY V UPLYNULÉM OBDOBÍ 
 Právě v těchto dnech je proto možné vznést své připomínky, případně požadavky k územnímu plánu obce. Celý ma-
teriál je k nahlédnutí na vývěsní desce před OÚ a na www.bory.cz , či na www.mestovm.cz 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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 Občas se někdo ptá na možnosti a podmínky inzerce v Borském zpravodaji. Proto ZO 
projednalo a schválilo následující:  

PODMÍNKY INZERCE V BORSKÉM ZPRAVODAJI 
Inzerovat v Borském zpravodaji může fyzická i právnická osoba. 
Platba za inzerci probíhá předem, a to nejpozději v den uzávěrky.  
Poplatek se platí za každý inzerát. 
  Poplatek za inzerci se vybírá podle požadovaného rozměru inzerátu následovně: 
 ½ strany uvnitř čísla 500,- Kč              ½ strany vzadu na obálce 1000,- Kč 
 ¼ strany uvnitř čísla 250,- Kč         ¼ strany vzadu na obálce 500,- Kč 
 1/8  strany a menší, uvnitř čísla, nebo vzadu na obálce 125,- Kč 
 (Přední strana obálky není k inzerci vhodná)  Uvedené ceny jsou bez DPH 
Technické parametry inzerátu (formát souboru, rozlišení, přesné rozměry apod.), si domlouvá 
žadatel s redakcí zpravodaje. 
Redakce si vyhrazuje právo inzeráty odmítnout, například takové, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR nebo dobrými mravy. 
Borský zpravodaj vychází 6x ročně, nepravidelně. Výše nákladu je 290 ks.  Tisk je černobílý ve formátu A4,  
Podmínky inzerce schválilo Zastupitelstvo obce Bory dne16.8.2013. 
Bližší informace získáte u redakce Borského zpravodaje na e-mailu: bkrizova@bory.cz 
Obec Bory, Dolní Bory 232, 59461 Bory, IČ:  00294055, DIČ CZ 00294055 
Bankovní spojení  4200009323/6800, Sberbank CZ a.s. Jihlava,  
Borský zpravodaj – ev. číslo MK ČR E 18422, obecbory@razdva.cz, www.bory.cz 

VE ZKRATCE 
OBECNÍ KNIHOVNA oznamuje, že první úterní půjčování bude 10. září. V čase 11.30 –13.30 hod. Pátek se nemě-
ní:  od 17.00 do 19.00 hod. 
A na co nového se můžete těšit? Mimo knih a velké řady časopisů jsou pro vás 
připraveny nové stolní hry a zcela nově digitální čtečka elektronických knih. 
 

Ztráty a nálezy 
 V minulém čísle Zpravodaje jsme poprvé uveřejnili předměty, které se v kanceláři 
OÚ sešly. Ukázalo se, že to není špatný nápad, pár věcí tak našlo svého majitele. Jak je 
vidět z fotografie, řada dalších, se ovšem na poličce u paní Dvořákové zase sešla…. 

Starosta obce Josef Březka společně s 
ředitelem ZŠ Mgr. Františkem Eliá-
šem převzali 20.8.2013 na slavnost-

ním vyhodnocení v obci Jámy - Vesni-
ci Vysočiny roku 2013  

Čestné uznání  
za mezinárodní spolupráci.  

SOUTĚŽ VESNICE ROKU  
VYSOČINY  2013 

Obec Bory nabízí k pronájmu byt 3+1 v obecní bytovce.  
Byt bude k dispozici od 1.10.2013.  Informace na: 

 obecbory@razdva.cz, nebo tel.566535175  

Poděkování! 
 Laďovi Kotačkovi za vyrobení krásných laviček a stolu, které už delší 
čas můžete využívat po obci. U kostelů a za OÚ. 
 

 Petrovi Vilišovi, za vyrobení krásné skříňky na časopisy pro Obecní 
knihovnu. 
 

 Členům SDH Laďovi Hlaváčovi a Jendovi Zikmundovi a třem malým 
pomocníkům za zalévání nových výsadeb v obci, zejména stromků. Bez je-
jich pomoci by v letošním horkém létě jistě uschly. 
 

 Všem pomocníkům na Mrázkově louce, při hloubení koryta potoka a 
sklízení trávy.  A že to letos byla dřina řádná! 

 Všem pracovníkům, kteří v obci budují kanalizaci, za vstřícné a ohledu-
plné jednání.  
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 Ministerstvo životního 
prostředí ČR vydalo vy-
hlášku č. 189 o ochraně 
dřevin a povolování jejich 
kácení, která nabyla účin-
nosti 15.7.2013.   
 
 Mezi změny, které přines-
la tato vyhláška, patří stanove-

ní podmínek pro kácení stromů  bez povolení. 
Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou 
součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí 
se nevyžaduje: 
 

 a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí, 

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková 

plocha nepřesahuje 40 m2, 
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených 

v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako 
plantáž dřevin3), 

d) pro dřeviny rostoucí v zahradách. 
  
 Zahradou se rozumí pozemek u 
bytového domu nebo u rodinného 
domu v zastavěném území obce, který 
je stavebně oplocený a nepřístupný 
veřejnosti.  
 Kácení dřevin se provádí zpravidla 
v období jejich vegetačního klidu, tím 
se rozumí období přirozeného útlumu 
fyziologických a ekologických funkcí 
dřeviny.                        Pavel Kříž 

KDY NENÍ T ŘEBA POVOLENÍ KE KÁCENÍ D ŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

 Komunitní škola Bory zve srdečně všechny občany Borů a okolních obcí na 
akci, která se uskuteční v pátek 20. září 2013 v době od 14:00 do 20:00 

v prostorách zdejší ZŠ. V průběhu odpoledne budete moci shlédnout ukázky z činnosti KŠ, výstavku z činnosti nově 
vyvinutých i tradičních kurzů Komunitní školy, prohlédnout si materiály ke kurzům, podiskutovat u kulatého stolu. Při-
pravena je beseda s kronikářem obce Ing. Ludvíkem Prokopem na téma „Kronika v historii obce“. Účastníky čeká i jed-
noduchý kvíz o ceny.  Zároveň budete mít možnost získat informace o aktuálně nabízených kurzech a přihlásit se na ně. 
Podrobnější program s časovým rozvržením uveřejníme v první polovině září. 
 Tato akce je hrazena z projektu „Pojďme se učit v naší Komunitní škole“ ( reg. č. projektu- CZ.1.07/3.1.00/37.0093), který 
získal finanční prostředky  v rámci operačního programu spolufinancovaného  Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem 
ČR, a proto je zdarma. 

 
POZVÁNKA NA KURZ 
 KŠ Bory zve zájemce do kurzu Práce s informacemi (oficiální název „Nejsme stá-
do“).  Kurz proběhne v měsíci září ve dvou termínech: 19.9. a 26.9. v budově ZŠ Bory. 
Jedná se o poslední kurz plně hrazený z projektu „Pojďme se učit v naší Komunitní ško-
le“ ( reg. č. projektu- CZ.1.07/3.1.00/37.0093), který získal finanční prostředky  v rámci 

operačního programu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.  
Lektorkou kurzu je Mgr. Anna Doubková. 
 Zájemci se mohou přihlásit na tel. č. 605 130 467 nebo v kanceláři ředitele ZŠ Bory. 

DNY UČÍCÍCH SE OBCÍ 

FOND MALÝCH PROJEKT Ů.  
 Je tu podzim a s ním druhá výzva ve FMP.  
Organizace, které v tomto období připravují nějakou akci, mohou svoji žádost o finanční příspěvek 
podat do 12. září 2013 (na předepsaném formuláři, který naleznete na:http://www.bory.cz/cs/nae-
projekty/probihajici/fond-malych-projekt) na Obecní úřad. 
 
 

ELEKTRONICKÉ AUKCE NA DODÁVKU ENERGIÍ. 
 Během léta proběhly 3 informační schůzky s pracovníkem ECENTRE panem Vlastimilem Požá-
rem.  Elektronické aukce budou pokračovat i v dalších obdobích. Všichni, které tato oblast zajímá, se 
mohou nadále na pana Požára obrátit: vlastimil.pozar@ecentre.cz, nebo mob.420 776488080 
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 Klub dobré pohody v Borech zve všechny na podzimní, autobusový výlet 

 

v sobotu  28.9.2013   

KUTNÁ HORA 
Zemědělské muzeum Čáslav, zahradnictví Starkl 

Odjezd v 7.00 od OÚ,   návrat +- v 21.00 hod. 

Cena: Dospělí i důchodci 430,- Kč 

děti a ZTP 340,- Kč (Cizí + 100,-) 
 Město Kutná Hora je nádherné 
město, zapsané na seznamu Unesco, 
plné památek. I když naše prohlídková 
trasa zahrnuje jen některé (ty nejvý-
znamnější!), cena zájezdu je díky ceně 
vstupného tentokrát vyšší. 

Přihlášky u Blanky Křížové 

na: bkrizova@seznam.cz,  

mob. 608 312 224 


