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Pátek 2.09.2011 Dolní  Bory  17.00 hod. adorace  

Nejsvětější Svátosti a svátost smíření 
18.00 hod. mše sv. za Václava Ambrože, rodiče, syna 

Aloise a celou zemřelou přízeň. 

Neděle 4.09.2011- Den poděkování za úrodu,   

Pouť ke cti sv. Jiljí  
Dolní Bory  8.00 hod. mše sv. za farníky a dobrodince    

10.30 hod. mše sv. za dary Ducha svatého pro děti a mládež v novém školním roce .  
v 10.00 vycházíme od Sv. Martina, v 10.15 se řadíme u Obecního úřadu. Zveme všechny mladé v krojích a 

dospělé ve stejnokrojích. Zástupci všech obcí přinesou dožínkové věnce a rozdají kytičky z klásků.  

14.30 hod. odpolední pobožnost s požehnáním v kostele sv. Jiljí v Dolních Borech.  

DOŽÍNKY  
Dožínky jsou slavností sklizně obilí.V různých krajích mají různá jména, ale vždy od 
slova žnout,žně (ožinky, obžínky, dožatá). Obilí bylo a je velmi důležitou plodinou 
pro lidi i pro dobytek.Sklizeň obilí byla oslavována již v antickém Řecku, také ger-
máni a slovani děkovali pohanskými obřady za úrodu.Dožínky začínají svozem posledního snopu obilí z 

pole. Tomuto poslednímu snopu se říkalo děd, bába,nevěsta, barbora, 
žebrák nebo konopička.Opentlený a nazdobený ho zavezli za zpěvu a 
hudby do stodoly.Důležitým předmětem byl také dožínkový věnec 
uvitý z obilných klasů. Zdobili ho stuhy, polní květiny, slaměnky a 
bylinky.Byl upleten ze všech druhů obilí co zde pěstovali. Tvar byl 
většinou klasický, ale někde ho splétali do do složitějších tvarů např. 
královská koruna (na Hané) nebo slunce ( v Čechách).Věřilo se, že 
věnec má kouzelnou moc-uzdravoval a ovlivňoval úrodu v příštím 
roce. Věnec dostala vrchnost, hospodář nebo šafář. Předávalo ho 
nejčastěji děvče ze vsi s přáním štěstí, zdraví a dobré sklizně. Samose-
bou, že nechybělo pohoštění a večer taneční zábava. Někde bylo zvy-
kem nechat několik neposečených klasů na poli, aby byla příští rok 
velká úroda.Těmto zbytkům se říkalo stodola, dědova brada nebo 
panenka.        Lidové zvyky, tradice a pověry 

POZVÁNÍ NA FOTBAL  
- POUŤOVÝ  

SO 3.9.2011 v 16.00 hod. Bory B - Měřín C 
NE 4.9.2011  

Přípravka v 10.00 hod. Bory - Křižanov 
Žáci ve 13.30 Bory- Měřín 

Muži v 16.00 Bory A - Osová Bitýška 

POZVÁNKA DO OBECNÍHO MUZEA 
Již tradičně bude v čase pouťovém opět otevřeno Obecní 

muzeum. V neděli  4. 9. 2011 od 14.00 do 17.00 hod. 
V 16.00 hod. zde také proběhne vyhodnocení soutěže  

O NEJVĚTŠÍ SLUNEČNICI 2011 

OHLÁŠKY 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 8.7.2011 
 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí 
1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
2. Zpráva z jednání Rady obce. 
3. Zprávu B. Křížové o jednání na Krajském úřadě v Jihlavě o 
rušení poboček České pošty. Celá záležitost je vedením České 
pošty zmrazena, do doby, než se bude v projektu Optimalizace 
pobočkové sítě České pošty pokračovat. 
4. Informace pana starosty o připravovaném rozpočtovém výhle-
du. Materiály předány členům ZO k prostudování. 
  
 II. Schvaluje: 
1. Schválení programu jednání                    9-0-0 
2. Schválení ověřovatelů zápisu                    9-0-0 
3. Představení projektu protipovodňových opatření v Horních 
Borech. Ing. Jan Vrba. ZO souhlasí s další přípravou projektu. 
                          9-0-0 

4. Dokumenty k výběrovému řízení na novou kanalizaci: Výzva 
k podání nabídky, zadávací dokumentace         9-0-0                                                                            
 
 III. Ukládá starostovi a místostarostce 
1. Odpovědět paní Klimešové, která poslala stížnost na Krajský 
úřad a ten postoupil stížnost na Kontrolní výbor obce Bory, 
připomínky k jednání obce stran placení stočného.  ZO doporu-
čuje zodpovědně a zejména včas odpovídat na všechny žádosti a 
dopisy občanů.                                                                 9-0-0 
2. Vyřídit nejasnosti ohledně placení stočného (Vilišovi, paní 
Kostečková a Sýkorovi)                 9-0-0 
3. Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby zajistil od Hlavačků 
úhradu opravené vozovky                                                 9-0-0 
4. ZO ukládá B. Křížové napsat žádost na vedení pošt o znovuo-
tevření pobočky v Borech.            8-1-0 
   
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů. 
Blanka Křížová - místostarostka      Josef Březka – starosta 

Další plánované jednání ZO během prázdnin  se neuskutečnilo. 

BLAHOPŘEJEME ! 

 Na slavnosti v obci 
Domamil, vítězi krajského 
kola soutěže Vesnice roku, 
delegace naší obce ve slo-
žení Josef Březka, Jiří 
Kaštan a Pavel Kříž dne 18. 
července převzala Čestné 
uznání za podporu sportu. 
 Ještě jednou všem 
našim sportovcům blaho-
přejeme a děkujeme jim za 
jejich vynikající činnost! 
 

 
Zahájení prací na výstavbě 

kanalizace v Borech se přesouvá na jaro 2012. Důvodem je vyři-

zování stavebních povolení na intenzifikaci ČOV a s tím souvise-

jících vyjádření, jako např. Povodí Moravy. 

 Obec Bory bude majitelům domů vyřizovat stavební povole-

ní na domovní přípojky. Aby budování přípojek mohlo probíhat 

současně s výstavbou kanalizace, je třeba mít ke každému domu 

připravený projekt. Proto zde dnes uvádíme podmínky, které 

musí tyto přípojky splňovat. Je na každém majiteli domu kde si 

nechá projekt zpracovat. Obec zkoumá možnosti zajistit projek-

tanta, který by se případně ujal tohoto úkolu hromadně. A sa-

mozřejmě za příznivou cenu pro vlastníky nemovitostí.   
 

OBEC BORY – KANALIZA ČNÍ PŘÍPOJKY 
Obecné podmínky k povolení a realizaci  

kanalizační přípojky 

Požadavky na projektovou dokumentaci 
 

Obsah: 
1.) Potřebná součinnost ze strany vlastníka připojované nemovi-
tosti 
2.) Technické zásady navrhování kanalizačních přípojek 
3.) Požadavky na projektovou dokumentaci 
 

Potřebná součinnost ze strany vlastníka při-
pojované nemovitosti 
 

Kanalizační přípojku přijdou zaměřit pracovníci odborné firmy, 
kteří přímo v terénu navrhnout optimální trasu a místo napojení 
přípojky na veřejnou stoku. Termín zaměření v předstihu ozná-
mí zástupce obce. Ze strany vlastníků připojovaných nemovitostí 
je nezbytná následující spolupráce: 
Zajistit, aby v termínu zaměření byla v nemovitosti přítomna 
osoba, která dokáže poskytnout kvalifikovanou spolupráci 
V předstihu vyznačit v terénu místo vyústění vnitřní kanalizace 
z nemovitosti a změřit hloubku vyústění potrubí 
V předstihu vyznačit v terénu umístění septiku, resp. žumpy 

KANALIZACE 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Dopředu si promyslet budoucí způsob likvidace dešťové vody 
ze střechy a pozemku 
Promyslet trasu vedení potrubí (respektovat technické zásady, 
viz bod 2) 
Promyslet umístění revizní šachty 
Připravit si občanský průkaz a kontaktní telefonní číslo 

Technické zásady navrhování kanalizačních 
přípojek 
!!! Do kanalizační přípojky nesmí být svedeny dešťové 
ani drenážní vody !!! 
Každá nemovitost má mít svou samostatnou přípojku, každá 
nemovitost může mít jen jednu přípojku 
Přípojky má být co nejkratší bez zbytečných lomů 
Přípojka nesmí procházet pod stavebními objekty, trasu situovat 
pokud možno na vlastní pozemky a veřejné prostranství (nikoli 
na pozemky třetích - soukromých osob) 
Max úhel směrového lomu je 90°, do směrových lomů 60 - 90° 
se doporučuje osadit revizní šachtu pro zajištění čištění 
Na veřejně přístupném pozemku (před plotem, do vjezdu, atp.) 
umístit revizní šachtu DN400, od této revizní šachty musí jít 
trasa přípojky na stoku v kolmém směru. 
Napojení přípojky do stoky se provede do potrubí do horní 
poloviny profilu veřejné stoky do předem vysazené přípojné 
odbočky. Směrové vedení v místě napojení bude upraveno po-
mocí oblouků. Připojení bude provedeno přímo do potrubí v 
úseku mezi šachtami, ne blíže než 1 metr od revizní šachty. 
Napojení přípojky do revizní šachty stoky je možné pouze, jedná
-li se o koncovou šachtu na stoce. V takovém případě se přípoj-
ka vyústí do dna revizní šachty, v jejímž dně se vytvaruje kyneta. 
Maximální délka přípojky je 50 m 
Nejmenší dovolená světlost kanalizační přípojky je DN150 – 
v celé délce musí být stejná světlost 
Podélný sklon přípojky má být v celé trase přípojky jednotný, 
minimální sklon 2% (2 cm na metr délky), maximální sklon 40% 
jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště. 
Pro výstavbu přípojky se musí přednostně použít stavební mate-
riály použité na výstavbu veřejné stoky dle platné PD (tzn. mate-
riál potrubí, tvarovek, revizních šachet) 
Při krytí potrubí menším než 0,8 m je nutné navrhnout technic-
ká opatření proti promrzání potrubí. 
Na vnitřní kanalizaci v suterénu napojeného objektu se vždy 
doporučuje osadit na potrubí čistící kus, který umožní čištění 
přípojky a vnitřní kanalizace v případě jejího ucpání. 

Projektová dokumentace (PD) 
Musí obsahovat dokumentaci celé délky potrubí přípojky od 
místa napojení na veřejnou stoku až po vyústění vnitřní kanaliza-
ce z nemovitosti. 
PD přípojky musí respektovat poslední platnou verzi PD stoko-
vé sítě. Trasování přípojky a její napojení na veřejnou stoku musí 
navazovat na směrové a výškové vedení stoky a hloubku vyústě-
ní vnitřní kanalizace z budovy. Tyto údaje musí být v PD přípoj-
ky uvedeny. 
V projektové dokumentaci je nutné respektovat tyto zákonné 

normy, standardy a vyhlášky: 
Zákon  č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu ve znění pozdějších předpisů a související provádě-
cí vyhlášku č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
ČSN 75 6760, ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN 73 6005 

Povinné přílohy PD k povolení přípojky 
Identifikační údaje stavby 
Technická zpráva – podrobný a úplný popis stávajícího stavu, 
navrženého technického řešení použitých materiálů a postupů 
Výpočet odtokového množství splaškových odpadních 
vod 
Návrh opatření ke snížení odtoku dešťových vod 
z pozemku 
Dotčené parcely – seznam všech dotčených pozemků a 
podrobný výpis informací o těchto parcelách z KN 
Výpis délek jednotlivých částí potrubí přípojky – rozlišit 
vnitřní kanalizaci, přípojku na soukromém a na veřejném pozem-
ku. 
Podrobný situační nákres kanalizační přípojky – M 1:250 
(resp 1:500 u dlouhých přípojek) barevně zakreslit na podkladu 
geodeticky zaměřeného polohopisu a výškopisu obce, v situaci 
musí být zakresleny také všechny ostatní stávající inženýrské 
sítě, každý lomový bod a revizní šachta musí být okótována od 
dvou pevným bodů pro pozdější vytýčení v terénu při stavbě. 
Situaci opatřit legendou, vyznačit veřejné prostranství. 
Výpis materiálu a kladečské schéma 
Podrobný podélný profil přípojky – zakreslit v převýšeném 
měřítku, grafická úprava a obsah výkresu musí odpovídat poža-
davkům ČSN 01 3463, které jsou kladeny na výkresy kanalizace. 
PP musí obsahovat všechna křížení s ostatními inženýrskými 
sítěmi, směrové lomy, hydraulické návrhové parametry 
a jednoznačné rozlišení jednotlivých částí potrubí přípojky 
(vnitřní kanalizace, přípojka na soukromém a veřejném pozem-
ku) 
Katastrální mapa – na podkladu katastrální mapy (černá) M 
1:500 zakreslit červenou barvou navrženou přípojku a šedou 
barvou hlavní stoku. Na přípojce i stoce vykreslit hrdla pro vy-
značení směru proudění vody. V mapě musí být zřetelné hranice 
parcel a jejich čísla. Čísla parcel dotčených přípojkou zvýraznit 
ve výkrese kroužkem. 
Vzorový příčný řez uložení kanalizačního potrubí – M 
1:25 vykreslit vzorové řešení uložení potrubí přípojky do zpev-
něné a nezpevněné plochy. Uvést jednotlivé konstrukční vrstvy, 
jejich mocnosti a použité stavební materiály. 
Všechny výše uvedené přílohy barevně vytisknout, nerozebíra-
telně svázat do jednoho dokumentu, který bude na prvním listě 
opatřen rozpiskou, obsahem a autorizačním razítkem oprávněné 
osoby. Pět výtisků této dokumentace (barevně) doručit na 
Obecní úřad. Na CD nosiči odevzdat také digitální verzi situace 
přípojky ve formátu dxf. 
Ing. Pavel Kocůr - prokurista společnosti PROVOD 
                                     vedoucí střediska Tišnov 

 

UZAVÍRKA A OBJÍŽ ĎKA V BORECH  
 
Dle rozhodnutí Městského úřadu ve Velkém Meziříčí bude z důvodu 
opravy mostu v Dolních Borech na silnice č.III/35425 v úseku mostu 
přes potok Babačka v obci Bory uzavírka této silnice. 
Délka uzavírky:  100 m 
Nařízená objížďka: Po silnici III/36049, I/37 a II/ 354 trasou: Bory, 
Rousměrov, Ostrov nad Osl., Radostín nad Osl., Kněževes 
Termín uzavírky: od 1.9.2011 8.00 hod. do 30.11.2011 15.00 hod. 
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 ODMĚNA ZA ZELENOU STUHU  
 V krajském kole soutěže jsme získali Zelenou stuhu za péči 
o zeleň a životní prostředí v obci. S tímto oceněním je spojena 
odměna 400 tisíc Kč.  Rada obce se 28.7.2011 seznámila 
s pokyny k vypracování žádosti a s postupem při čerpání od-
měny. O přidělení odměny obec požádá nejpozději do konce 
září t.r. na Státním fondu životního prostředí v Praze, aby se do 
konce roku stihly vyřídit všechny schvalovací procedury. Jinak 
by nárok na odměnu zanikl. Ze všech opatření k podpoře rada 
obce vybrala: 

- demolice stávajících funkčně a esteticky závadných zařízení na 
veřejných prostranstvích a následná rekultivace - Mezibory - 
likvidace septiku před základní školou; 

-péče o stávající vegetační prvky (zeleň) s možností rozdělení 
čerpání dotace na 3 roky - zeleň na návsích v Dolních a 
Horních Borech a Cyrilově, včetně pořízení nezbytného 
technického vybavení (sekačka na trávu a vlečka za trak-
tor); 

- zakládání vegetačních prvků a jejich dokončovací péče v roce 
výsadby, následná rozvojová péče po 3 roky - výsadba  stro-
mů a keřů na obecních pozemcích u nové výstavby RD 
Na Brodku; 

- zakládání a obnova vegetačních přírodních prvků a s tím sou-
visející výstavba nezpevněné pěší komunikace - Mezibo-
ry - výsadba stromů kolem nové nezpevněné komuni-
kace. 

 V současné době už je zpracován projekt na likvidaci septi-
ku v lokalitě Mezibory a řeší se s tím související administrativní 
náležitosti. Dokončuje se návrh projektu výsadby a cesty 
v lokalitě Mezibory. Také probíhají terenní práce na přípravě 
projektů nové výsadby Na Brodku a na péči o zeleň na návsích 
v Borech a Cyrilově.  Nevíme, zda se podaří, aby dotace vysta-
čila na všechny záměry, se kterými se pro zlepšení životního 
prostředí v obci uvažuje. Cílem je připravit potřebné podklady 
pro jednání rady obce tak, aby mohla definitivně schválit 
v jakém rozsahu, a které možnosti čerpání dotace se využijí. 
Pokud se některé záměry obce budou týkat pozemků obyvatel 
obce, bude to s nimi projednáno, rovněž tak nová výsadba 
zeleně. Věříme, že uvažované záměry budou veřejností dobře 
přijaty. 
 Rada obce pověřila Pavla Kříže projednáním přípravy pro-
jektů a zajištěním jejich realizace a ing. Marcelu Slavíkovou 
přípravou žádosti a jejím zadministrováním v průběhu realiza-
ce. Jak postupují práce na přípravě žádosti, tak se ukazuje, že 
jde o náročnou technicko-administrativní činnost, která se 
neobejde bez obětavé spolupráce mnoha subjektů, obce, obec-

ního úřadu i občanů.  Snad se vše podaří zvládnout tak, 
abychom vyhověli stanoveným kriteriím a co nejdříve 
obdrželi zbývajícíh 10% z dotace, která se vyplácí až po 
úspěšném dokončení projektu. O dalším průběhu vyři-
zování této dotace vás budeme průběžně informovat.  
           Pavel Kříž 

NAŠI MILÍ MAJITELÉ PEJSKŮ, MALÝCH I VELKÝCH, 
Jak to napsat, aby to nebylo moralizování? Čas od času se ozývají stížnosti, čas od 
času procházím uličkou do Horních Borů nebo cestou k Hatím, nebo slyším po-
stesknutí: „To by tomu pejskovi nemohli vysvětlit, že tu hromádku má udělat až 
v přírodě a ne u našeho plotu, kde pak sečeme trávu?“ Marně odpovídám, že to se 
pejskovi vysvětluje těžko. Ale co páníček? Či panička? Ti přece vědí, že hromádka 
se dá snadno poklidit. Nejsme velké město, do přírody máme všude blízko. Nemá-
me ani úklidové čety a firmy vybavené patřičnou technikou.  Znám obce, kde pan 
starosta vystavoval fotografie psích exkrementů na webu obce, nebo jiné podobně 
krásné a řekla bych nedůstojné metody. 
 V Borech máme zejména díky pečlivé práci žen na VPP parky a ostatní veřejné 

prostory pěkně upravené, zametené, čisté.  Jen občas (obzvlášť po zimně) ty psí hromádky…. 
Jistě, asi odpovíte: „Platíme přece poplatek za psa!“ 
 Pomohly by stojany se sáčky? Papírové, ekologické s jednoduchou, jednorázovou lopatičkou?  Nakoupíme. 
Košů a popelnic na odhození je po obci poměrně dostatek.  Vy, majitelé pejsků nejlépe víte, co by bylo nejlepší, prosím podělte se 
s námi o své nápady a pomozte tento problém vyřešit.. 
                            Blanka Křížová 

Opět posečený a upravený pohádkový kopeček 
láká k vycházce do podzimní přírody. 
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KLUB DOBRÉ POHODY BORY 
VYHLAŠUJE OPĚT  

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
PRO DIAKONII BROUMOV  

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

 
dne : Pondělí 24. 10. 2011 
čas: 15.00 hod. – 19.00 hod. 

místo: Obecní úřad – garáž v zadní části  
budovy  

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či kra-
bic, aby se nepoškodily transportem 
 

Děkujeme za Vaši pomoc. 
 
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková 
organizace, která poskytuje sociální služby pro obča-
ny z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně 
potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. 
 Více na  www: diakoniebroumov.org 

 Prodejna COOP Jednota Bory už delší čas umožňuje svým zákazní-
kům placení nákupu platební kartou a také službu Casch  Back. 
 Při nákupu minimálně za 300 Kč můžete u poklady v prodejně s logem CashBack 
požádat o vydání hotovosti až 1 500 Kč (dolní hranice částky není omezena, musí však 
být v celých stokorunách). 
 Ušetříte za výběry z bankomatů – služba je zdarma pro všechny debetní i kreditní 
karty ČSOB. 
 Jak služba funguje? 
 K výběru můžete použít platební kartu VISA i MasterCard, vydanou jakoukoli ban-
kou v ČR. 
 U pokladny před platbou nákupu oznámíte vybíranou částku. Stačí jednoduše po-
kladní říci „zaplatím kartou a ještě si vyberu peníze“.  
 Peníze obdržíte spolu s účtenkami z pokladny a karetního terminálu (bude na nich 
uvedena částka výběru, nákupu a jejich součet). 

VÍTE CO JE TO CASCH BACK? 

PRO CYKLISTY, ALE NEJEN PRO N Ě... 

 Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko vydal v roce 
2011 tuto novou cyklomapu. Najdete na ní řadu výletů po 
našem nejbližším okolí a samozřejmě i popis a fotografie 
míst, která na trasách potkáte.  
 Některé, tématicky zaměřené trasy vedou i přes Bory a 
Cyrilov. 
 Tato mapa je neprodejná, získat ji můžete zdarma v 
kanceláři OÚ, nebo v infocentru ve Velkém Meziříčí. 


