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Borský zpravodaj 
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 Kalendář   
 Vážení čtenáři, už v minulém čísle jsme vás informovali, že připravujeme vydání týdenního kalendá-
ře, který bude obsahovat fotografie od místních fotografů a mimo běžného kalendária  s českými jmény, 
navíc akce plánované v Borech! Dále zde bude řada užitečných kontaktů a informací důležitých pro oby-
vatele obce. 
 Je nám jasné, že požadavkem, abyste si kalendář na OÚ objednali, Vám poněkud komplikujeme 
život, ale alespoň orientačně potřebujeme mít představu o počtu kusů, které budeme zadávat v tiskárně. 
Od počtu kusů se totiž zásadně odvíjí cena. Počítáme s cenou maximálně do 110,- Kč.  Abychom objed-
návání usnadnili i těm, kteří nepoužívají e-mail, bude v následujících dnech objednávkový list  k dispozici i v prodejně COOP Jednota.  
 Samozřejmě uvítáme vaše krásné a zajímavé fotografie na adrese: http://boryfoto.webgarden.cz/ nejpozději však do 20.10.  
 

 SPOLKY, ORGANIZACE A VŠICHNI, KTEŘÍ V BORECH NĚCO POŘÁDÁTE a nebo plánujete pořádat, dejte hlavy 
dohromady a rozmyslete se, jak to bude v roce 2015. Konečnou podobu tomuto plánování dáme na slavnostním setkání 17. října 
2014. Na které jste všichni zváni! Po tomto datu bude kalendář dán do tisku.  B. Křížová  

Z obsahu: 
2. Zpráva o činnosti obce 
3. Pronájem bytu 1+1 
4.-5. Představení  kandidátů 
pro volby do Zastupitelstva 
obce Bory 
4.-5. Informace k úpravě 
volebního lístku 
6.- 7. O nové MŠ 
6. Odkazy na webu obce 
7. Sbírka šatstva  
7. Obecní knihovna 
8. Kurzy komunitní školy 
8. Pozvánka na divadlo 
8. Zahrádkářský kurz 
8. Drakiáda 

Obec Bory v rámci MA 21 vás všechny zve na  
DNY ZDRAVÍ V BORECH  

V rámci kampaně Národní sítě zdravých měst. 
Už se Vám stalo, že někdo ve vaší blízkosti potřeboval nutně pomoc a 
Vy jste mu ji neuměli poskytnout? Nikomu takovou situaci nepřejeme, 

a aby se Vám nikdy nepřihodila, je pro Vás připraven  
KURZ PRVNÍ POMOCI s paní Jitkou Filipovou.   

Kurz se bude konat ve dvou večerech a to ve středu 15. 10. a ve stře-
du 22. 10. 2014. Začátek vždy v 18. hodin.   

V čekárně lékaře v budově OÚ 
Tento kurz bude pro všechny zdarma. 

 
 

Další kurz je připraven na neděli 19.10.2014 ve 14. hod.  
Pan Bc. Aleš Vosáhlo z Brna nás přijede seznámit se základy  
NORDICWALKINGu 

Sejdeme se nejdříve 
v Zasedací místnosti OÚ na 

základní teoretickou přípravu  
a potom vyrazíme do terénu. 

Máte-li svoje hole, vezměte si je s sebou. Další hole 
budou k zapůjčení. 

Příspěvek na tento kurz bude 50,- Kč. 
Těšíme se na Vás!  

 Nejen volby do Zastupitelstva obce Bory, ale také 
1. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhne ve 
dnech 10. a 11.10.2014.  
 V pátek bude volební místnost na OÚ v Borech 
otevřena od 14.00 hod. do 22.00 hod., v sobotu od 8.00. 
do 14.00 hod. 
 Případné 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR 
proběhne ve dnech 17. a 18.10. Opět v pátek od 14.00 
hod. do 22.00 hod., v sobotu od 8.00. do 14.00 hod. 

 Děkujeme Alešovi a 
Laďovi Vávrovým za opravu 
poklopu na studánce na cestě 
do Hatí a taky za dokonalé 
vyčištění.  
 
 Děkujeme také všem 
členům SDH, kteří odvedli 
veliký kus práce při bourání 
garáží u obecní bytovky při 
přípravě staveniště pro novou 
MŠ.                     B. Křížová 
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ZPRÁVA O ČINNOSTI  
OBCE BORY  
VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 
2010-2014 
 

Ustavující schůze 10.11.2010 
 

Na schůzi 30.12.2010 byla schválena aktu-
alizace obecní strategie 2010, v rámci kte-
ré byl schválen program rozvoje obce 
2010 - 2014. 
  

V tomto programu byly akce: 
 

1) Každoroční mezinárodní semináře 
pro sdílení zkušeností - splněno. 
Semináře: 
- 2011 Venkovské komunitní školy, 
 284.900,- Kč - dotace 199.000,- Kč  
- 2013 Venkovské komunitní školy, 
 296.200,- Kč - dotace 189.000,- Kč 
 

2) Obecní „Fond malých projektů“ 
umožňující zapojení občanů. Realizace 
projektových záměrů (akce ve prospěch 
veřejného zájmu). Zajišťují spolky i nefor-
mální skupiny občanů. Předpokládaná je 
dobrovolná práce. Splněno. 
 

 2011  
MOP - karneval 1800,- 
Volejbal - turnaj o pohár starosty 2500,- 
ZŠ - doprava na soutěž do Ostravy  
10 000,- 
MS Bory (Myslivecké sdružení) -  pachové 
ohradníky 2500,- 
SDH (Sbor dobrovolných hasičů) - vybave-
ní družstva žen 10 000,- 
Celkem 26 800,- 
 

 2012/1  
TJ Družstevník fotbal, turnaje 5000,- 
TJ Družstevník tenis, turnaje 2500,- 
Volejbal - O pohár starosty 2000,- 
MS Bory pachové ohradníky 3000,- 
MOP Karneval 3000,- 
KDP (Klub dobré pohody) - zájezd 4500,- 
KČT (Klub českých turistů) - Pohádková 
ves 4041,- 
Celkem  24 041,- 
 

 2012/2  
TJ Družstevník fotbal, turnaje 6500,- 
TJ Družstevník tenis, turnaje 6500,- 
KDP - zájezd 3000,- 
KČT - vánoční tvoření a novoroční polév-
ka 4500,- 
Pouť v Dolních Borech 2000,-  
Celkem 22 500,- 
Rok 2012 celkem 46 541,- 
 

 2013/1  
TJ Družstevník stolní tenis, stůl 15000,- 
KDP - zájezd 4500,- 
MS - pachové ohradníky 3000,- 
KČT - pohádková ves 5000,- 
MOP karneval 4850,- 
ČSOP (Český svaz ochránců přírody) - 
Soutěž zelená stezka 1500,- 

ČSOP - zpřístupnění cesty, výřez křovin 
1600,- 
Celkem 35 450,- 
 

 2013/2  
Pouť v Dolních Borech 2000,- 
ČZS  - výstava ovoce a zeleniny 3959,- 
KČT Vánoční tvoření 3489,- 
Volejbal - Mikulášský turnaj 1955,- 
TJ Družstevník turnaj žáků 2600,- 
Celkem 14 003,- 
Rok 2013 celkem 49 453,- 
 

 2014/1  
HC Bory (Hokejový klub) 5000,- 
TJ Družstevník - fotbal, turnaje - 5000,- 
TJ Družstevník - stolní tenis, turnaje - 
4000,- 
MOP - karneval - 4200,- 
ČSOP - zelená stezka - 2800,- 
KDP - zájezd - 4000,- 
Celkem 25 000,- 
 

 2014/2 
TJ Družstevník - stolní tenis, turnaje - 
4000,- 
HC Bory 3600,- 
KČT- Pohádková ves a kino 3800,- 
KDP - podzimní zájezd 5000,- 
KČT -  Vánoční tvoření a balónky s Čes-
kým Ježíškem 3600,- 
SDH - čarodějnice 3000,-  
Celkem 25 000,-  
 

3) Kanalizace a intenzifikace ČOV - 
splněno 
Kanalizace - probíhá - je před dokončením 
Intenzifikace ČOV - dokončena 
Hlavní řady kanalizace - dokončeno 
Kanalizační přípojky - dokončeno 
Probíhá zkušební provoz ČOV - dokonče-
ní 7/2015 
Celkové náklady: 45.000.000,- Kč 
Prostavěná hodnota: 41.525.300,- Kč 
Dotace OPŽP: 31.495.800,- Kč 
Vlastní zdroje: 2.004.200,- Kč 
Úvěr: 11.500.000,- Kč 
 

4) Místní vodovod – probíhá. 
Téměř dokončené hlavní řady s přípojkami 
Rozestavěný vodojem – dokončení 7/2015 
Celkové náklady: 31.000.000,- Kč 
Prostavěná hodnota: 15.467.300,- Kč 
Dotace z OPŽP: 21.845.800,- Kč 
Vlastní zdroje: 1.154.200,- Kč 
Úvěr: 8.000.000,- Kč 
 

5) Oprava KD - splněno 
V roce 2011 provedena rekonstrukce soc. 
zařízení 
Celkové náklady: 225.000,- Kč 
Dotace z POVV: 111.000,- Kč 
Vlastní zdroje: 114.000,- Kč 
 

6) Mateřská škola 
Probíhá příprava na stavbu nové MŠ 
Dokončení – květen 2015 
Celkové náklady 13.500.000,- Kč 
Dotace ROP: 10.000.000,- Kč 

Vlastní zdroje: 3.500.000,- Kč 
Prostavěno: 819.300,- Kč (projektová 
dokumentace aj.) 
 

7) Průběžný dlouhodobý měkký me-
zinárodní nebo přeshraniční projekt 
v rámci evropských programů  
- Transfer know how… - 3.505.700,- Kč, 
dotace – 3.505.700,- Kč 
- Venkovská síť dalšího vzdělávání… - 
1.327.900,- Kč, dotace - 720.000,- Kč 
 

Mimo plán:  
- Protipovodňové opatření – suchý poldr - 
2.567.700,- Kč, dotace - 1.913.500,- Kč 
- Oprava soc. zařízení - sportovní kabiny - 
304.400,- Kč, dotace - 140.000,- Kč 
- Oprava soc. zařízení, zateplení - turist. 
ubyt. - 278.000,- Kč, dotace -130.000,- Kč 
- Výměna světel veřejného osvětlení - 
úsporná světla - 870.000,- Kč, 
- Energetické úspory - zateplení OÚ - 
4.484.600,- Kč, dotace - 1.884.600,- Kč 
- Rozšíření veřejného osvětlení u ČOV - 
47.800,- Kč 
- Rozšíření veřejného osvětlení - Cyrilov - 
72.000,- Kč 
- Myčka nádobí v ŠJ - 103.700,- Kč 
- Vzduchotechnika v ŠJ - 88.400,- Kč 
- Oprava oken u ZŠ - 260.100,- Kč, dotace 
- 130.000,- Kč 
- Sněhové zábrany u ZŠ - 61.800,- Kč 
- Opravy MŠ - 315.500,- Kč 
Přístavba sportovních kabin - 149.300,- Kč 
 

- Projekty v rámci MA 21 2011-2014 
- 2011 Kompostárna - odpady - osvěta, 
zájezd 16 700,- dotace 10 000,- 
- 2013 Společně hledáme své kořeny: 
Zpracování nejstarší historie obce, besedy, 
obecní zájezd 84 000,- dotace 50 400,- 
- 2014 Bory 2014 - postup do kategorie C. 
Veřejné fórum, tisk mapy Borů, přednášky, 
dovybavení Mateřského centra, kalendář. 
Plánovaná výše projektu 100 000,- dotace 
60 000,- 
 

Přehled čerpání neinvestičních  
a investičních prostředků 
 

Celkem investiční akce - 97.075.300,- Kč 
Z toho dotace - 67.139.700,- Kč 
Z toho vlastní -29.935.600,- Kč 
 

Celkem neinvestiční akce - 8.231.200,- Kč  
Z toho dotace - 6.164.400,- Kč  
Z toho vlastní - 2.066.800,- Kč  
 

Celkem akce - 105.306.500,- Kč  
Z toho dotace - 73.304.100,- Kč  
Z toho vlastní - 32.002.400,- Kč  
 

Přehled úvěrů obce přijatých 
v tomto období 
9.000.000,- Kč - kanalizace 
8.000.000,- Kč - vodovod 
800.000,- Kč - veřejné osvětlení 
2.500.000,- Kč - kanalizační přípojky 
1.370.300,- Kč - energetické úspory - za-
teplení OÚ 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Přehled o zadluženosti obce 
2010-2014 
2010 - 7.881.000,- Kč (stav na konci roku 
2010) 
2014 - 25.173.100,- Kč 
Navýšení - 17.292.100,- Kč 
 

Vývoj příjmů z daní v obci (DPFO, ZČ, 
DPH, DPPO) 
2011 - 6.590.300,- Kč 
2012 - 6.653.300,- Kč 
2013 - 9.041.700,- Kč 
2014 - 6.514.400,- Kč za 1- 8/2014 (plán 
8.839.400,- Kč) 
 

Dále bylo v uplynulém volebním ob-
dobí uskutečněno 
- Byla zachována pošta Bory 
- Příspěvek na sanaci vlhkosti kostela HB - 
90.000,- Kč 
Každoroční příspěvek na kostel DB - 
25.000,- Kč 
 

Příspěvek pro TJ Bory  
 - 2011 - 115.000,- Kč 

 - 2012 - 115.000,- Kč 
 - 2013 - 115.000,- Kč 
 - 2014 - 115.000,- Kč (plán) 
Příspěvek pro Komunitní školu Bory  
 - 2011 - 30.000,- Kč 
 - 2012 - 20.000,- Kč 
 - 2013 - 20.000,- Kč 
 - 2014 - 20.000, Kč (plán) 
 

Příspěvek pro hasiče (včetně dotace 
od kraje)  
 - 2011 - 101.200,- Kč 
 - 2012 -  75.800,- Kč 
 - 2013 - 197.800,- Kč 
 - 2014 - 55.000,- Kč (plán) 
 

Od roku 2014 prováděny aukce na 
energie (plyn, el. energie) v rámci 
celého Mikroregionu Velkomeziříč-
sko-Bítešsko 
Úspory celkem - 203.916,- Kč 
   Obec - 83.002,- Kč 
   ZŠ - 120.914,- Kč 
Soutěž Vesnice roku 
2011 - čestné uznání za podporu sportu 

2012 - čestné uznání za systematický roz-
voj obce 
2013 - čestné uznání za mezinárodní spo-
lupráci 
V roce 2012 byl realizován projekt finan-
covaný z odměny za Zelenou stuhu 
(2010). 
 

Veřejně prospěšné práce (VPP) 
- 2011 - dotace - 134.637,- výdaje - 
176.750,- - 3 pracovníci 
- 2012 - dotace - 167.000,- výdaje – 
241.113,- - 2 pracovnice 
- 2013 - dotace - 145.812,- výdaje -
201.213,- - 2 pracovnice 
- 2014 - dotace - 252.043,- výdaje - 
324.816,- - 6 pracovníků 
Celkem - dotace - 897.942,- výdaje – 
1.165.552,- 
 

V období 2010-2014 se uskutečnilo 
celkem 100 schůzí. Z toho: 
47 x jednala Rada obce,  
53 x jednalo Zastupitelstvo obce 
  Josef Březka, Jana Jakubcová 

Akce investiční Celkem Dotace Vlastní 

Kanalizace a ČOV 45.000.000,- 31.495.800,- 13.504.200,- 

Vodovod 31.000.000,- 21.845.800,- 9.154.200,- 

Stavba MŠ 13.500.000,- 10.000.000,- 3.500.000,- 

Protipovodňové opatření 2.567.700,- 1.913.500,- 654.200,- 

Energetické úspory, zateplení OÚ 4.484.600,- 1.884.600,- 2.600.000,- 

Rozšíření veř. osvětlení u ČOV 47.800,- 0 47.800,- 

Rozšíření veř. osvětlení Cyrilov 72.000,- 0 72.000,- 

Myčka nádobí v ŠJ 103.700,- 0 103.700,- 

Vzduchotechnika v ŠJ 88.400,- 0 88.400,- 

Sněhové zábrany na ZŠ 61.800,- 0 61.800,- 

Přístavba sportovních kabin 149.300,- 0 149.300,- 

Celkem 97.075.300,- 67.139.700,- 29.935.600,- 

Akce neinvestiční Celkem Dotace Vlastní 

Oprava KD 225.000,- 111.000,- 114.000,- 

Oprava soc. zařízení -sportovní kabiny 304.400,- 140.000,- 164.400,- 

Oprava soc. zařízení, zateplení - ubytovna 278.000,- 130.000,- 148.000,- 

Výměna světel veřejného osvětlení 870.000,- 0 870.000,- 

Transfer Know how… 3.505.700,- 3.505.700,- 0 

Venkovská síť dalšího vzdělávání 1.327.900,- 1.327.900,- 0 

Oprava oken u ZŠ 260.100,- 130.000,- 130.100,- 

Oprava MŠ 315.500,- 0 315.500,- 

MA 21 
 VPP 

200.700,- 
943.900,- 

120.400,- 
699.400,- 

80.300,- 
244 500,- 

Celkem 8.231.200,- 6.164.400,- 2.066.800,- 
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 Vážení voliči, 
dlouhodobé tradiční programy naší strany nás zavazují ke snaze 
pomáhat druhým a spolupodílet se na rozvoji a zvelebování naší 
obce. 
 Věříme, že s vaší spoluprací na rozvoji naší obce, se nám 
podaří, aby se nám všem dobře a spokojeně žilo, a abychom v 
budoucnu předali dalším generacím ty nejlepší podmínky pro 
plnohodnotný a spokojený život.  
  Předseda místní organizace KDU-ČSL Jan Kostečka 
 

1. Březka Josef, 49, BEZPP, starosta, Horní Bory 
2. Marková Růžena MVDr., 57, BEZPP, učitelka, Dolní Bory 
3. Špaček Milan, 62, KDU-ČSL, důchodce, Dolní Bory 

4. Viliš Petr, 40, BEZPP, stolař, Horní Bory 
5. Vávra Pavel, 36, KDU-ČSL, montážní dělník, Dolní Bory 
6. Suková Dana Bc., 24, BEZPP, studentka, Dolní Bory 
7. Novotný Antonín, 47, BEZPP, bagrista, Dolní Bory 
8. Doležal Petr, 36, BEZPP, instalatér, Dolní Bory 
9. Zástěra Martin, 36, BEZPP, stolař, Dolní Bory 
10. Kostečka Jan, 64, KDU-ČSL, důchodce, Dolní Bory 
11. Kříž Roman, 45, KDU-ČSL, mistr skladu, Dolní Bory 
12. Vávrová Hana, 37, BEZPP, asistentka, Dolní Bory 
13. Kaštan Jiří, 53, BEZPP, dělník - řidič, Horní Bory 
14. Kříž Vladimír, 53,  KDU-ČSL, skladník, Dolní Bory 
15. Kučera Tomáš, 40, BEZPP, technik, Dolní Bory 

 Vážení občané, vážení voliči, kandidátní listina  
NEZÁVISLÍ V BORECH sdružuje ty, kteří chtějí pra-
covat pro lidi a hlavně s lidmi! Podílet se na rozvoji obce a po-
kračovat v započatých projektech a akcích, které v Borech 
dobře fungují a úspěšně probíhají a vytvářet nové.  
 Vycházíme při tom ze znalosti situace a finančních mož-
ností obce. Většina našich kandidátů v obci již dlouhodobě aktiv-
ně působí.  
 

Rádi bychom podpořili:  
- Efektivnost jednání orgánů obce, projednávání v terénu, před-
jednávání problémů a úkolů v komisích a s odborníky. Zřízení 
dalších komisí při Radě obce, jako je např. Komise rozvoje, vý-
stavby a životního prostředí, Komise sociální, zdravotní a pro 
rodinu a Komise pro kulturu, mládež a sport. V těchto komisích 
by mimo členy zastupitelstva pracovali i další občané, orientující 
se v dané oblasti. 
- Vytváření přívětivého úřadu pro všechny. 
- Zřízení Osadního výboru na Cyrilově.  Aby se prostřednictvím 
zástupce osadního výboru, který by byl zván k jednání ZO, zajis-
tila dobrá spolupráce s osadou a jejími obyvateli.  
- Akce Místní agendy 21 – pokračování v komunitním projedná-
vání a plánování s občany, plnění 10 P, pořádání zájezdů do 
úspěšných obcí, navázání partnerského vztahu s některou z nich. 
Rozvíjet dobré vztahy a spolupráci s okolními obcemi. Vytvoření 
Strategického plánu obce na další období. 
- Vzdělávání na všech úrovních od Mateřského centra, Mateřské 
a základní školy až po školu Komunitní a její aktivity.  
- Spolupráci všech neziskových organizací, spolků, sportovních 
oddílů a aktivních občanů v obci, jejich činnost (Fond malých 
projektů) a oceňování jejich práce.  
- Hledání řešení k odstranění nedostatku stavebních míst v obci. 
- Udržování a rozvíjení lidových tradic a vytváření nových, pořá-

dání zajímavých akcí pro širokou veřejnost. Nové formy práce  
Sboru pro občanské záležitosti. 
- Péči o vzhled obce a obecní majetek a jeho údržbu. Řádné 
hospodaření v obecním lese. Vytvoření podmínek, pro zkvalitně-
ní třídění odpadů a tím šetřit náklady a zejména životní prostře-
dí. 
- Hrdost na svoji obec a její historii. Vydání knihy o Borech. Film 
o Borech. Prezentace obce.  
- Činnost Obecní knihovny, muzea a kroniky. 
- Větší informování občanů - Obecní zpravodaj, webové stránky, 
místní rozhlas. Rozšiřování informací a služeb pro návštěvníky 
obce - informační panely, propagační materiály o obci. Budování 
naučných stezek. 
- Aktivní vyhledávání a využívání všech vhodných grantů a dotač-
ních titulů. 
 

 Ale nic z toho nezvládneme bez vás, našich voličů. 
Děkujeme, že si uděláte chvilku a zajdete do volební 
místnosti v Borech odevzdat svůj volební lístek. 
 

1. Blanka Křížová, 56,  knihařka, Dolní Bory 
2. Mgr. František Eliáš, 43, ředitel ZŠ, Horní Bory 
3. Ladislav Kotačka, 36,  tesař, Dolní Bory, 
4. Ing. Mgr. Marcela Slavíková, 31, projektová manažerka, Horní 
Bory 
5. Dagmar Hašková, 54, dělnice - úklid obce, Dolní Bory 
6. Stanislav Kotačka, 39, operátor CNC strojů, Dolní Bory 
7. Ing. Josef Pipek, 42, konstruktér, Horní Bory 
8. Vladimír Homola, 43, obráběč kovů, Dolní Bory 
9. Olga Padalíková, 38, vedoucí školní kuchyně, Dolní Bory 
10. Pavel Březka ml., 33,  skladník, Cyrilov 
11. Karel Kovář, 31, řezník, Dolní Bory 
12. Zuzana Filipová, 22, studentka VŠ, Dolní Bory 
13. Ing. Lucie Dostálová, 30, ekonom/manažer, Dolní Bory 
14. Miroslav Pol, 51, hasič, Dolní Bory 
15. Pavel Láznička, 45, elektrikář, Dolní Bory 

Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce 
Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro všechny volební 
strany. Strany jsou seřazeny dle vylosovaného pořadí. 
V záhlaví hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů 
zastupitelstva obce, který má být zvolen. V Borech tedy celkem 15. 
Kandidáti všech volebních stran jsou uvedeni na společném hlasova-
cím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných 
zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe.  
Úprava hlasovacího lístku: 
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků může volič upra-
vit lístek jedním z uvedených způsobů: 
- Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem vo-

lební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům 
této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí 
počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen. Pokud by 
byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by 
takový hlas neplatný. 
- Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidá-
ta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 
tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. V Borech 
si tedy můžete vybrat a označit od jednoho do 15 kandidátů. Pokud 
by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů než 15, byl by 
takový hlas neplatný. 
- Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, 

JA
K

 N
A

 T
O

. 

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  
V BORECH 2014 

Kandidátní listiny, dle vylosovaného pořadí 

KDU-ČSL 
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 Vážení  a milí spoluobčané, 
 jak jistě víte, ve velmi blízké době se konají volby do obec-
ního zastupitelstva. Jsou to volby, které mohou do naší obce 
přinést velkou změnu - ZMĚNU PRO BORY. 
 Jsme nově vzniklé Nezávislé sdružení s podporou strany 
TOP 09, které by rádo přineslo do obce jak nové nápady, tak i 
řešení problémů, které naši obec dlouhodobě trápí a které ne-
bylo dosavadní vedení obce schopno vyřešit. 
 Naším cílem je zlepšení kvality života v naší obci pro 
všechny občany a vytvořit z obce lákavé místo pro život. 
 Mezi naše hlavní cíle patří zlepšit kvalitu a četnost kultur-
ního vyžití pro občany všech věkových kategorií. Dále dbát na 
rozvoj obce s rozumným zadlužováním, lepší využívání nejen 
Evropských fondů, ale například i fondu kraje Vysočina či dotací 
ministerstev a hlavně důkladnou kontrolu toku obecních peněz. 
 A také vyřešit zdejší stav komunikací, které jsou (nejen 
kvůli výstavbě) v katastrofálním stavu. 
 Důležitá je pro nás podpora rodin např. vylepšení mateř-
ského centra včetně hlídání, více zájmových kroužků pro děti. 
Nezapomínáme ani na seniory, kterým bychom rádi poskytli 
lepší péči a zapojení do obecního dění. Pro ně bychom rádi zajis-
tili i senior taxi, které může mnohým zjednodušit návštěvy léka-
řů, úřadů, apod. 
 

 Je toho mnoho co lze v naší obci zlepšit ke spokojenosti 
všech, ale k tomu potřebujeme Vás a Vaši podporu, vaše nápady 
a podněty a také kritiku, díky tomu jsme schopni zjistit, co Vás 
opravdu trápí a co je třeba vylepšit! 
 Náš volební program najdete níže, neváhejte nás i osobně 
kontaktovat a na cokoliv se zeptat, rádi Vám naše vize vysvětlí-
me a vyslechneme Vaše podněty. 
 

Volební PROGRAM NEZÁVISLÉHO SDRUŽENÍ  
Změna pro Bory a TOP 09 

 

Proč jsme vznikli? Protože….Na politiku je tady lidí 
dost, ale pro lidi jsme tady my 
 

 Program jsme zjednodušili do pěti základních bodů 
 

OBEC  
 

- pravidelná referenda o potřebách obyvatel obce Bory a Cyrilo-
va a jejich následné řešení 
- vstřícnější a srozumitelné jednání vůči občanům a institucím 
- průhlednost financování, nakládání s finančními prostředky 
z dotací apod., celkové hospodaření obce a její zadlužování 
- zajištění stavebního dohledu nad probíhajícími projekty, jejich 
kontrola a konečné převzetí bez vad - stavební komise 
- zlepšení podmínek stávajícím i budoucím podnikatelům 
 

KULTURA 

 

- obnovení tradic a vytvoření nových – dětské dny, rozloučení 
s prázdninami, Vánoční koncert, Velikonoční tvoření, České 
besedy pro seniory, setkávání seniorů a dětí a mnoho dalších 
- využití místních a Cyrilovských zajímavostí pro jejich zviditel-
nění - např. turistické trasy, poznávací tábory 
 

RODIČE A DĚTI 
 

- více možností pro maminky s dětmi - stálé atrakce pro děti, 
možnost hlídání dětí mimo školní docházku 
- zájmové, umělecké útvary pro kluky i holky - vytvoření nových 
kroužků a větší možnost mimoškolní aktivity 
- prázdninové hlídání dětí 
 

SENIOŘI 
 

- více sociálního kontaktu osamělým seniorům 
- kompletní řešení sociálních služeb pro seniory – nákupy, úklid 
ad. - možnost vytvoření nových pracovních míst pro místní ne-
zaměstnané a získání dotací ÚP na takto vytvořená pracovní 
místa 
- zapojení seniorů do kulturního dění obce 
- zavedení senior - taxi do naší obce - odvoz k lékaři  
 

BEZPEČNOST A VZHLED OBCE 
 

- vytvoření chodníků, zpomalovacích prostředků jako např. zpo-
malovací semafor, přechody pro chodce 
- protipovodňová opatření - pravidelná čištění potoků a další 
s tím spojená opatření - zemědělci apod.,  
- cyklostezky, trasy pro turisty  
- zavedení psích popelnic  
 

 Pojďte nás podpořit v letošních komunálních vol-
bách, které se konají ve dnech 10.-11.10. 2014 
 

1. Mgr. Martin Chalupa, 32, učitel  ZŠ, Dolní Bory 
2. Petra Příhodová 38, odborná asistentka, Horní Bory 
3. Jana Kujalová, 46, školnice, Dolní Bory 
4. Bc. Kateřina Maružánová, 28, jednatelka firmy, Horní Bory 
5. Michaela Polová, 46, zdravotní sestra, Dolní Bory 
6. Martin Novotný, 31, tesař, Cyrilov 
7. Miroslav Příhoda, 49, vedoucí výroby, Horní Bory 
8. Ondřej Chalupa, Dis., 30, pracovník v sociálních službách, 
Dolní Bory 
9. Mgr. Filip Lysák, 39, soukromý podnikatel, Cyrilov 
10. Petr Vaculík, 33, montážní dělník, Horní Bory  
11. Josef Ochrana, 25, zámečník, OSVČ Horní Bory 
12. Josef Kujal, 24, manažer, Dolní Bory 
13. Kamila Matýšková, 29, barmanka, Horní Bory 
14. Michal Viliš, 34, řidič, opravář, Horní Bory 
15. Zdeněk Slonek, 55, OSVČ, Horní Bory 

kombinovat, a to tak, že lze označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 

další kandidáty, (v Borech z dalších dvou sloupců) pro které hlasuje. 
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům, a z 
označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu členů zastupi-
telstva. Takto pokud má být voleno 15 členů zastupitelstva a je 
označena volební strana s 15 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů 
individuálně ze sloupců dalších volebních stran, je dáno označené 
volební straně 10 hlasů, a to pro kandidáty na prvních deseti mís-
tech.  
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební 
strana nebo více kandidátů, než 15, byl by takový hlas neplatný. 

Pokud by byla označena volební strana křížkem a současně 
kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým 
jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.  
Pokud tedy chcete volit jen některé kandidáty v konkrétní straně, je 
třeba zvolit první způsob, označení křížkem v rámečku před jmé-
nem.  
 

Takovéto možnosti kombinovat se říká panašování = volič může 
hlasovat pro jednu volební stranu, nebo pro jednotlivé kandidáty, či 
kombinovat hlasování pro stranu a pro kandidáty z různých voleb-
ních stran. 
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta, hlasovací lístek nevloží do úřední obálky, hlaso-
vací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik hlasovacích 
lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný. 

JAK NA TO.  Pokračování 

Změna pro Bory a TOP 09 
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ODKAZY  
NA WEBU OBCE 

 Pro všechny, kteří hledají 
zaměstnání je zde odkaz na 
webové stránky Profesia. Mimo 
nabídek práce i přímo v  Kraji 
Vysočina zde naleznete také řadu 
dalších informací a návodů. 

 "L inka důvěry 
STŘED“ pomáhá lidem 
s  p r o b l é m y 
na telefonních číslech 
568 44 33 11 a 775 22 
33 11, na e-mailu: linka-
duvery@stred.info a na 

chatu přes: www.elinka.iporadna.cz  
 Posláním Linky důvěry STŘED je 
prostřednictvím telefonického hovoru 
poskytovat pomoc lidem (především) z 
Vysočiny v obtížné životní situaci, kterou 
nemohou či neumí zvládnout vlastními 
silami. Poradenství a pomoc v krizi jsou 
poskytovány také formou e-mailu a chatu. 
Cílem služby je uživatel, který: 
je zklidněný, získal podporu ve zvládání 

své obtížné situace rozumí situaci, ve kte-
ré se nachází, má představu a potřebné 
informace o tom, jak svou situaci bude 
řešit, ví, co je to linka důvěry a v jakých 
případech se na ni může obrátit 
Provozní doba: 
Služba je poskytována denně od 9 do 21 
hodin, a to včetně víkendů a svátků. Pro-
vozní doba chatu je každý den v předem 
stanovených hodinách. Na e-maily odpoví-
dáme do 48 hodin po přijetí dotazu. 
Okruh osob: 
Služba je poskytována celé populaci bez 
věkového omezení. Jsou to obecně děti, 
dospělí a senioři, kteří se nachází v subjek-
tivně obtížné životní situaci. Služba je 
poskytována pouze v českém jazyce. 

Zásady služby: 
- oboustranná anonymita - kontaktující 
osoby, pracovníků linky důvěry i adresy 
jejího sídla 
- důvěrnost sdělených informací - mimo 
případy vymezené zákonem 
- snadná dostupnost a možnost opakova-
ného kontaktu 
- bezplatnost služby - služba je poskytová-
na zdarma, volající hradí pouze telefonické 
spojení dle platných tarifů operátora 
- stabilita služby 



DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 

Stránka 7  

Podzimní svoz  
nebezpečného  

odpadu  
proběhne v  Borech 

20.11.2014.  
Kontejner na  

velkoobjemový  
odpad bude přistaven 

v Borech i na Cyrilově od 
pátku 14.11.2014 

Firma ODAS  
oznamuje, že svoz  

domovního odpadu 
(popelnic ), bude od 

1.10.2014 do 30.4.2015 
probíhat každý týden.  
Svozový den, tedy pátek 

zůstává beze změny. 

Sbírka použitého ošacení 
pro diakonii Broumov 

 

Klub dobré pohody opět pořá-
dá podzimní sbírku použitého 
šatstva. Sbírka se uskuteční  
opět v garáži Obecního úřadu 
13.10.2014 od 15. do 19. hod. 
  Sbíráme: 
- letní a zimní oblečení (dámské, 
pánské, dětské) 
- lůžkoviny, prostěradla, ruční-
ky, utěrky, záclony 
- látky (min. 1m2, ne odřezky a 
zbytky) 
- domácí potřeby (nádobí, sklo) 
- vatované a péřové přikrývky, 
polštáře a deky 
- nepoškozenou obuv 
- nepoškozené a kompletní 
hračky  
Věci prosíme zabalit do igelito-
vých pytlů nebo krabic tak, aby 
se nepoškodily transportem. 
  Děkujeme za Vaši pomoc 

 Nová půjčovní doba v Obecní knihovně. Od 6.10.2014 bude knihovna otevřena v pondělí a v 
úterý vždy od 11.30 do 12. 30 hod. Dosavadní otevírací doba v úterý nevyhovuje řadě dětí ze ZŠ a to je 
škoda. Proto se přizpůsobíme a budeme doufat, že i vám, ostatním čtenářům bude tento čas vyhovovat. Pá-
teční provozní doba 17.-19. hod. zůstává beze změny. 
V těchto dnech si v naší knihovně můžete půjčit knihy z nového výpůjčního souboru, z knihovny Žďár nad 

Sázavou. Vybírat můžete z  téměř  500 nových knih. 
V úterý 7.10. v 17. hod. zveme do knihovny všechny děti, které rády malují a kreslí. Pokusíme se vytvořit omalovánky o Borech. 
Čtvrtek 9.10. v 17. hod. bude patřit všem Lovcům perel. Současným i novým. Perly II. Znovu a jinak…. B aP. Křížovi 

TÝDEN KNIHOVEN    6.-12.10.2014 

 V měsíci říjnu začne opět po letní přestávce fungovat Mateřské centrum. 
Děti i maminky se mohou těšit na nové vybavení moderními prvky, molitanové pro-
lézačky a stavebnice a také na hudební nástroje pro děti. 
 Připraveny jsou např. programy s paní Bc. Svatavou Drlíčkovou, ale úplně 
nejdříve to bude DRAKIÁDA. Pozvánka na straně 8.    L. Dostálová, M. Slavíková 



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 300 

 
Tisk Obecní úřad Bory  

 
Vyšlo v říjnu 2014 

 
Neprošlo jazykovou úpravou 

Příspěvky do  
Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  
pozvánky, připomínky, 

prosím  
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Obecního úřadu,  
zasílejte na  

e-mailovou adresu:  
obecbory@razdva.cz, 

nebo 
bkrizova@seznam.cz 
Uzávěrka příštího 
čísla: 30.10.2014 
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Kurzy komunitní školy 
 Na základě dotazníků vrácených od 
občanů byly naplánovány následující kurzy: 
- Angličtina - 3. rok 
- Angličtina - 4. rok 
- Angličtina pro pokročilé 
- Výtvarná tvoření - pedig, vánoční drátová-
ní, plstění ovčí vlny 
- Zahrádkářská setkání 
- Kurz automatické kresby pro dospělé 
- Počítače prakticky - fotografie 

- Kurzy vaření a pečení 
- Cvičení pro ženy 
 V případě přihlášení dalších zájemců 
mohou být dále otevřeny: 
- Taneční kurzy pro začátečníky 
- Taneční kurzy pro pokročilé 
- Angličtina pro začátečníky 
 O volných místech v kurzech se může-
te informovat na telefonních číslech školy        
567 723 032, 566 535 177, osobně ve škole 
nebo u paní učitelky V. Staré 

  

Pozvánka na  

zahrádkářský kurz 
 Zveme všechny zájem-

ce na zahrádkářský kurz 

Ovocné odrůdy vhodné na 

Vysočinu, který se koná 

v pondělí 13. října v 15,30 

hodin v zahradnictví Roz-

marínek ve Vídni.  

 Na zahrádkářský kurz 

se můžete přihlásit u paní 

učitelky L. Zikmundové, ne-

bo také ve škole  


