
Mimořádné číslo  Říjen 2018 

Borský zpravodaj 

 

Obecní knihovna v Borech zve všechny 

občany na vzpomínkový večer 

„VZPOMÍNKA NA 1. REPUBLIKU“ 
Pondělí 8.10. 2018 v 18 hodin v zasedací místnosti OÚ 

Host večera pan JIŘÍ MIKEŠ: "PŘÍBĚH RUSKÉHO LEGIONÁŘE Z BORŮ"  
Malé občerstvení. 

 Budeme moc rádi, když přinesete na ukázku fotografie, dokumenty, zápisky či po-

dobné věci z vašeho rodinného archivu! Bylo by úžasné se o té době v naší obci do-

zvědět víc. 

100. výročí založení republiky 

Obec Bory a Základní škola Hany Benešové a 

Mateřská škola Bory  

Vás zve na  

SLAVNOSTNÍ  

VYSAZENÍ LÍPY SVOBODY  
Ve středu 24.10. 2018 v 10 hod.  

Před kulturním domem 

Program:  Záhájení, proslovy  

Vystoupení žáků školy 

Vysazení stromu 

Státní  

hymna 

Obecní muzeum v Borech  
vás zve k návštěvě. 

V neděli 7.10. 2018  

od 14. do 17. hodin. 
Pro ty co o pouti neměli možnost muzeum  

navštívit a pro ty co do muzea rádi chodí,  

jsme připravily muzeum s nádechem podzimu. 

ZAČÁTEK VE 13. HOD – OCHUTNÁVKA  

MNOHA ODRŮD BRAMBOR OD NAŠICH  

REGIONÁLNÍCH PĚSTITELŮ. 

VE 13.30 RNDR. JOSEF HEDBÁVNÝ PŘEDNÁŠKA BRAM-

BORY OD AND AŽ PO SOUČASNOST  

PAK OD 15.00 PŘÍPRAVA HALUŠEK.   
Srdečně všechny zveme. 
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Zpráva o činnosti Obce Bory  

ve volebním období  

2014-2018 
(Ustavující schůze 7.11.2014) 

 
1.) Obecní „Fond malých projektů“ 
umožňující zapojení občanů. Realizace 
projektových záměrů (akce ve prospěch 
veřejného zájmu). Zajišťují spolky, nefor-

mální skupiny občanů. Předpokládaná je 

dobrovolná práce.  
2014/2 KDP – podzimní zájezd - 5.000,- 
Kč 

KČT – pohádková ves a kino - 7.400,- 
Hokejový klub – hokejový turnaj - 3.600,- 
Kč 
Vávrová M. – pořádání Dolnoborské 

poutě – 2.000,- Kč 
TJ – turnaj stolního tenisu - 4.000,- Kč 

SDH – pálení čarodějnic - 2.445,- Kč 
 Celkem - 24.445,- Kč 
2015/1 – SDH Cyrilov – pálení čaroděj-

nic – 5.000,- Kč 
ČSOP – karneval – 5.000,- Kč 
TJ – turnaj mladších žáků ve fotbale – 
5.000,- Kč 
TJ – turnaj čtyřher v tenise – 5.000,- Kč 

 Celkem – 20.000,- Kč 
2015/2 - ČZS – výstava ovoce a zeleni-
ny – 5.500,- Kč 
Vávrová M. – pořádání Dolnoborské 
poutě – 3.000,- Kč 

KČT – vánoční tvoření a rozsvícení stro-
mečku – 4.000,- Kč 

ČSOP – Borská zelená stezka – 1.875,- 

Kč 
Necidová M. ing. – rozsvěcení stromečku 

Cyrilov – 1.000,- Kč 
TJ – předsilvestrovský turnaj ve stolním 
tenise – 5.000,- Kč 

Dostálová L. ing. – drakiáda – 980,- Kč 

 Celkem – 21.355,- Kč 
2016/1 – TJ – fotbalový turnaj – 9.000,- 
Kč 

TJ – turnaj ve stolním tenise a turnaj 

čtyřher v tenise – 6.000,- Kč 
ČSOP – karneval – 5.000,- Kč 
 Celkem – 20.000,- Kč 

2016/2 – SDH – oslava 120. výročí zalo-
žení SDH – 15.740,- Kč 

Dostálová L. ing. – drakiáda – 960,- Kč 
Vávrová M. – pořádání Dolnoborské 
poutě – 3.000,- Kč 
KČT – pohádková ves – 2.800,- Kč 

KČT – rozsvěcení vánočních stromečků – 
4.000,- kč 
 Celkem – 26.500,- Kč 
2017/1 – ČSOP – karneval – 5.000,- Kč 
TJ – turnaj ve fotbale – 12.000,- Kč 

TJ – turnaj čtyřher v tenise – 6.000,- Kč 
Necidová M. ing. – pálení čarodějnic, 

pouť na Cyrilově – 5.009,- Kč 

ČSOP – Borská zelená stezka – 2.494,- 
Kč 

 Celkem – 30.503,- Kč 
2017/2 – TJ – předsilvestrovský turnaj ve 
stolním tenise – 5.000,- Kč 

Dostálová L. ing. – drakiáda – 1.000,- Kč 

Křížová B. – zájezd KDP – 4.000,- Kč 
SDH – zakončení sezóny – 4.000,- Kč 
Vávrová M.- dožínková pouť – 2.234,- Kč 

 Celkem – 16.234,- Kč 

2018/1 – TJ – fotbalový turnaj – 12.000,- 
Kč 
Necidová M. ing. – tradiční řemesla na 

pouti – 5.000,- Kč 
ČSOP – karneval – 5.000,- Kč 

Křížová B. – jarní zájezd KDP – 4.000,- 
Kč 
ČSOP – Borská zelená stezka – 5.000,- 
Kč 

UŽ NEKANDIDUJI. 
Úvodník (poněkud nesouvislý…) 

 Když jsem přišla do Borů, bylo mi 19 

let, na Obci (MNV) byl tehdy pan V. Křehlík 
a S. Ochrana. Ale já si vzpomínám hlavně na 
Mrázkovy, Homolovy, Prokopovy, Marko-

vy…To byli ti, co tu dělali besedy (např. s 
MUDr. Malečkem) a sázeli jsme spolu 
stromky a bylo jich všude plno.  Od té doby 

uběhlo víc jak 40 let. Bylo mi ctí později pro všechny tyto lidí 

připravovat zájezdy a besedy v knihovně. Pro ně a s nimi tehdy 
v roce 2006 vznikl při knihovně Klub dobré pohody. 

 Vedení obecní knihovny je náš koníček, tedy spíš kůň na celý 
život. Všechno u nás vždy souviselo s knihovnou a kroužkem. 
 Naprosto zásadní bylo pro mě vedení kroužku dětí, nejdřív 
při obecní knihovně a potom pod hlavičkou ČSOP. To bylo 
úžasných 22 let. A dnes tady mám všude kamarády, kteří dávno 
vyrostli a jsou z nich odborníci ve svém oboru a úžasně šikovní 

řemeslníci a ta radost z tehdy prožitých roků pokračuje. 
 No a potom v roce 2006 napadlo pana Ochranu, že bych 
mohla kandidovat do obecního zastupitelstva. 

 Byla jsem mladší a do všeho hrr. Takže když jsem někdy 
lednu 2007 na obci tak dlouho „otravovala“ ať mi vloží na 

webové stránky obce článek a fotky, dostala jsem přístupová 
hesla a od té doby stránky spravuji.  Během těch roků už podru-
hé web komplet předěláváme, aby opět vyhovoval současným 

podmínkám a byl moderní. 
 V létě roku 2007 jsme vydali první číslo nové éry Borského 
zpravodaje. Pro zajímavost, tento výtisk je za ty roky číslem 70. 

A tehdy mi Jožka Fňukal říkal: „Blanko, bereš si toho moc!“ 
Občas si na tu jeho větu vzpomenu…. 
 A pak jsme v roce 2008 s Janou Vaverkovou uvedly do života 
Obecní muzeum. A je to stále naše velká láska. Když přijedou 
různé vzdálené návštěvy, když přijde hodně místních lidí, když 
nám někdo věnuje historický předmět, nebo dokonce minerály 
do sbírky.  
 V roce 2009 jsem byla navržena a schválena za koordinátor-

ku Místní agendy 21. V té době asi nikdo z nás moc netušil co to 

vlastně je a taky co to obnáší.  Postupně jsme ale do této oblasti 
pronikli. Jezdíme na semináře a Kraj Vysočina se MA 21 taky 

hodně věnuje a finančně podporuje. A tak už se řadu let můžete 

v článcích a na obecních stránkách setkávat s logem zdravého 
kraje Vysočina, protože tuto finanční podporu využíváme. Je to 

náročné a tolik bezesných nocí bych jistě neprožila, jako kvůli 

těmto projektům. Ale hlavně to byla i veliká radost, když se dílo 
podařilo. Např. vydání knihy Minerály Borů, Mateřské centrum, 

Naučná stezka, Pamětní deska panu učiteli Požárovi, Obecní 
kalendáře, letní kino, přívesnický tábor... (více na str. 3) 
 Místostarostkou jsem od roku 2010. A od té doby už nemám 
žádný volný čas! Co mi za těchto 8 let udělalo asi největší ra-
dost?   

- Že díky pracovitým a zodpovědným pracovníkům dobře fungují 

naše zařízení - turistická ubytovna, kompostárna, ČOV, vodo-
jem, KD, pořádek po obci a VPP!  

- V místní části Cyrilov celé 4 roky pracuje Osadní výbor, konají 

se tam nové akce, je opravená hasička, funguje tu pobočka obec-
ní knihovny a stěhují se tam k trvalému pobytu noví občané.  

- Že se nám v Borech daří zásadně zlepšovat nakládání s odpady. 

- Že MOP Bobeš mají novou, prostornou klubovnu a že se jim 

daří. Zrovna tak RC a Obecní muzeum má v bývalém KD v DB 
krásné prostory. Díky Obci za podporu! 
 Proč to všechno píšu? Je čas na změnu, je mi 60, jdu do dů-

chodu, nekandiduji. Komu svoji funkci na obci předám? To jsem 
napnutá. Ale neobávám se! Kandiduje řada mladých lidí. Šikov-
ných, vzdělaných. Lidí, kteří se v dnešní době dobře orientují. 
 Tak jako před léty vedení našeho kroužku bylo komu předat 
a kroužek žije a funguje. 

 Těším se, že teď  budu mít na knihovnu opět tolik času, co 
bych ráda. Těším se, že budeme s manželem cestovat a objevo-

vat tak další krásná místa na zájezdy KDP. A věřím, že vy, co 
máte u mě v dílně na opravu kuchařky a modlitební knížky atd. 

nebudete už tak dlouho čekat! 
 Děkuji všem, co se mnou spolupracovali a pomáhali mi. 
            Blanka Křížová 
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TJ – turnaj čtyřher v tenise – 5.000,- Kč 

 Celkem – 36.000,- Kč 
2018/2 - SH ČMS-SDH Bory Čarodějni-

ce 3200,- 

- Ing. Lucie Dostálová Drakiáda 1000,- 
- TJ Družstevník Bory z. s., turnaj ve 

stolním tenise 3200,- Kč 

Ing. Necidová –Rozsvícení vánočního 
stromečku 1600,- Kč 

SH ČMS-SDH Bory Zakončení sezóny 
mladých hasičů. 4000,- 
Marie Vávrová Dožínková pouť 2018   
3000,- Kč 
ZO ČZS Bory Výstava ovoce a zeleniny 

2018   5500,- 

 Celkem – 23 300,- Kč 
 

Příspěvky Obce mimo Fond malých 

projektů 
Příspěvek pro TJ Bory – 2014 – 131.000,- 

Kč 

- 2015 – 129.000,- Kč 

- 2016 – 125.000,- Kč 
- 2017 – 121.000,- Kč 
- 2018 – 195.000,- Kč (plán) 

Příspěvek pro Komunitní školu Bory – 
2014 – 20.000,- Kč 
- 2015 – 20.000,- Kč 
- 2016 – 20.000,- Kč 
- 2017 – 19.000, Kč 

- 2018 – 20.000,- Kč (plán) 
Příspěvek pro hasiče (včetně dotace od 

kraje) – 2014 – 69.000,- Kč 
- 2015 – 81.000,- Kč 

- 2016 – 187.000,- Kč 
- 2017 – 148.000,- Kč 
- 2018 – 365.000,- Kč (plán) 
 Příspěvek na kostel DB   
2014 – 25.000,- Kč 
2015 – 100.000,- Kč 
2016 – 41.000,- Kč 

2017 – 39.000,- Kč 

2018 – 32.000,- Kč (plán) 
Příspěvek na kostel HB  2016 – 

90.000,- Kč 
  
2) Zateplení a rekonstrukce budovy 
obecního úřadu 
 Celkové náklady: 4.491.000,- Kč 

 Dotace: 1.795.000,- Kč 
 Vlastní zdroje: 1.326.000,- Kč 
 Úvěr: 1.370.000,- 

3) Kanalizace a intenzifikace ČOV 
     Celkové náklady: 50.460.000,- Kč 
     Dotace: 31.066.000,- Kč 

     Vlastní zdroje: 5.010.000,- Kč 

     Úvěr: 14.384.000,- Kč 
4) Místní vodovod 

 Celkové náklady: 33.340.000,- Kč 
 Dotace: 21.510.000,- Kč 
 Vlastní zdroje: 3.830.000,- Kč 

 Úvěr: 8.000.000,- Kč 
5) Mateřská škola 
 Celkové náklady 14.965.000,- Kč 
 Dotace: 9.726.000,- Kč 
 Vlastní zdroje: 1.739.000,- Kč 

 Úvěr: 3.500.000,- Kč 

6) Přístavba terasy u sportovních kabin 
 Celkové náklady: 233.000,- Kč 

 Dotace: 107.000,- Kč 

 Vlastní zdroje: 126.000,- Kč 
7) Přístřešek na traktor a ostatní techni-

ku na kompostárně 

 Celkové náklady: 183.000,- Kč 
 Dar: 100.000,- Kč 

 Vlastní zdroje: 83.000,- Kč 
8) Hřiště pro všechny generace 
 Celkové náklady: 692.000,- Kč 
 Dotace: 399.000,- Kč 
 Vlastní zdroje: 293.000,- Kč 

     A práce řady dobrovolníků. 

9) Dobudování vodovodu a kanalizace na 
Sádkách 

 Celkové náklady: 6.555.000,- Kč 

 Vlastní zdroje: 6.555.000,- Kč 
 

Další akce: 

Nákup konvektomatu pro ZŠ – 256.000,- 

Kč, dotace: 120.000,- Kč 
Oplocení fotbalového hřiště – 112.000,- 
Kč 

Hrací prvky na dětském hřišti MŠ – 
299.000,- Kč 
Nákup stavebních pozemků – 3.574.000,- 
Kč 
Oprava hasičky na Cyrilově – 251.000,- 

Kč, dotace 220.000,- Kč 
 

Rozpracované akce – chodníky včetně 
parkoviště u hřbitova, inženýrské sítě Na 

Sádkách, sběrný dvůr, protipovodňová 
opatření, odborné učebny v ZŠ 
 
Zřízení pracovních míst – veřejně pro-
spěšné práce 
2014 – 6 pracovníků – 449.000,- Kč dota-
ce 392.000,- Kč 

2015 – 7 pracovníků – 413.000,- Kč dota-

ce 385.000,- Kč 
2016 – 6 pracovníků – 448.000,- Kč dota-

ce 459.000,- Kč 
2017 – 5 pracovníků – 403.000,- Kč dota-
ce 354.000,- Kč 
2018 – 5 pracovníků – 260.000,- Kč dota-
ce 303.000,- Kč 

 
Přehled čerpání neinvestičních a 
investičních prostředků 

 
Celkem investiční akce – 115.160.000,- 
Kč 

Z toho dotace – 64.823.000,- Kč 

Z toho vlastní – 50.337.000,- Kč 
 

Celkem vybrané neinvestiční akce – 
2.765.000,- Kč 
Z toho dotace – 2.426.000,- Kč 

Z toho vlastní – 339.000,- Kč 
 
Celkem akce – 117.925.000,- Kč 
Z toho dotace – 67.249.000,- Kč 
Z toho vlastní – 50.676.000,- Kč 

 

Přehled úvěrů obce přijatých na akce 
uskutečněné v tomto období 

14.384.000,- Kč – kanalizace 

8.000.000,- Kč – vodovod 
800.000,- Kč – veřejné osvětlení 

1.370.000,- Kč – energ.úspory – zateplení 

OÚ 
3.500.000,- Kč – mateřská škola 

2.000.000,- Kč – nákup stavebních po-
zemků 
 
Přehled o zadluženosti obce 2014-2018 
2014 – 24.656.000,- Kč 

2018 – 22.433.000,- Kč (do 8/18) 

Snížení o 2.223.000,- Kč 
Vývoj příjmů z daní v obci (DPFO, ZČ, 

DPH, DPPO) 

2014 – 9.621.000,- Kč 
2015 – 10.219.000,- Kč 

2016 – 11.127.000,- Kč 

2017 – 12.081.000,- Kč 

2018 – 9.039.000,- Kč – do 8/18, (plán na 
rok 12.100.000,- Kč) 
 

Soutěž vesnice roku 
2016 – Diplom Za moderní knihovnické 

a informační služby 
     Jana Jakucová, Josef Březka 
 
Projekty v rámci MA 21 2014 - 2018 
 
2014 Bory 2014 – postup do katego-

rie C.  
Celková částka projektu 100 000,-  dota-
ce  60 000,- Kč 
Den Země Den pejsků – Agility, Veřejné 
fórum. Byla vydána mapička BORY – 
udržitelný rozvoj naší obce. Dny bez 
úrazů. Kurz první pomoci pro veřejnost a 

beseda s lékařem v MC. Kurz nordicwol-
kingu. Přednášky pro ženy všech generací 
s paní L. Kotoučkovou. Byl vydán první 
obecní kalendář sestavený z fotografií 

občanů obce 
 

2015 Obnova tradic,  
125.000,- Kč, dotace 75.000,- Kč 

Několik přednášek v MC, školení o bez-

pečnosti na bruslích spojené s exhibičním 
vstoupením pro děti ze ZŠ. Den Země. 
Tašky na tříděný odpad, Leták o třídění 

odpadu. Veřejné fórum. Zájezd do Lan-
gau. Obecní kalendář– budování v obci. 
Obnova tradic v Borech. Masopust. Bese-
da s etnografem J. Kučou. Stavění (a ká-

cení) máje. Pohádková ves. Pořízení míst-

ního kroje. 
 
2016 Náš venkov a MA21,  

151.000,- Kč, dotace 80.000,- Kč 
Přednášky v RC, a pro veřejnost.. S Ja-
nem Vlasákem a Tomášem Poulem 

z firmy 3D zahrady. Do obecní knihovny 
byl pořízen soubor knih s tématikou 
ekologické pěstování, zahrada a včelař-
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Účast členů ZO a RO na jednáních 2014-2018 

ství. Místní kolo soutěže Zlatý list. Čistá 

Vysočina. Den Země v Borech, cesta za 
ptačím zpěvem na Cyrilově s panem Neci-

dem. Slavnostní otevření naučné stezky 
„Poznáváme Bory“. Tato stezka byla 

v rámci projektu vybudována. Nový párty 
stan, Agility Velké Meziříčí. Na Cyrilově 
se uskutečnila přehlídka starých řemesel, 

Třetí veřejné fórum bylo doplněno výsta-

vou fotografií s včelařskou tématikou, 

Stromy pro naše děti - vysazeno 15 ovoc-
ných stromů. Hvězdicový pochod  na 
Cyrilov. Obecní kalendář historických a 

současných fotografií. Šot o naší o obci. 
 

2017 Bory – náš rok s MA21, 133.000,

- Kč, dotace 79.000,- Kč 
Beseda pro ZŠ s paní Michaelou Fišaro-

vou. „Noc bez Andersena“ v Obecní 
knihovně s Monikou Nevolovou. Beseda 

pro rodiče v ZŠ s paní Dr. Plškovou na 

téma Nové závislosti. Beseda v ZŠ 
s panem Petrem Zídkem o Haně Benešo-

vé. Společně s MOP Čistá Vysočina - Další 
výsadba ovocných stromků v nové aleji 

směrem k Bukovci. Tentokrát společně 
sázeli žáci 1. a 8. třídy ZŠ.  Den Země. 
Ornitolog ing. Jiří Necid. Den Země na 

naučné stezce Poznáváme Bory. Ve spolu-

práci s Mysliveckým sdružením a  mladými 

hasiči. 70. výročí ZŠ. - pamětní deska panu 
Požárovi. Podpořeno vydání Almanachu a 
kulturní program. 4. veřejné fórum 

v Borech. Přívesnický tábor. Pohádková 
ves na téma Škola v pohádkách. Dny zdra-
ví a brambor na Cyrilově. - Obecní kalen-

dář, na rok 2018 obsahuje kresby dětí ze 
ZŠ (70. výročí).  
 

2018 Bory – náš rok 2018 s MA21, 

Plánovaná výše projektu 132.000,- Kč, 

dotace 79.000,- Kč 
Beseda s ing. Milošem Noskem o sluneč-

ních hodinách. Audity UR - (Životní pro-
středí, Školství, Udržitelná spotřeba). 

Promítání filmů z projektu Jeden svět 
(Obecní knihovna). Brigáda, údržba místa 
a ošetření stromů pro naše děti. Nové 

panely naučné stezky. Den Země byl ten-

tokrát spojen se Slavnostním otevření 

nového hřiště pro všechny generace. 3 
houpačky pro krajinu.Letní kino. Nový 
párty stan, Pohádková ves 2018. Tisk 

průvodce naučnou stezkou. Dny zdraví - 
Bramborové dny  - Cyrilov. Označení 
stromů republiky v obci. Lípa svobody – 

slavnostní vysazení společně se ZŠ. Obec-
ní kalendář na příští rok bude tentokrát 
obsahovat fotografie z nejrůznějších spor-
tovních aktivit. 

2014-2018 
 Během tohoto obdo-

bí, od ustavující schůze 

7.11.2014 po poslední 

jednání 27.9.2018 zase-

dalo zastupitelstvo obce 

56 x., Rada obce 52 x.  

Během volebního obdo-

bí rezignovali dva členo-

vé ZO - Ondřej Chalu-

pa a Petra Příhodová 

 Členkám ZO Ing. 

Lucii Dostálové a Ing. 

Daně Kořínkové (Sukové) se v tomto období narodily děti. 

 

 Během těchto 4 roků byly v obci dokončeny zásadní stav-

by, jako je např. nová budova Mateřské školy, kanalizace,  

nová ČOV, obecní vodovod a následné opravy komunikací., 

zateplení budovy OÚ. 

 

 Připomínali jsme si významná výročí: 120 let SDH Bory, 60 

let SDH Cyrilov, 70. výročí ZŠ Hany Benešové, 120. výročí 

založení obecní knihovny a 40. výročí TJ Družstevník Bory. 

 

 Byly obnoveny tradice Masopust a Stavění a kácení máje! 

 

 V roce 2015 byla zpracována nová Strategie rozvoje obce. 

Zastupitel Jednání ZO Jednání RO 

Josef Březka, 56 52 

Ing. Lucie Dostálová,  36 40 

Mgr. František Eliáš, 47   

Mgr. Martin Chalupa 39 49 

Ladislav Kotačka 42   

Bc. Dana Kořínková 47   

Blanka Křížová, 56 51 

Jana Kujalová 54   

Pavel Láznička 36   

MVDr. Růžena Marková, 44   

Ondřej Chalupa Dis. 

Petra Příhodová 

Michaela Polová 
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Ing. Mgr. Marcela Slavíková 36   

Milan Špaček 51   

Pavel Vávra 43   

Petr Viliš, 39 46 

 KOMUNÁLNÍ 

VOLBY 2018 
 

JAK NA TO? 
Hlasovací lístky byly voli-

čům dodány nejpozději 
3 dny přede 

dnem voleb. V případě, 
že dojde k poškození nebo 
ztrátě hlasovacího lístku, 

může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební ko-
misi o jiný hlasovací lístek. 
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní 

občanství platným dokladem totožnosti (OP, pas). 
 
Úprava hlasovacího lístku 

 Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí 
volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud 

se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude 
mu hlasování umožněno. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může 
hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů: 
  
• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce 
před názvem volební strany nejvýše jednu volební stranu. Tím je 
dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího 
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lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má 
být 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 
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, 

nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být 

zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je 
uveden v záhlaví hlasovacího lístku. V Borech je to počet 

15.  Pokud by bylo označeno výše uvedeným způsobem více 
kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 
  
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bo-
dech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jed-

nu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostat-
ných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. 

V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. 

Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí 
na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá 

do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud by byla tím-

to způsobem označena více než jedna volební strana nebo více 

kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. 
  
Upozornění: 
Za platné označení kandidáta se považuje křížek v rámečku 

před jménem kandidáta. 
Za platné označení volební strany se považuje křížek 
v rámečku před názvem volební strany. 
Křížek může být z rohu do rohu (jako ve sportce“x“) 
i ze strany na stranu (jako plus  „+“). Nepřihlíží se však 
k žádným dalším značkám (kroužek, odškrtnutí apod.). 
  

Způsob hlasování 
Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, 

kterou obdrží od okrskové volební komise.  

 Neplatnost hlasů nastává v těchto případech: 
  - nejsou na předepsaném tiskopise dle vzoru vyvěšeného ve 
volební místnosti, 

- volič označí křížkem na hlasovacím lístku více než jed-
nu volební stranu 
- volič označí křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů, než 

kolik se volí do daného zastupitelstva 

- volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani 
žádného kandidáta 

- volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky 
- volič hlasovací lístek přetrhne 
- volič vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků 
do téhož zastupitelstva 
  

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku 
vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební 
schránky. 

  

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, 
který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 

nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít 

do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného 

voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj 
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky. 
  

Hlasování do přenosné volební schránky 
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, 
důvodů  volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební 

místnost.  V takovém případě okrsková volební komise vyšle 
k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední 
obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové 
okrskové volební komise tak, aby byla zachována taj-

nost hlasování. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Mgr. František ELIÁŠ  
vylosované číslo: 2 

Mgr. František Eliáš, 47 let, ředi-

tel školy Horní Bory, bez poli-

tické příslušnosti 

 

 Mým cílem v zastupitelstvu je 

podpora a rozvoj vzdělávání 

v obci, včetně zájmového vzdělávání a vzdělávání široké ve-

řejnosti v rámci aktivit komunitní školy.  

 

VOLBY DO MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA  

V BORECH 2018  
Kandidátní listiny dle vylosovaného pořadí a jejich volební program. 

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI  
vylosované číslo: 1 

Jiří Kaštan, 57 let, logistika - řidič mezinárodní kamio-

nové dopravy Horní Bory, SPOZ 
 

Plán SPOZ 

1. Prosazovat dokon-

čení všech rozpraco-

vaných akcí v obci 

(chodníky). 

2. Rozšíření mateř-

ské školky. 

3. Vybudování no-

vých bytů pro začína-

jící mladé rodiny a přestárlé občany. 

4. Vykoupení pozemků pro stavební účely. 

5. Podpora sportu v obci, hasičů a dalších činných spol-

ků.             

                                                           Jiří Kaštan 

Kandidátní listiny - pokračování na str. 6 
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Bory 2018  vylosované číslo: 4 
 

1. Ing. Lucie Dostálová, 34 let, ekonom Dolní Bory, 
2. Petr Viliš, 43 let, stolař Horní Bory, 
3. Aleš Vávra, 41 let, OSVČ Dolní Bory, 
4. Ing. Mária Necidová, 56 let, projektantka Cyrilov, 
5. Pavel Kučera, 42 let, instalatér Dolní Bory, 
6. Luděk Večeřa, 32 let, technik Dolní Bory, 
7. Zdeněk Viliš, 45 let, vedoucí dopravy Dolní Bory, 
8. Karel Kovář, 35 let, řezník Dolní Bory, 

9. Mgr. Zuzana Jurková, 53 let, učitelka Dolní Bory, 
10. Jiří Dvořák, 46 let, seřizovač Horní Bory, 

11. Jana Kujalová, 50 let, školnice MŠ Dolní Bory, 

12. Michal Stupavský, 62 let, živnostník Horní Bory, 
13. Josef Kujal, 28 let, obráběč kovů Dolní Bory, 
14. Bc. Hana Vávrová, 41 let, učitelka MŠ Dolní Bory, 
15. Mgr. Martin Chalupa, 36 let, učitel Dolní Bory, 
 

 

CO NÁS BOLÍ? CO NÁS PÁLÍ?  
   
Celková atmosféra v obci. 

Odchod mladých lidí. 
 

CO CHCEME ZMĚNIT? 
- BYDLENÍ 

Nové stavební parcely 

Startovací byty pro mladé 
Malometrážní byty pro seniory – do budoucna i např. s pečova-

telskou službou 

Vyhledávání dalších lokalit pro stavební příležitosti 
- VENKOVNÍ AREÁL PRO SPOLEČENSKÉ AKCE 
Výletiště (včetně sociálního zařízení) pro pořádání kulturních 
akcí, ale i soukromých oslav 
Hasičské hřiště 
Vybavení pro pořadatele (lavice, stoly a další) 

- DALŠÍ STAVBY 
Realizovat rozpracovaný projekt sběrného dvora v kompostárně 

Pokračovat v budování chodníků 
Realizovat poldr pod kamenolomem 
Pokračovat v rekonstrukci hřbitova v Horních Borech 

Dořešit opravu a využití staré hasičské zbrojnice 
- „ZKULTURNIT“ KULTURNÍ DŮM 
Dovybavení kuchyně 

Celková rekonstrukce 
- ÚZKÁ SPOLUPRÁCE S OKOLNÍMI OBCEMI  

Společné projekty přispívající k rozvoji krajiny 
Úprava okolí obcí, spojovacích komunikací 
OPRAVA POLNÍCH CEST pro pěší i cyklisty 

Pumtrecková dráhapro kola 
- LEPŠÍ KOMUNIKACE S OBČANY A JEJICH INFORMOVA-
NOST 
 

V ČEM CHCEME POKRAČOVAT 
 

- Podpora vzdělávání od mateřského centra, přes mateřskou 
školu, základní školu až po komunitní školu 

- Podpora všech spolků v obci a podpora mládeže 
- Rozvoj stávajících i využití nových prostor pro volný čas  

- Zvelebování osady Cyrilov 
- Projekt místní agendy 21  
- Aktualizace strategického plánu rozvoje obce 
- Aktivní vyhledávání a využívání dotačních titulů 

Křesťanská a demokratická unie - Českoslo-

venská strana lidová vylosované číslo: 3 

 
1. Josef Březka, 53 let, starosta obce Horní Bory, bez politické 
příslušnosti 
2. Veronika Kaštanová, 37 let, OSVČ lektorka Horní Bory, 

KDU-ČSL 
3. Milan Špaček, 66 let, důchodce Dolní Bory, KDU-ČSL 

4. Pavel Vávra, 40 let, dělník Dolní Bory, KDU-ČSL 
5. Ladislav Kotačka, 41 let, tesař Dolní Bory, bez politické pří-
slušnosti 
6. Radek Holoubek, 48 let, podnikatel Horní Bory, bez politické 
příslušnosti 
7. David Jakubec, 35 let, dělník Horní Bory, bez politické pří-

slušnosti 
8. Marian Vala, 33 let, vedoucí výroby Dolní Bory, bez politické 
příslušnosti 

9. Jan Kostečka, 68 let, důchodce Dolní Bory, KDU-ČSL 

10. Petr Doležal, 40 let, dělník Dolní Bory, bez politické přísluš-
nosti 
11. Jan Dostál, 33 let, dělník Horní Bory, bez politické přísluš-

nosti 

12. Pavel Krejčí, 30 let, dělník Horní Bory, bez politické přísluš-
nosti 
13. Roman Kříž, 49 let, skladník Dolní Bory, KDU-ČSL 

14. Vítězslav Kostečka, 65 let, důchodce Dolní Bory, KDU-ČSL 

15. Tomáš Kučera, 44 let, technicko hospodářský pracovník 

Dolní Bory, bez politické příslušnosti 

 

 Vážení spoluobčané, vážení voliči, 
asi podobně jako na přelomu roku bilancujeme a přemýšlíme, 

co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, dáváme si menší či 
větší předsevzetí do roku dalšího s nadějí, že se nám povede 
ještě o něco lépe, tak i na přelomu volebního období se mnozí 
z nás zamýšlí nad tím, co se podařilo a co je potřeba ještě do-

táhnout do konce, či jakou novou akci zrealizovat pro to, aby se 
nám tu v Borech žilo ještě lépe.  A o to nám všem, které vidíme 

na kandidátce KDU-ČSL, přesně jde. Chceme se domluvit a 
pracovat pro rozvoj naší obce. Pro to, aby tu byly spokojené 
děti, aby se tu dařilo dospělým, i aby se tu na vše krásně vzpo-
mínalo našim seniorům. Chceme dál podporovat naše borské 
spolky, zkrášlovat naši obec, chceme zachovat poštu, chceme 
prosadit nedělní klid, chceme zasíťovat stavební pozemky, chce-

me spolu s Vámi vytvářet podobu naší obce. 
 Všichni víme, že komunální volby nejsou o volbách strany. 
Jsou o volbě lidí, které známe, kterým věříme, za kterými může-

me jít ve chvíli, kdy potřebujeme něco řešit. A přesně takové 

lidi na naší kandidátce máme. Volme tedy dobře, sebevědomě a 
s myšlenkou na minulost hleďme do budoucnosti.  
 Vše dobré vám přeje  Josef Březka 
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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 2018 
 

Neprošlo jazykovou úpravou 

Příspěvky do  

Zpravodaje,  

vzkazy, informace,  

pozvánky, připomínky, 

prosím odevzdejte  

v kanceláři  

Obecního úřadu,  

nebo zasílejte na  

e-mailovou adresu:  

obec@bory.cz 

nebo 

bkrizova@seznam.cz 

Uzávěrka příštího 

čísla: 20.11.2018 

Borský zpravodaj 

„Periodický tisk 

územního 

samosprávného  

celku“ 

 

Vydává: Obec Bory 

594 61  Bory č. 232 
IČO 00294055     

 

Registrace:   

MK ČR E 18422 

 

Připravuje redakční 

rada:  

Vladimíra Stará  

Jana Vaverková 

a Pavel Kříž 

pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Mob: 608312224  

E-mail:  

bkrizova@bory.cz 
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ZTRÁTY A NÁLEZY 
Toto dětské kolo stálo u zastávky autobusu v 
Dolních Borech. Nechybí vám?  

 
Bundička velikosti 
116 nám  zůstala 
po Přívesnickém 
táboře. A nemů-

žeme přijít na to, 
koho byla.  

 
A ještě růžový 
kulatý polštářek. 
B. Křížová 

 

 

 

 

 

 

 

Soutěž pro dětské čtenáře 

Skautská pošta s televizí 

Déčko i naší knihovně  

od 8.10.2018 

 

 

 

Přijďte si vybrat z nových knih na 

dlouhé podzimní večery. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše knihovna má nově k výpůj-

čení i první zvukové knihy. 

 
Zahrádkáři v Borech vás zvou na  

VÝSTAVU OVOCE A ZELENINY,  

která se uskuteční v neděli 4.11.2018 od 14.  do 17. hod. v zasedací místnosti OÚ. 

Součástí výstavy budou soutěže Borské jablko roku 2018 a dekorace z ovoce a 

zeleniny a květinové dekorace. 

Hodnotné ceny  do soutěží jsou dotované z Fondu malých projektů. 

Proběhne i divácká tombola, do které přispějí také zahrádkáři místní organizace. 

Soutěží se může účastnit každý občan Borů s tím, že svoje výpěstky donese do 

zasedací místnosti v sobotu 3.11. od 14. do 16. hod. 

Vstupné dobrovolné. 

Srdečně zvou pořadatelé. 


