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Borský zpravodaj 

 V pátek 15. října a v sobotu 16. října 2010 se opět vydáme 
do volební místnosti na OÚ. Po čtyřech letech si budeme, tak jako 
ve všech obcích, u nás vybírat své reprezentanty do obecního zastu-
pitelstva.  
 Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým 
rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. 
V Borech se o vaši přízeň budou ucházet 3 volební strany:  
č. 1 si vylosovali Nezávislí demokraté, 
č. 2 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, 
a č. 3 Česká strana sociálně demokratická.  

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 

 Rada obce Bory na svém jednání v září t. r. rozhodla, že 
vyhlásí sbírku na pomoc obcím postiženým v letošním roce 
povodněmi. Po poradě s Oblastní charitou v Liberci bylo 
rozhodnuto, že tato sbírka bude určena konkrétní obci.  
Obci Višňová. V té chvíli nikdo netušil, že se na tuto obec 
valí další pohroma v podobě další povodně. 

 Vážení občané, i vypsání sbírky podléhá 
zákonným předpisům, ale vše je již vyřízeno, a tak 

Obec Bory vyhlašuje finanční sbírku  
na pomoc obci Višňová.  

Sbírka potrvá od 5. do 31.10.2010.  
Pokladničky na své příspěvky naleznete v místní prodejně 
COOP Jednota a na Obecním úřadě. Zde můžete i získat 

potvrzení pro daňové přiznání. 
 Obec Višňová (1360 obyvatel) leží v Libereckém kraji, 
ve Frýdlantském výběžku. Je to obec rozložená v údolí 
říčky Smědá a tvoří ji 9 osad. V červenci 2010 postihla 
tuto obec stoletá voda a způsobila obrovské škody: Na 
obecním majetku 30 mil. Kč. Škody na majetku obyvatel 
nevyčíslitelné. Bylo zaplaveno 156 domů... 

S B Í R K A  

Volby dále na str. 4-5 

POZVÁNKA NA VE ŘEJNOU SCHŮZI 

Obec Bory zve všechny občany na veřejnou schůzi, která 
se koná tento čtvrtek 7.10. 2010 v 18.00 hod.  

v kulturním domě. 
Tématem schůze bude výstavba kanalizace, která započne 
na jaře příštího roku a dokončena bude do konce roku 

2012 a tato stavba se dotkne všech obyvatel. 



ZPRÁVA O ČINNOSTI OBCE BORY VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2006-2010 
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Ustavující schůze nového obecního zastupitelstva se 
konala dne 6.11.2006 
 
Na schůzi obecního zastupitelstva dne 29.12.2006 byl schválen 
plán činnosti na celé volební období.  
V tomto plánu byly akce: 
1.) Rozšíření hřbitova v Horních Borech – splněno v hodnotě 
1.400 tis. Kč – dotace 537 tis. Kč z Programu obnovy vesnice 
Vysočiny dále POVV 
2.) Rekonstrukce KD a hasičky na Cyrilově – splněno – cena 581 
tis. Kč  hrazeno z prostředků obce 
3.) Zřízení obecního muzea (muzeum nerostů) – splněno 
4.) Vybudování sítí pro nové RD – splněno – cena 7.177 tis. Kč – 
dotace 500 tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj dále MMR 
5.) Rozšíření a úprava zeleně – splněno 
6.) Vybudování víceúčelového hřiště -  splněno – cena 6.626 tis. 
Kč, dotace 5.997 tis. Kč z Evropských strukturálních fondů 
(Regionální operační program) 
7.) Oprava silnice na Cyrilově – splněno – 320 tis. Kč – dotace 
150 tis. Kč z Fondu Vysočiny 
8.) Vybudování kanalizace – částečně splněno – 635 tis. Kč – 
dotace 190 tis. Kč z Fondu Vysočiny - na realizaci byla získána 
v r. 2010 dotace z OPŽP - zahájení stavby bude v roce 2011 
9.) Vybudování vodovodu – 864 tis. Kč – dotace 371 tis. Kč 
z Fondu Vysočiny řešeno takto: 
- byla provedena změna plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 
kraje Vysočina ve smyslu vlastní zdroje obce;  
- byly provedeny zkušební vrty; 
- byla zpracovaná stavební dokumentace (projekt) pro územní 
rozhodnutí a vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem Velké 
Meziříčí; 
- zpracovaná stavební dokumentace pro stavební povolení 
(projekt) a shromážděny vyjádření dotčených orgánů a organizací 
či vlastníků pozemků; 
10.) Byty nad OÚ – nesplněno 
 
Mimo plán:  
- Zakoupení pozemků před školou pro rozvoj obce („MeziBory“) 
– cena 2.830 tis. Kč 
- Základní škola – nástavba 387 tis. Kč (projekt) 
- Mateřská školka – stavební úpravy MŠ Bory, první etapa výdejna 
obědů 330 tis. Kč  (realizace 2010) 
- Kompostárna Bory – 3.402 tis. Kč – dotace 3.058. tis. Kč 
z OPŽP (dokončení 11/2010) 
- Zateplení ZŠ – 198 tis. Kč (energetický audit, projekt, podání 
žádosti o dotaci) 
- Zateplení budovy OÚ – 50 tis. Kč (energetický audit, projekt, 
podání žádosti o dotaci) 
- Silnice u lesa v DB – cena 285 tis. Kč – dotace 140 tis. Kč z 
POVV 
- 2007 – Něco za něco (ZŠ) – 684 tis. Kč – dotace 395 tis Kč 
z POV MMR 
 
Neinvestiční (měkké projekty) 
- Mobilizační metody 2007 – 284 tis. Kč – dotace 198 tis. Kč 
z POV MMR 
- Koordinátoři celoživotního vzdělávání (9.12.2006 – 30.6.2008) 
– 1.800 tis. Kč -  dotace 1.800 tis. Kč z Evropského sociálního 
fondu dále ESF 
- Vesnické komunitní školy 2008 – 285 tis. Kč – dotace 199 tis. 
Kč z POV MMR 
- CZECH POINT – 79 tis. Kč – dotace 73 tis. Kč z Ministerstva 
vnitra  

- Vesnické komunitní školy – 285 tis. Kč – dotace 200 tis. Kč 
z POV MMR 
- Transfer Know How… - 2.594 tis. Kč – dotace 2. 594 tis. Kč 
z ESF přes Ministerstvo práce a sociálních věcí 
- Pasport místních komunikací – 45 tis. Kč – dotace kraj Vysoči-
na  
 

Přehled o čerpání investičních a neinvestičních  
prostředků  
 

Celkem investiční akce 25.769.007,- Kč 
Z toho dotace 11.339.787,- Kč 
Z toho vlastní zdroje 14.429.220,- Kč 
 

Celkem neinvestiční – měkké projekty 5.327.000,- 
Z toho dotace 5.064.000,- Kč 
Z toho vlastní 263.000,- Kč 
 

Celkem akce 31.096.007,- Kč  
Z toho dotace 16.403.787,- Kč 
Z toho vlastní 14.692.220,- Kč 
 

Přehled úvěrů obce přijatých v tomto období  
 

2.800 tis Kč - nákup pozemku „MeziBory“  
4.000 tis. Kč -  inženýrské sítě pro stavební místa 
300 tis. Kč - školní a obecní víceúčelové hřiště 
 

Celkem - 7.100 tis. Kč 
 
Přehled o zadluženosti obce 2006 - 2010 
2006 -  stav na konci roku  5.014 tis. Kč 
2010 -                9.342 tis. Kč 
navýšení ……          +  4.328 tis. Kč  
 
Vývoj příjmů z daní v obci: (DPFOZČ, DPFO, DPFOP 
(OSVČ), DPPO, DPH, DKV, D z nem.) 
 2007  - 5.404 tis. Kč 
 2008 - 6.246 tis. Kč 
 2009 - 5.618 tis. Kč 
 2010 - 6.230 tis. Kč – předpoklad, (plán 5.788 tis. Kč) 
 
Dále bylo v uplynulém volebním období uskutečněno 
- Obnoveno vydávání Obecního zpravodaje – 7/2007 
- Zřízení CZECH POINTU - 2008 (Výpis z katastru nemovi-
tostí, výpis z rejstříku trestů, evidence obyvatel – změna trvalého 
bydliště, zřízení doručovací adresy, konverze dokumentů 
z papírové do elektronické podoby a z elektronické podoby do 
papírové, výpis bodů řidičů, obchodní rejstřík, živnostenský 
rejstřík, insolvenční rejstřík, seznam kvalifikovaných dodavatelů, 
registr účastníků modulu autovlaků, registr živnostenského pod-
nikání pro fyzické a právnické osoby, zřízení datové schránky, 
povolení nebo zrušení povolení dodávání dokumentů do datové 
schránky, znepřístupnění přístupových údajů, vydání přístupových 
údajů, přidání přístupu nové osoby do datové schránky, zneplat-
nění přístupu do datové schránky pověřené osoby). 
- Nové webové stránky obce Bory, projekt Fond Vysočiny - 
15 tis. (2008) 
- Informační materiál „Bory - příroda a životní prostře-
dí“, projekt Fond Vysočiny - 36 tis. (2008) 
- Schválen územní plán obce – 14.4.2009 
- Zřízena Místní agenda 21 – koordinátorka B. Křížová – 
obec postoupila ze základní skupiny Zájemci do vyšší skupiny D; 
projekty 2009 - Poklady nejsou jen pod zemí (Kniha nerostů) 
149 tis. Kč a 2010 - Školička pro malé Boráčky (Mateřské cent-
rum) - 83 tis. Kč) 
- Příspěvky na varhany v obou kostelech v obci  



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 

Tabulkové přehledy: 
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- Každoroční příspěvek na kostel sv. Jiljí – 25 tis Kč, v roce 
2010 – 55 tis. Kč (nátěr věže) 
- Změna dodavatele el. energie obci (Bikorn)  rok 2007 
- Aktualizace Strategie obce Bory ( r. 2008 a 2010) 
 
Soutěž Vesnice roku  
(2007 – čestné uznání – obecní knihovna – 25 tis. Kč,  titul  
Knihovna roku 2007 - 70 tis. Kč;  
2008 – čestné uznání - za spolupráci ZŠ a obce – 16 tis. Kč;  
2009 – čestné uznání – péče o zeleň mimo obec – 29 tis. Kč;  
2010 – zelená stuha – 50 tis. Kč + 600 tis. Kč) 
- Úprava prostoru bývalého lomu v HB (čarodějnice) - 
vybudován Pohádkový kopeček (2008-2010) -  nepodařilo se 
koupit pozemek 
- Obec uspořádala inspirativní zájezd po vesnicích roku (2009) 
- Obec vydala knihu: prof. RNDr.Josef Staněk, CSc.: Minerály 
Borů a Cyrilova u Velkého Meziříčí (2009) 
- Čestný občan obce - prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. (2009) 

- Změna svozové firmy na odpad  – ODAS (2009) 
- Obec se stala plátcem DPH od 1.1.2010  
- Mateřské centrum na faře (2010) 
- Schválená dotace na kanalizaci v obci – celková výše 
rozpočtu stavby 50 mil. Kč (2010) 
Zahájeno projednávání projektu „MeziBory“ - 2010 
 
Projekty na které byly získány peníze z Evropských 
strukturálních fondů  
Investiční 
Školní a obecní hřiště Bory (víceúčelové hřiště) 5.997 tis. Kč 
Kompostárna Bory 3.058 tis. Kč 
Kanalizace 32.049 tis. Kč 
 

Neinvestiční 
Koordinátoři celoživotního vzdělávání 1.800 tis. Kč 
Transfer Know How 6.485 tis. Kč 
                                                 Josef Březka - starosta obce 

Akce investiční Celkem Dotace Vlastní 

Hřbitov 1.400.000,- 537.600,- 862.400,- 

KD Cyrilov 581.000,- 0 581.000,- 

Vybudování sítí pro nové RD 7.177.000,- 500.000,- 6.677.000,- 
Vybudování nového víceúčelové-

ho hřiště 
6.626.000,- 5.997.287,- 628.713,- 

Oprava silnice na Cyrilově 320.000,- 150.000,- 170.000,- 

Kanalizace 635.000,- 190.000,- 445.000,- 

Vodovod 864.000,- 371.900,- 492.100,- 

Pozemky „MeziBory“ 2.830.000,- 0 2.830.000,- 

Základní škola - nástavba 387.000,- 0 387.000,- 

Školka 330.000,- 0 330.000,- 

Kompostárna 3.402.007,- 3.058.000,- 344.007,- 

Zateplení ZŠ 198.000,- 0 198.000,- 

Zateplení OÚ 50.000,- 0 50.000,- 

Silnice u lesa 285.000,- 140.000,- 145.000,- 

Něco za něco 684.000,- 395.000,- 289.000,- 

Celkem investice 25.769.007,- 11.339.787,- 14.429.220,- 

Akce neinvestiční Celkem Dotace Vlastní 

Mobilizační metody 284.000,- 198.000,- 86.000,- 

Koordinátoři celoživ. vzdělávání 1.800.000,- 1.800.000,- 0 

Seminář – Vesnické komunitní 

školy 
285.000,- 199.000,- 86.000,- 

CZECH POINT 79.000,- 73.000,- 6.000,- 

Vesničtí koordinátoři 285.000,- 200.000,- 85.000,- 

KNOW HOW 2.594.000,- 2.594.000,- 0 

Celkem 5.327.000,- 5.064.000,- 263.000,- 
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Obec lidem, lidé obci 
- Podpora tradičních hodnot života na vsi. 
- Pokračovat v započatých projektech a investičních akcích obce. 
- Pokračovat v uskutečňování vize Strategie obce.  
- Zřízení komisí z aktivních občanů a odborníků na pomoc obecnímu zastupitel-
stvu. 
- Péče o majetek a zařízení obce (kulturní dům, budova OÚ, obecní les, ubytov-
na, MŠ, ZŠ, kostel, hřbitovy, sportovní zařízení…) 
- Všestranná podpora rozvoje aktivit v obci, 
zapojení občanů a NNO (Nevládní neziskové 
organizace) do rozvoje obce - soutěž Vesnice 

roku, drobné projekty NNO, Místní Agenda 21, Komunitní škola, 
sportovci a další). 
- Propagace jedinečnosti obce (příroda a minerály – obecní muze-
um, naučná stezka, opravené cesty do polí, geopark, rozhledna,
….)  
- Informovanost občanů o dění v obci, uvnitř i vně obce (webové 
stránky, obecní zpravodaj, kronika obce, video) 
- Podpora bydlení mladých rodin 
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1. Josef Březka, 45 let, starosta obce 
Horní Bory, KDU-CSL 
2. Milan Špaček, 58 let, dělník 
Dolní Bory, KDU-CSL 
3. Antonín Novotný, 43 let, dělník 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
4. MVDr. Růžena Marková, 53 let, učitelka 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
5. Vladimír Kříž, 25 let, geodet 
Dolní Bory, KDU-CSL 
6. Petr Viliš, 36 let, stolař 
Horní Bory, bez politické příslušnosti 
7. Blanka Křížová, 52 let, knihařka 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
8. František Dufek, 45 let, podnikatel 

Horní Bory, bez politické příslušnosti 
9. Pavel Vávra, 32 let, dělník 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
10. Vladimír Krejčí, 47 let, mobilní technik ČP 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
11. Mgr. Zuzana Jurková, 45 let, učitelka 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
12. Vlastimil Filip, 41 let, obráběč 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
13. Jiří Kaštan, 49 let, dělník 
Horní Bory, KDU-CSL 
14. Roman Kříž, 41 let, skladník 
Dolní Bory, KDU-CSL 
15. Jan Kostečka, 60 let, dělník 
Dolní Bory, KDU-CSL 

KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLN Ě DEMOKRATICKÁ 

1. Mgr. Ludmila Zikmundová,  
50 let, učitelka  
Dolní Bory,  
bez politické příslušnosti 
2. Pavel Holánek, 47 let,  
automechanik 
Horní Bory, ČSSD 
3. Jana Zikmundová, 49 let, učitel-
ka Dolní Bory,  
bez politické příslušnosti 

4. Milan Dvořák, 60 let, dělník 
Horní Bory, bez politické příslušnosti 
5. Ing. Michaela Zikmundová,  
25 let, 
projektová manažerka 
Dolní Bory, bez politické příslušnosti 
6. Antonín Novotný, 55 let,  
předák lomu  Cyrilov, ČSSD 

Tato strana nevyužila možnost větší prezentace 



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 

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 260 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v řijnu 2010 
 

Neprošlo jazykovou kontrolou 
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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@bory.cz 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    

 
Registrace:   

MK ČR E 18422 
 

Připravuje redakční 
rada:  

Josef Březka 
Pavel Kříž 

Zuzka Filipová 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.c 

      Veřejná výzva  
 

Obec Bory v souladu se zákonem č. 
312/2002 Sb., o úřednících územních samo-
správných celků a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů vydává ve-
řejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsaze-
ní místa úředníka v Obecním úřadě Bory. 

Jedná se o práci na úseku evidence 
obyvatel, životního prostředí, vymáhání a 
vybírání poplatků a další administrativní prá-
ce. Platová třída 6. Místo výkonu práce je 
Obec Bory. Pracovní úvazek je 1. 

Předpoklady pro vznik pracovního 
poměru: 

státní občanství České republiky 
zletilost 
způsobilost k právním úkonům 
občanská a morální bezúhonnost 
ukončené úplné středoškolské nebo 

vysokoškolské vzdělání 
znalost práce na PC (Internet, Microsoft 

Word, Microsoft Excel, Microsoft 
Office Outlook,) schopnost orien-
tace v nových uživatelských aplika-
cích 

samostatnost 
příjemné vystupování, vstřícnost při 

jednání s lidmi 
odpovědnost 

 
Přihlášky zašlete poštou na adresu: 

Obec Bory, 594 61 Bory 232 nebo podejte 
osobně na podatelně Obecního úřadu Bory 
do 29.10.2010. 
 
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 

jméno, příjmení a titul zájemce 
datum a místo narození zájemce 
státní příslušnost zájemce 
místo trvalého pobytu zájemce 
číslo občanského průkazu 
datum a podpis zájemce 

 
K přihlášce přiložte: 

životopis, ve kterém mimo jiné uveďte 
údaje o dosavadních zaměstnáních a 
o odborných znalostech a doved-
nostech týkajících se nabízeného 
pracovního místa 

výpis z evidence Rejstříku trestů ne 
starší než 3 měsíce 

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším 
dosaženém vzdělání 

 
Bližší informace na tel. 566 535 175, mobil 
724 187 007, e-mail: obecbory@razdva.cz 
           
 Josef Březka – starosta obce 

V letošním roce budou v komunitní škole 
Bory otevřeny kurzy: 

Taneční pro „super“ pokročilé 
Cvičení pro ženy 
Zahrádkářský kurz 
Výtvarné kurzy  
Anglický jazyk pro mírně pokročilé 
Anglický jazyk pro pokročilé 

Zájemci o kurzy, kteří se přihlásili 
v dotaznících, budou  o zahájení kurzu infor-
mováni telefonicky. V některých z uvedených 
kurzů jsou ještě volná místa, můžete se stále  
přihlásit.  
Další kurzy budou otevřeny v případě 
přihlášení dalších zájemců:  

Jsou to: 
Taneční kurzy pro začáteč-
níky /v neděli od 16,15 
hod./ 
Anglický jazyk pro začáteč-
níky 
Německý jazyk pro začátečníky 
Pletení dušičkových věnců, výroba advent-
ních věnců a svícnů /s paní Březkovou/ 
 Do uvedených kurzů se můžete přihlásit 
osobně ve škole nebo na telefonních číslech 
739 181 652 /p.Stará/, 566 535 177 /škola/ 
  Děkujeme za Váš zájem a těšíme se 
na shledání s Vámi.            
                                         Vladimíra Stará 

INFORMACE Z KOMUNITNÍ ŠKOLY BORY 

Máte zájem pracovat na Obecním úřadě? Čtěte dál... 

A ještě připomínáme, že  
Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov se uskuteční  

25.10.2010 od 15. do 19. hod.  
v garáži obecního úřadu (zadní část budovy OÚ) 

Přinést můžete: oblečení, hračky, pokrývky, nádobí… 
Vše čisté a dobře zabalené v pevných pytlích, nebo krabicích! 


