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21. 2. 2010 ve 14:00 hod. KD divadel-

ní představení DOLE  V DOLE  
divadelního spolku HUKOT  

z Hubenova 
 - pořádá LNB - 

Ale nejenom to! Po přestávce bude následovat  
obnovená premiéra  

Divadla Bory C – Hra Srnka.  

 

Sbor pro občanské záležitosti  
připravuje na sobotu  

13. 3. 2010   
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ  

z Borů a obcí Sklené nad Osl., Radenice, 
Rousměrov a Laštovičky. K poslechu i 
tanci zahraje Šafářanka z Křižanova.  
Začátek je plánován na 14.00 hod.  

Těšíme se na vás!   JZ 

HOLÝ VRCH 1.1.2010   
491 účastníků!  

 12. ročník novoročního výstupu na Holý vrch. Tak a rekord je tady. Z Borů nás letos šlo 127! A na kopci se sešlo celkem 491 lidí! To 
už brzo máme šanci naplnit cíl: 662 účastníků, což je přesně tolik, kolik má Holý vrch metrů nad mořem.  
 Loni jsme měli trochu chaos v počítání nás Boráků, což jsme tentokrát zvládli na jedničku. Každý účastník dostal číslo a bylo jas-
no! Polévku letos uvařili v Dobré Vodě a byla moc dobrá. My jsme měli pro hlavní pořadatele a iniciátory tohoto výstupu dárek zcela jiný: 
Vrcholovou knihu a schránku na ni. A tak se všichni přítomní starostové a místostarostové poprvé slavnostně podepsali a schránku 
s knížkou jsme umístili na nejvyšším bodě Holého vrchu. A teď, počátkem února, je v ní už řada milých zápisů!          BK   Foto P.Kříž 
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
11.12.2009 

Zastupitelstvo obce: 
 
I)   bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání rady obce        
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  
3) zprávu o výběrovém řízení na technické vybavení kompostár-
ny          
 
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Pokorná B., Holoubek R.      
2) program jednání ZO       
3) rozpočtové opatření č. 5/09– příloha č. 1     
4) schvaluje zprávu o likvidaci majetku Obce Bory, ZŠ a MŠ 
Bory, návrh vyřazení a návrh likvidace       
5) schvaluje žádost p. Vávry Pavla a Hany Kadlecové na pro-
najmutí KD za účelem konání taneční zábavy. Výdělek bude 
věnován na charitativní činnost. Poplatek za KD 500,- Kč + 
DPH.        
 
III)      ukládá: 
1) starostovi obce, aby projednal s ing. Veselou správný průběh 
výběrového řízení na technologii kompostárny     
2) starostovi obce, aby zjistil, jak bylo na přestupkové komisi ve 
Velkém Meziříčí vyřešeno volné pobíhání psů a kdo byl majite-
lem daného psa.  
             

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
29.12.2009 

Zastupitelstvo obce: 
 
I)   bere na vědomí: 
1) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  

  
II) schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Dvořák M., Březka P.    
2) program jednání ZO      
3) rozpočtové opatření č. 6/09        
4) rozpočtové provizorium na rok 2010, než bude schválený 
rozpočet na rok 2010 s tím, že běžné výdaje se budou řídit 
rozpočtem r. 2009 
   
II) zamítá: 
1) žádost občanského sdružení KŠ Bory na příspěvek 30.000 Kč 
   
III) ukládá: 
1) starostovi obce, aby bylo provedeno nové posouzení nabídek 
na „Kompostárnu  Bory – technologie“  
2) starostovi prověřit pracovní náplň uklizečky na OÚ ( vysává-
ní, praní záclon apod.) a pracovní náplň provozního zaměstnan-
ce ( kabiny, KD)         
3) starostovi obce zjistit čistý příjem a výdej z turistické ubytov-
ny za rok 2009 a po odstěhování p. Chalupy zajistit uzavření 
turistické ubytovny na zimu         
4) starostovi obce připravit přehled úvěrů, které obec má  
5) starostovi obce projednat s M. Blažkovou její konkrétní práci 
– pomoc pro obec          
6) starostovi obce pověřit zástupce LNB, aby zjistili, zda je mož-
né získat dotaci na pronájem klubovny LNB      
7) starostovi obce zjistit od p. Mužátka podmínky pro kolaudaci 
domu za Jednotou         

8) starostovi obce projednat s p. Vondráčkem z Cyrilova ná-
jemní smlouvu na pozemek pod OÚ     
9) řediteli ZŠ zjistit, zda je možné využít rezervní fond ZŠ na 
placení úroků z úvěru na tělocvičnu        
  
Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze dne 
22.1.2010 

Zastupitelstvo obce: 
 
I)  bere na vědomí: 
1) zprávu z jednání Rady obce        
2) kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce  
3) upravený návrh rozpočtu na rok 2010  
     
II)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Kostečka J., Viliš P.     
2) program jednání ZO       
3) zrušení výběrového řízení na „Technologii kompostárny“ 
3) nákup nového vysavače v ceně cca 3.000,- Kč    
4) inventarizaci majetku obce za rok 2009                
5) DPH pro služby z hrobů ve výši 20%      
6) částku 2.000,- Kč na zakoupení rozhrnovadel na sníh a sůl na 
obecní a školní hřiště           
 
III)      ukládá: 
1) p. Vilišovi P. nákup bezsáčkového vysavače v ceně cca 3.000,- 
Kč  
2) starostovi a místostarostovi obce posoudit potřebu a zajiště-
ní prací pro obec jiným způsobem        
3) starostovi obce prověřit u firmy ZEMAS AG. Mostiště, zda 
by neměla zájem o pronájem pole pod OÚ     
4) starostovi obce zařídit dokončení kolaudace studny na Cyri-
lově za KD   
5) p. Jakubcové zajistit seznam materiálu obce na vyřazení   
 
IV)  zamítá: 
1) žádost TJ Družstevník Bory na zrušení nájmu KD Bory při 
pořádání sportovního plesu konaného dne 13.2.2010 
 
Mgr. Zikmundová Ludmila     Březka Josef 
místostarosta          starosta 

INFORMACE OBČANŮM 
 
 Známky na popelnice na rok 2010 se letos vydávat nebu-
dou, protože firma Odas Žďár nad. S., která odpady odváží, 
známky nevyžaduje. 
  Poplatky za psy, stočné, odpady, hroby, nájmy aj. se vybírají 
v úředních hodinách tj. pondělí a středa od 8.00 hod. - 11.30 hod. 
a od 12.30 hod. - 16.30 hod. Poplatky lze zaplatit i převodem na 
účet obce u Volksbank CZ a.s. Jihlava, č. ú. 4200009323/6800. 
V případě, že byste chtěli platit převodem, je třeba si na obec-
ním úřadě zjistit přesnou částku poplatků (někdo má slevu na 
poplatcích - např. popl. za odpady nebo existují různé sazby za 
poplatky - poplatek za psa…) a variabilní symbol, pod kterým 
poplatky zaplatíte, aby bylo možno Vaši platbu identifikovat. 
Můžete se informovat buď osobně, telefonicky na čísle 
566535175 (724187004) nebo e-mailem -obecbory@razdva.cz . 
 Poplatky na rok 2010 jsou následující:  popl. za psa - 120,- 
Kč, popl. za odpady - 450,- Kč, popl. za hroby 29,- Kč za m2 (ve 
většině případů 145,- Kč za hrob), nájemné podle smluv a stoč-
né - 792,- Kč. Poplatky jsou splatné do 31.3.2010. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Cíl projektu Panenka 
Cílem projektu Panenka je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za 
použití symbolu, který znají všechny děti na světě – panenky. Pro cíle projektu byla zvolena forma textilní 
panenky, kterou si každý může snadno vyrobit i sám doma. Poprvé byl projekt uveden v roce 1988 v Itálii 
pod stejným názvem (Pigotta Project). 
Hlavní myšlenka projektu 
Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF v rozvojových 
zemích proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám (spalničky, záškrt, černý kašel, 
tetanus, tuberkulóza, dětská obrna). 
Pokyny k tvorbě panenky 
Panenka je vyráběna podle střihu, s přišitou textilní etiketou s logem UNICEF a po zhotovení je svým 
tvůrcem opatřena rodným listem, na kterém je uvedeno její jméno, země, kterou představuje, výška a 
také jméno a adresa jejího tvůrce. Panenky by měly být oblečeny, jak je obvyklé v zemích, které představu-
jí, a odrážet i jiné etnické a rasové zvláštnosti (barva pleti, tvar očí, vlasy). Textilní etiketu a rodný list 
(příp. i střih) Vám zašleme na požádání v množství, které potřebujete. 
Kam s ušitou panenkou 
Vyrobené panenky, opatřené rodným listem, můžete zasílat celoročně na adresu: Český výbor pro UNICEF, Elišky Peškové 
17, 150 21 Praha 5. Po dohodě s Českým výborem pro UNICEF můžete sami také uspořádat výstavu a adopci Vámi 
vyrobených panenek.  
Co se stane s panenkou, kterou nám zašlete? 
Všechny panenky jsou zařazeny k adopci (prodeji). Částka, za kterou si můžete panenku „adoptovat“, činí 600 Kč a je stanovena 
podle nákladů, potřebných na očkování jednoho dítěte v nejchudších zemích proti 6 hlavním smrtelným dětským chorobám. V sumě 
jsou zahrnuty očkovací látky, injekční stříkačky, jehly, chladicí boxy, zaškolení zdravotníka apod. Rodina či jednotlivec, který panenku 
adoptuje, obdrží spolu s panenkou blahopřání UNICEF, které zašle tvůrci panenky se zprávou, že jeho panenka našla ,,svoji rodinu“. 
Kde panenky adoptovat – zakoupit 
Celoročně můžete vyrobené panenky adoptovat na www.unicef.cz, v pražských prodejnách UNICEF a na benefičních akcích 
UNICEF. Celoroční i sezónní adopce panenek je zajištěna i na dalších vybraných prodejních místech v ČR, jejichž seznam naleznete 
na www.unicef.cz). Pro další informace si pište na e-mailovou adresu: unicef@unicef.cz nebo telefonujte na 
257 199 828. Vše o projektu Panenka (včetně střihu) naleznete rovněž na www.unicef.cz 
 
„Po dohodě s Českým výborem pro UNICEF můžete sami také uspořádat výstavu a adopci Vámi vyro-
bených panenek.“  A to je náš případ! V Praze mají momentálně panenek dost, ale když se sami postaráme i 
o prodej, tedy adopci panenek, a na Unicef pošleme peníze, uděláme pro dobrou věc hodně.  

 
Jak nám tedy můžete pomoci? Jak 
se zapojit? 
1) Máme teď ušitou zásobu panenek, 
které čekají na šikovné ručičky a na své 
dokončení. K vyzvednutí jsou v Obecní 
knihovně. 
2) Přispět jakoukoliv částkou do kasičky, 
určené na společné adoptování panenky 
(panenek). Kasička bude dostupná při 
různých akcích, které se budou v Borech konat. Nebo jakkoliv 
jinak „kolektivně“ panenku „adoptovat“. 
3) Až budeme mít panenky hotové, a budou mít své rodné 
listy a všechny náležitosti, můžete si panenku „adoptovat“ 
klasicky, tedy za 600,- Kč. 
A co je na celé věci nejkrásnější? Jaká je to radost, vyrobit 

takovou hadrovou panenku a jak děti takovou jednodu-
chou a třeba ještě docela hotovou panenku krásně přijí-
mají! 

     Za klub dobré pohody BK 

ADOPTUJ PANENKU 
A ZACHRÁNÍŠ DÍTĚ 

OBECNÍ STRATEGIE  



Stránka 4 Borský zpravodaj 

„Jádro lidskosti vyrůstá z desetitisíců obyčejných 
 dobrých skutků, které vymezují naše dny.“ 
 
Milí občané a koledníci, 

 dovo l te  m i , 
abych Vám touto 
cestou poděkovala 
jménem Oblastní 
charity Žďár nad S. 
za Vaši spolupráci 
při organizování 
jubilejní desáté 
Tříkrálové sbírky. 
 Díky nezištné 
pomoci Vás a Vašich 
koledníků můžeme 
s radostí oznámit, že 
letošní sbírka byla 
nejúspěšnější za 
dobu svého trvání. 
Celkový výtěžek 
Tříkrálové sbírky 
roku 2010 na území 
žďárského okresu, 
kde poskytuje služby 
Oblastní charita 
Žďár nad Sázavou, 
činí 2 032 826,- Kč. 

Výtěžek se i přes tolik zmiňovanou ekonomickou krizi překvapi-
vě přehoupl přes úctyhodnou dvoumilionovou hranici. V porov-
n á n í  s  l o ň s k ý m  r o k e m  j e  o  z h r u b a  
93 000 Kč vyšší. 
 Z částky ze sbírkového účtu, která je určena k využití 
v našem regionu, pro zařízení Oblastní charity Žďár nad S. a pro 
lidi v sociální nouzi, bude věnována část na pomoc obyvatelům 
Haiti, postiženým katastrofálním zemětřesením. V letošním roce 
by měla Tříkrálová sbírka dále podpořit novou službu osobní 
asistence, o kterou je velký zájem a která doposud v našem 
regionu chyběla. Dále  si také uvědomujeme, že může dojít v 

důsledku eko-
nomické krize 
k poklesu obje-
mu financí pro 
fungování na-
šich služeb, 
takže výtěžek 
T ř í k r á l o v é 
sbírky bude 
možná záchra-
nou pro někte-
ré ze zařízení, 
které by se 
mohlo dostat 
do finančních 
těžkostí. 
 L e t o š n í 
výtěžek opět 
svědčí o obrov-
ské štědrosti 
lidí. Velmi dě-
kuji všem, kteří 
se do jubilejní 
desáté Tříkrá-
lové sbírky 
j a k ý m k o l i v 

způsobem zapojili a pomohou tak svým dobrým skutkem těm, 
kteří pomoc potřebují. 
 Přeji Vám příjemný a požehnaný rok 2010. 
       Žďár nad Sázavou, 27. 1. 2010 
        Ing. Jana Zelená 
   ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou 

  2. 1. 2010 se konala v kulturním domě v Borech dobročinná 
taneční zábava, se skupinou ACCORT. Tuto akci přišlo podpo-
řit přibližně 300 lidí. Výtěžek z akce byl věnován sdružení SR-
DÍČKÁŘI (sdružení rodičů dětí se srdečními vadami) -
  www.srdickari.cz Skupina ACCORT vytvořila úžasnou atmo-
sféru a patří jí veliký DÍK. A poděkování patří také těm, kteří se 
zapojili do příprav, průběhu i úklidu a Obci Bory za zapůjčení 
kulturního domu.     
           DĚKUJEME!              Za pořadatele Zuzka Filipová 

Z VÁNOČNÍHO KONCERTU  
V BORECH 


