
listopad 2010 Číslo 5 

Borský Zpravodaj 

Společné rozsvícení  
vánočních stromečků  
v Dolních i Horních  

Borech 
 

První adventní neděle 
28.11.2010 

Sraz v 17.00 hod. v parku v Horních Borech 

 Čtvrtek 4.11.2010 Památka  
sv. Karla Boromejského, biskupa 
 Pátek  5.11.2010  
I. pátek v měsíci  Dolní  Bory  
17.30 hod. Adorace Nejsvětější Svátosti. 
18.00 hod. Mše sv.: - o.M.P.  
 Sobota  6.11.2010 Sobotní památka 
Panny Marie 
 Neděle 7.11.2010 Slavnost sv. Martina, 
patrona farnosti 
Horní  Bory   10.00 hod. Mše sv. - o.L.Sz.        

POŘAD BOHOSLUŽEB  

 

V době výstavy bude opět otevřené i Obecní muzeum a také si budete moci 
prohlédnout prezentaci projektu budoucí nové návsi v Borech MEZIBORY 
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Stránka 2 Borský Zpravodaj 

NEZÁVISLÍ DEMOKRATÉ    
Celkový počet hlasů  1169   29,9%   
Počet mandátů 5 
 

 
 
KDU - ČSL   
Celkový počet hlasů 2056    52,7 %  
Počet mandátů  8 
 

 

ČSSD 
 Celkový počet hlasů   680   17,4%  
Počet mandátů  2 
 

 1. Mgr. František Eliáš 225 

2. Mgr. Kateřina Brychtová 109 

3. Božena Chalupová 77 

4. Bc. Helena Chalupová 121 

5. Miroslav Pol 115 

6. Lenka Novotná 86 

7. Jana Dvořáková 72 

8. Mgr. Jitka Hromasová 78 

9. Ing. Lucie Dostálová 115 

10. Mgr. Renata Brodská 108 

11. Marie Krejčí 63 

1. Josef Březka 221 

2. Milan Špaček 135 

3. Antonín Novotný 196 

4. Růžena Marková 147 

5. Vladimír Kříž 97 

6. Petr Viliš 165 

7. Blanka Křížová 176 

8. František Dufek 178 

9. Pavel Vávra 110 

10. Vladimír Krejčí 81 

11. Mgr. Zuzana Jurková 123 

12. Vlastimil Filip 87 

13. Jiří Kaštan 117 

14. Roman Kříž 107 

15 Jan Kostečka 116 

1. Mgr. Ludmila Zikmundová 142 

2. Pavel Holánek 98 

3. Jana Zikmundová 153 

4. Milan Dvořák 129 

5. Ing. Michaela Zikmundová 77 

6. Antonín Novotný 81 

OZNÁMENÍ OBECNÍHO Ú ŘADU 
Podzimní svoz nebezpečného odpadu  

proběhne 17.11.2010 (je to státní svátek), 
od 8.15 do 8.45 hod. a od 
8.55 do 9.05 na Cyrilově.  

Kontejner na  
velkoobjemový odpad  
bude před budovou OÚ  
přistaven od 15.11.2010 

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE  
ZASTUPITELSTVA OBCE BORY  

se koná ve středu 10. 11. 2010 v 18.00 hod. 
 

Program: 
- volba mandátové komise ustavujícího zasedání 
- slib členů zastupitelstva obce 
- zpráva mandátové komise 
- stanovení počtu členů rady a počtu uvolněných členů za-
stupitelstva obce 
- schválení volebního řádu 
- volba volební komise 
- volba starosty, místostarosty, radních 
- volba předsedů a členů kontrolního a finančního výboru 
- jmenování zástupce obce do mikroregionu VM - Bítešsko   
- stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce 

Počet volebních okrsků:             1 
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů voličů:  620 
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:   325   52,4% 
Celkový počet odevzdaných úředních obálek:      325 
Celkový počet platných hlasovacích lístků:       322 
Počet neplatných hlasovacích lístků:          3 
 

Počet platných hlasů pro jednotlivé strany a kandidáty  
Celkový počet hlasů:  3905 
Zvolení členové zastupitelstva jsou označeni tučně kurzivou 

  

Vyhodnocení republikového kola Zelené stuhy proběhne až 
15.11. 2010. Tedy, zatím nevíme, jak se u nás soutěžní  komisi 

líbilo…. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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SLOVO HEJTMANA  (pro městské a obecní zpravodaje na listopad 2010) 

V městech a obcích byla zvolena nová zastupi-
telstva, která nyní jednají o svých vrcholných představi-
telích, o složení orgánů a komisí. Přeji všem zastupite-
lům hodně potřebné energie pro tuto nelehkou práci. 
Tak jako v uplynulém období se budu i nyní snažit být 
s novými i pokračujícími starosty a členy samospráv 
v kontaktu, abychom společné problémy řešili v duchu  
zájmu všech našich občanů. Už na začátku nového 
volebního období musím upozornit, že to zdaleka nebu-
de jednoduché. Čekají nás složité úkoly zvláště ve 
školství, sociálních službách a zdravotnictví. Důležité je 
hledání společných východisek i cest k naplnění potřeb 
občanů, jakákoliv „přetlačovaná“ k ničemu nevede, jak 
bohužel předvádí v některých svých krocích současná 
vláda. 

Jednou z nejpodstatnějších oblastí, které se 
musíme věnovat, je podle mne problematika sociálních 
služeb. Zvláště naši starší spoluobčané, kteří ve své 
výrazné většině celý život poctivě pracovali, si zaslouží 
pozornost a pomoc od státu a samosprávných úřadů 
v běžném životě i v někdy obtížných situacích. Bylo by 
velikou chybou, kdyby byli vnímáni jako nějaká přítěž 
na bedrech těch mladších. Senioři jsou potřebnou sou-
částí naší společnosti, jejich zkušenost a nadhled mo-
hou být nejen pro jejich potomky potřebným doplněním 
komplexního vnímání života a všech jeho  součástí. 
V dobrých rodinách se nezapomíná na babičky a dě-
dečky, společná setkání a povídání několika generací 

jsou užitečná a milá nejen svou citovou náplní, ale i 
tím, co si navzájem mohou všichni předat. Vždyť to 
základní lidské prožívání je stejné i v různých staletích. 
Jen na to v uspěchanosti a někdy i domýšlivosti dneš-
ního světa často zapomínáme. Neměli bychom.  

Ne všichni senioři mají to štěstí, že prožívají  
zralý věk v péči své rodiny. Proto je tolik potřebné dob-
ré fungování  sociálních služeb. Nemálo se 
v posledních letech zlepšilo – jsou zřizovány a provozo-
vány domy s pečovatelskou službou, staví se nové (a 
konečně i příjemné) domovy seniorů. Osobně si mys-
lím, že bude nutno tuto potřebu péče o starší spoluob-
čany různými formami rozšiřovat. Potřebné je i zapojo-
vání seniorů do aktivního života. Velmi jsem přivítal už 
sedmé setkání uživatelů a pracovníků zařízení sociál-
ních služeb zřizovaných krajem Vysočina. V říjnu se sto 
čtyřicet z nich sešlo v prostorách našeho úřadu pod 
heslem „Aktivně a s úsměvem se srdcem na dlani“. 
Hráli hry, soutěžili, předváděli své vědomosti a doved-
nosti. Podobné pěkné dny pořádají pro své klienty také 
přímo v jejich sociálních zařízeních.  

 
Přeji vám vše dobré v práci i v soukromí – se-

niorům i juniorům, zastupitelům samospráv i jejich ob-
čanům. 

 
     Jiří Běhounek,   hejtman Vysočiny 
 

 Když v těchto dnech zavítáte do budovy našeho Obecního úřadu, všimnete si hned za dveřmi dvou nových nádob. 
Je to další krok ke snadnějšímu třídění odpadu v naší obci. Některá tato vyřazená elektrozařízení můžete odevzdat i 

v ZŠ, ale ne všichni do školy chodí, anebo tam někoho mají. 
 
Malá sběrná nádoba ASEKOL - zelená 
Do této nádoby patří: 
veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek) např. 
nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehráva-
če a další. 
Ve vrchní části je pak i box pro sběr akumulátorů a baterií 
Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem. 
 
Modrá nádoba s názvem Ekolamp  
je určena pro sběr úsporných kompaktních zářivek a 
výbojek.  
 
Do této nádoby 
patří: 
úsporné kompaktní 
zářivky, výbojky, 
lineární (trubicové) zářivky do délky 40 cm, světelné 
zdroje s LED diodami.  
 

Do této nádoby nepatří: 
klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové 
žárovky, lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm délky. 
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 Vážení a milí občané Borů, naše letošní 
podzimní sbírka šatstva a dalších potřeb-
ných věcí byla úplně rekordní a za to vám 
chci moc poděkovat. Navíc, všechno je 
velmi dobře zabalené. No, zkrátka už to 
umíme! Během sbírky se řada lidí ptala, 
kam to vše odchází a komu to pomůže?   

 

Pro odpověď jsem si zašla na webové stránky Dikonie. B.K. 
 

 Diakonie Broumov je občanské sdružení, které poskytuje sociální 
služby pro lidi, kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci 
a na okraji společnosti. Jedná se především o dlouhodobě nezaměst-
nané, lidi obtížně zaměstnatelné a znevýhodněné na trhu práce, o ty, 
kteří se vracejí z výkonu trestu nebo po dlouhodobém léčení, zejména 
duševně a mentálně postižené, lidi, kteří ztratili svůj domov, i ty, kteří 
jsou sociálně obtížně přizpůsobiví, kteří mají záznam v trestním 
rejstříku, tudíž jsou velmi těžko umístitelní na trhu práce, osoby v 
krizové sociální situaci (vyloučení z evidence úřadu práce, bez sociál-
ních dávek, osoby postižené živelní katastrofou apod.). Ženy a pak 
lidé ve věku nad 50 let představují zvláště zranitelné skupiny. Cílem 
je jejich osamostatnění tak, aby mohli znovu najít své místo ve společ-
nosti. K tomu jsou zaměřeny všechny poskytované sociální služby, 
projekty a další programy. Činnost sdružení a jím poskytované služby 
mají celorepublikový charakter. Diakonie Broumov je šancí pro všech-
ny, kdo se bez pomoci druhých nejsou schopni vrátit do společnosti. O 
uživatele služeb se stará celý tým odborných pracovníků, kteří se 
pravidelně dále vzdělávají v sociální oblasti. 
 Úryvek z výroční zprávy Diakonie Broumov 2009 
Úvodem chci především poděkovat všem, kdo svými dary naši 
práci podpořili. Právě desítky tisíc těch, kdo jsou ochotni daro-
vat ošacení a jiné potřebné věci či přispět svou prací při organi-
zaci našich sbírek, umožňují celý sociální projekt Diakonie Brou-
mov zaměřený na lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Také 
bez aktivní podpory mnoha desítek obecních úřadů, škol, charit 
a církevních obcí, které pro Diakonii Broumov organizují sbírky 
ošacení, se nemůžeme obejít. Je třeba také poděkovat MPSV, 

MZ a Královéhradeckému kraji, že i v roce 2009 sociální projekt 
Diakonie Broumov zčásti finančně podpořily….. 
      PhDr. Vítězslav Králík, ředitel 
 

SBĚR, TŘÍDĚNÍ A ZPRACOVÁNÍ HUMANITÁRNÍCH 
SBÍREK 

Pro veřejnost je nejviditelnější součástí činnosti Diakonie Brou-
mov organizace a svoz sbírek darovaného ošacení a dalších po-
třebných věcí. Je založena na myšlence soustřeďování materiální 
pomoci do jednoho místa s účastí co nejvyššího počtu občanů a 
organizací jakožto dárců, s využitím principu solidárnosti dárců k 
obdarovaným. Darovaný textilní materiál a další věci jsou zákla-
dem jednak pro bezprostřední materiální pomoc, ale především 
umožňují rehabilitační činnosti pro uživatele služeb. Sbírkový 
materiál je vytříděn, balen a expedován podle konkrétních poža-
davků potřebných občanů, sociálních odborů měst, obcí a orga-
nizací, které o pomoc požádají. Část použitelného ošacení, pro 
které už v České republice není využití, posíláme také potřeb-
ným lidem v zahraničí, převážně do zemí Afriky. Tak je zajištěno, 
že využijeme všechny darované věci do posledního kousku, nic 
nepřijde „nazmar“.  Zbývající materiál je zpracován jako další 
použitelný materiál a předán k dalšímu technologickému využití. 
Určitá část poskytnutého použitého šatstva musí být však z 
důvodu silného poškození zlikvidována za úhradu jako odpad, 
bohužel tedy na naše náklady. V Diakonii Broumov probíhá sběr 
použitého šatstva již 17 let. Každým rokem získáváme nové 
zkušenosti a kontakty, především na obcích a městských 
úřadech. Sběr je současně významnou ekologickou aktivitou, 
protože bez něj by mohla významná část sbírek použitého šat-
stva skončit v komunálním odpadu. Diakonie Broumov si k této 
své činnosti zajistila vše potřebné – vlastní dopravní prostředky 
(nákladní automobily), skladové prostory, vybudovala třídírnu 
šatstva a přijala kvalifikované pracovníky. Poptávka po použitém 
ošacení každoročně roste, jak v České republice, tak v zahraničí, 
a máme velké starosti všechny zájemce uspokojit.  
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Od letoš-
ního škol-
ního roku 
jsme do 
n a š e h o 
vzdělávací-
ho progra-
mu zařadili 
problema-
tiku finanč-
ního vzdě-

lávání. V realizaci nám pomáhá zapojení do projektu Rozumí-
me penězům občanského sdružení AISIS. Koordinátory pro-
jektu na naší škole jsou p.uč. L. Zikmundová a p.uč. V. Stará. 
 Cílem projektu je zvýšit úroveň finančního vzdělávání 
školáků především na 2. stupni, seznámit je s principy hos-
podaření s penězi a na reálných životních situacích /řešení 
bydlení, řešení dopravy a nákladů na ni, nákup dovolené atd./ 
je naučit odpovědně řídit rozpočet rodiny. V projektu nejde 
o to, aby žáci uměli odříkat ekonomické poučky nebo vy-
jmenovat finanční produkty. Hlavním poselstvím je, umět se 
zodpovědně rozhodovat a zodpovědně jednat. Žáci se mimo 

jiné naučí, že před 
podepsáním smlouvy 
se vyplatí ji důkladně 
pročíst a že vypůjčené 
peníze dříve nebo poz-
ději budou muset vrá-
tit. 

Žáci 9. roční-
ku naší školy absolvují 
lekce finančního vzdě-
lávání v prvním pololetí 
letošního školního 
roku v rámci předmětu Dílny tvořivosti. Žáci si hned na 
počátku výuky vytvořili stálé skupiny – modelové domácnos-
ti, dohodli se na společném příjmení, sestavili si rozpočet 
rodiny a strategii hospodaření. Dále již budou prostřednic-
tvím svých rodin postupně zažívat a řešit konkrétní životní 
situace. 

 Zbývá doufat, že i díky výuce finanční gramot-
nosti se naši žáci vyhnou chybným rozhodnutím a omylům, 
za která  v praktickém životě často platíme velkou cenu. 

       L. Zikmundová, V. Stará 

V loňském školním roce vyhlásila agentura Dobrý 
den Pelhřimov soutěž s názvem EKO-ZOO. Cílem bylo vytvo-
řit největší virtuální zoologickou zahradu na světě ze tříděné-
ho odpadu a zároveň poukázat na potřebu třídění a správného 
zacházení s odpadem. Žáci si při stavění obrázků užijí nejen 
spoustu legrace, ale zároveň si zábavnou formou prohlubují 
znalosti o možnostech třídění a dalšího zpracování odpadů a 
rozvíjejí svou představivost a zručnost. 

I naše škola tuto akci podpořila. Žáci všech tříd i 
školní družiny vyráběli zvířata z víček od PET lahví, starého 
papíru a dalších materiálů, které patří do tříděného odpadu. 

Hlavní část soutěže proběhla dne 4.10.2010, kdy se 
žáci VI. a VIII. třídy pokusili postavit jedno veliké zvíře ze 
všech nasbíraných víček. Během dvou hodin se jim podařilo 
poskládat obrovského papouška, který měřil neuvěřitelných 

14 metrů, a na jeho stavbu 
padlo cca 26 000 víček.  
 14. 10. se pak naši žáci za 
dohledu zástupců agentury 
Dobrý den, Miroslava Marka 
a Luboše Rafaje pokusili náš 
předchozí rekord překonat.  
 Po tříhodinovém usilov-
ném snažení „poletoval“ po 
tělocvičně obří motýl o roz-
měrech 8,8 x 12,8 metrů. Na 
jeho stavbu padlo 35 600 
víček. Tento motýl je mo-
mentálně největším přírůst-
kem do EKO-ZOO na inter-
netu.  
 O d m ě n o u 
pro žáky byla 
Česká kniha 
rekordů a kurio-
zit. O našem 

snažení se psalo i ve  
Žďárském deníku, v 
Právu a týdeníku 
Velkomeziříčsko.  
Nyní už nám nezbývá 
než doufat, že naše-
ho rekordního motý-
la nepřekoná nějaký 
jiný živočich a že se 
jméno naší školy 
možná objeví i 
v České knize rekor-
dů a kuriozit   
         Věra Musilová 

VYRÁBÍME ZVÍ ŘE PRO EKO-ZOO 

JAK SE NAŠE DĚTI UČÍ ROZUM ĚT PENĚZŮM 
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       Jistě jste si 
v minulých dnech (20. - 
22. října) všimli řady aut 
zaparkovaných před naší 
školou, a také toho, že 
ta auta měla i cizokrajné 
poznávací značky. V naší 
ZŠ, a nejen v ní se konal 
tradiční - již 5. - mezinárodní seminář věnovaný Venkovským 
komunitním školám, který opět pořádala  Národní síť venkov-
ských komunitních škol (NSVKŠ) se sídlem v Borech.  Seminář 
měl letos také úplně rekordní zahraniční účast. Nejpočetnější 
byla skupina účastníků z Polska (6) a Lotyšska (5), dále Estonska 
(2) a po jednom účastníku z Walesu a Německa.  Tedy celkem 
15, společně s 27 účastníky z Čech vytvořili velice rozmanitou 
a tvůrčí skupinu, která po 3 dny diskutovala  a nacházela odpo-
vědi na společné téma - UDRŽITELNOST.  
 Společná jednání zahájil již tradičně starosta obce Bory 

Josef Březka přivítáním 
účastníků a předseda NSV-
KŠ František Eliáš předsta-
vením střednědobého 
programu NSVKŠ téma-
tem: Český venkov - změ-
ny v letech 2010-13 při-
pravené NSVKŠ. Potom již 
následoval maraton jednání 
a presentací. Největším 
přínosem je, pokud se 
každý z účastníků k tématu 

může vyjádřit a aktivně tak přispět svým názorem či nápadem. 
A k tomu byla spousta příležitostí, nejen neformálně během 
přestávek, ale především na Workshopech. 
 V pátek byl pro všechny účastníky semináře (ale také pro 
obyvatele Borů, kteří tvořili návrh nové návsi pracovně nazýva-
né Mezibory) připraven 
v kulturním domě společen-
ský večer s hudbou a skvěle 
připraveným rautem, který 
připravily paní kuchařky z naší 
školní jídelny pod vedením 
paní Padalíkové. Ty se také po 
celou dobu konání semináře 
staraly o celé stravování a 
všem patří veliké poděkování 
a uznání za výborně odvede-
nou práci.  
 A že je projekt Mezibory 
věc mimořádná víme a zájem zahraničních účastníků semináře 
nám to jen potvrdil.   
  
  Jana Procházková, Marcela Slavíková a Blanka Křížová 

 Jaké nejdůležitější aktivity se již realizovaly v projektu 
v roce 2010, které se odehrávaly v obci Bory?  
 Již od podzimu roku 2009 do letošního června se 
v Borech školilo 12 venkovských nadšenců v  kurzu Obecní 
koordinátor celoživotního vzdělávání. Potom, co všichni 
účastníci úspěšně napsali závěrečnou práci a také ji obhájili 
před komisí, na ně čekal certifikát o úspěšném absolvování 
Ministerstvem školství akreditovaného kurzu. V průběhu jara 
probíhaly v obcích těchto koordinátorů facilitace místních 
partnerství. V září vyjelo 14 koordinátorů a pracovníků part-
nerství na venkově na studijně-pracovní výjezd do Polska.  A 

v říjnu k nám do Borů přijeli odborní-
ci obou partnerů (ve Velké Británii – 
partner Sustainable Wales a v Polsku - 
partner Partnerstwo dla Krajny i Pa-
łuk) aby zde konzultovali budování 
partnerství v konkrétních obcích. 
 Projekt Transfer know-how a 
budování mezisektorového partner-
ství v obcích je podpořen z prostředků Evropského sociální-
ho fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost.    Marcela Slavíková 

PÁTÝ MEZINÁRODNÍ SEMINÁ Ř V BORECH   

Pokračování projektu „Transfer know-how a budování  
mezisektorového partnerství v obcích“ 
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 Mateřské centrum v Borech má 
za sebou první 2 měsíce své činnosti. Co ty dva 
měsíce přinesly? Uskutečnilo se několik předná-
šek a malování maminek s dětmi a 2x také muzi-
koterapie pro dospělé. Mnohokrát byla jen tak 
otevřená herna pro děti. Jisté je, že se tu líbí dě-
tem i maminkám, že je ale docela těžké shodnout 
se na vhodném čase, který bude vyhovovat valné 
většině. A tak jsme se zatím ustálili na čase 16 -18 

hod. pondělí a středa. Škoda, že koncem října bylo dost dětí nemoc-
ných a tak nemohli s maminkami chodit. Ale to se nedá nic dělat. 
  

 Program Mateřského centra na listopad – prosinec  
 

Herna je otevřena každé pondělí a středu 16.00-18.00 hod. 
 Středa 3.11.  
a 15.12. 10.00 hod.  
Artefiletika pro děti 
a maminky s paní 
s paní Svatavou Drlíč-
kovou. 
 Ú t e r ý  3 0 . 1 1 . 
v 19.00 Muzikotera-
pie s paní Svatavou 
Drlíčkovou. Vezměte si 
polštářek, karimatku, 
spacák a také je nutno 
přijít včas. Pozdější pří-
chod není možný! 
           Text a foto BK 

 Při slavnostní bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla 
v pondělí 27. září 2010, která připomněla první výroční ná-
vštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v moravské metropoli, 
předal brněnský biskup Vojtěch Cikrle osmi kněžím dekrety, 
jimiž je papež Benedikt XVI. Jmenoval Kaplanem Jeho Svatosti 
s právem užívat před svým jménem čestný titul monsignore 
(zkratka Mons.).  
 Zmíněný titul obdržel také bývalý velkomeziříčský děkan 
P. Jan Peňáz (1951), který nyní působí jako farář ve Křtinách u 
Brna.  
 Stejný titul podle informací z webových stránek velkome-
ziříčského děkanství mohou používat také Mgr. Jindřich Bar-
toš (1955), farář ve farnosti sv. Mikuláše ve Znojmě, děkan 
děkanství znojemského a vranovského; Mgr. Josef Brychta 
(1949) farář v Jemnicích, Budkově a Rančířově, děkan děkan-
ství moravskobudějovického; ICLic. Mgr. Jan Daněk (1950), 
farář v Novém Městě na Moravě, děkan děkanství žďárského, 
obhájce svazku Diecézního církevního soudu; Vnislav Fruvirt 
(1923), farář v Brně-Bystrci, soudce Diecézního církevního 
soudu; ThDr. Dušan Hladík (1959), v současné době žijící v 
USA, pověřený péčí o české krajany v zahraničí; Ing. Martin 
Holík (1960), farní vikář v Brně u kostela sv. Augustina, ředitel 
Radia Proglas a ThLic. Václav Slouk (1957), farář v Brně u sv. 
Jakuba, děkan děkanství brněnského, člen Kněžské rady a 
Sboru poradců, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra 
a Pavla v Brně.     Zprac.: Iva Horká Velkomeziříčsko 
 

 Monseigneur (francouzsky můj pane) byl ve Francii titul 
krále (monseigneur le roi), později pak titul a způsob oslovo-

vání mladšího bratra panující-
ho krále. Ke konci monarchie 
tak bývali oslovováni i ostatní 
princové královské krve, nyní 
i vysoká rodová aristokracie. 
Dnes se slovem monseigneur 
označuje nositel rytířského 
titulu a za Napoleona se pou-
žíval jako titul ministrů. 
 

V katolické církvi přísluší 
od roku 1968 titul monsigno-
re (čti monsiňor): 
kněžím, kteří jsou nositelé čestných titulů 
- kaplan Jeho Svatosti (většina monsignorů), 
- prelát Jeho Svatosti (např. ThLic. Václav Červinka, prof. 
PhDr. Tomáš Halík, 
 - apoštolský protonotář (např. Ludvík Horký, ThDr. Oto 
Mádr, 
a automaticky 
- úředníkům Římské kurie označovaným jako apoštolští pro-
tonotáři (zpravidla jich bývá sedm) po dobu jejich funkce, 
- biskupům (a arcibiskupům), 
- generálním vikářům po dobu jejich funkce. 
 Dříve se používala zkratka Msgre. (popřípadě Msgr.), v 
současné době je preferována Mons. (jedním z důvodů může 
být i záměna zkratky Msgre. za Mgr.). 
 
     Z Wikipedie, otevřené encyklopedie 

PAPEŽ JMENOVAL P. JANA PEŇÁZE MONSIGNOREM 
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 21.8. 2010 přistál na pozemku u Sklenářů v Borech sva-
zek balónků. Zachytily se na stromě a tak pro ně Libor Ště-
pánek vylezl, a sundal je dolů. Takto nalezené balónky, to je 
vždycky velké dobrodružství a zvědavost. Hurá, cedulka tu 

byla. Je to až z Holandska!  Ale ouha, je to holandsky a navíc část textu byla 
psána rukou a tak trvalo pár dnů, než jsme našli někoho, kdo to přeloží. 
 
Překlad cedulky z balónků: 
 Tyto balónky byly vypuštěny při příležitosti sňatku Armanda a Mar-
cii a byli by moc rádi, kdyby tento dopis (přiložená karta), byl poslán 
zpět na níže uvedenou adresu. 
 
Pokud bude dopis zaslán zpět, dostanou novomanželé dárek - kempo-
vání v oblasti W.... (To už je to psaní rukou, které nelze přečíst.) 
 
 A tak Lucka Dostálová pomohla se sepsáním odpovědi a Štěpánkovi naba-
lili do obálky i pohlednice a další materiály o Borech, a poslali do Holandska. 
Jestli šťastný novomanželský pár dostal to kempování, to jsme se nedozvědě-
li, ale e-mail s fotografiemi, který vzápětí dorazil, byl moc milý. A za pár dnů 
pošta přinesla ještě pohlednici. 

 

 Milá rodino Štěpánkova, 
 děkujeme za vrácení pohlednice z 
balónků, byli jsme pře-
kvapeni, že balónky 
dolétly tak daleko. Ba-
lónky byly vypuštěny ve 
městě Nijmegen v sobo-
tu 21.srpna v 1.00 hodi-
nu v noci po svatební 
oslavě  mé sestry 
(20.srpna). To zname-
ná, že balónky uletěly 
celou vzdálenost za 16 

hodin. Je zajímavé, že balónky dorazily do České republiky, pro-
tože ostatní balónky přistály na severu Německa (blízko Polska).  
 Ukázali jsme vaši pohlednici celé naší rodině minulou sobo-
tu, všichni byli velice překvapeni. Také proto, že moje manželka 
byla na prázdninách ve Žďáře, když byla mladá. 
  
 Přidávám ně-
jaké obrázky z 
vypouštění balón-
ků a také fotku mé 
sestry a jejího 
manžela. Jen tak 
pro představu.  
S pozdravem,  
                   Joost 
 
Blanka Křížová a 
rodina Štěpánkova 
a Sklenářova  
(za překlad děkuje-
me Vendulce Kří-
žové a Míše Zik-
mundové) 

MILÝ P ŘÍBĚH 

Bory – Apeldoorn 956km 
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 Máš rád přírodu a chuť ji poznávat? Chceš najít nové 
kamarády a užít si spoustu legrace? 
 MOP Bobeš přibírá nové členy!! Holky i kluky (nejlépe 
od 2. třídy) 

Scházíme se každý pátek v klubovně na Obecním úřadě v Borech.  Hra-
jeme různé hry, chodíme do přírody, jezdíme na jednodenní výlety, 
podzimní prázdniny a o letních prázdninách na čtrnáctidenní tábor. 
 Pokud bys měl(a) zájem, přijď se za námi podívat, kterýkoliv pátek 
v 16 hod. Budeme se těšit. 
    Lenka, Iveta, Laďa, Štěpán, Zuzka., Jitka, Dana…. 

POZVÁNKA PRO VŠECHNY DĚTI 

VELKÁ, VÁNO ČNÍ SOUTĚŽ  
Obecní knihovna vyhlašuje soutěž pro děti : 12  KROKŮ K VÁNOCŮM 
 

Zahájení v úterý 9.11. ve 12.00 hod. v knihovně a na stránkách www.knihovna.bory.cz 
Pravidla:  
1. vždy v úterý a pátek (půjčovní dny naší knihovny) naleznete nový úkol v knihovně a na webu. 
2. Splněné úkoly si budete zaznamenávat do Záznamníčku. 
Soutěž bude rozdělena na dvě kategorie: děti 6-10 let a 11-14 let. 
A jaké ceny čekají ty, kteří  všech 12 kroků úspěšně zvládnou? Hodnotné a vánoční…. 

Obecní knihovna oznamuje svým 
čtenářům, že má nový vý-
měnný soubor 300 knih z 
knihovny M. J. Sychry ve 
Žďáře nad Sáz.. A také 

řadu nových knížek vlast-
ních. Počasí je již na čtení 
příznivé, přijďte si vybrat. 

 Už několik let se kon-
cem listopadu v knihovnách 
slaví Den pro dětskou 
knihu. My jsme ho loni osla-
vili na Pohádkovém kopečku 
balónky štěstí.  A jak tento 
den oslavíme letos? Už dáv-

no slibovanou Nocí s Andersenem pro 
starší a pokročilé. Tedy pro děti od 10. do 
14. let. 
 Začátek bude v pátek 26.11. v 18.00 hod. 
v knihovně. Končit a rozcházet se budeme ráno 
po snídani.  
 Přihlášky a další informace získáte v Obecní 

 

Přijďte si vyrobit vlastní lampion.  
 Na nedělní adventní světýlka. Obecní 
knihovna sobota 27.11. v 17.00 hod. Prosím, 
přineste si sebou kulatou papírovou krabičku 
od taveného sýra, nebo krabici od džusu (o 
obsahu 2 l.). Ostatní materiál bude připraven.  
                                                        BK 



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 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v listopadu 2010 
 

Neprošlo jazykovou úpravou 
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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 
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 Dosud se naše přípravka i žáci dělili o šatnu s dospělými fotbalisty a to rozhodně nebylo 
dobře, jak pro malé hráče, tak pro jejich trenéry.  Proto už před několika lety bylo rozhodnuto, 
že je třeba dostavět u kabin na hřišti přístavbu šatny. To se letos podařilo. Náklady na celou stav-
bu činily 60 tis. Kč z rozpočtu obce. Veškeré stavební 
práce i vnitřní vybavení provádí rodiče a trenéři malých 
hráčů. Dosud to bylo asi 300 brigádnických hodin. 
 Nová, samostatná šatna umožní, aby si kluci vše 
zařídili dle svých potřeb a přání. A jejich trenérům pak 
podstatně usnadní práci.  
 Teď si také dobře uvědomujeme, jaký kus práce 
odvedli naši předchůdci, když vystavěli pěkné kabiny na 
hřišti a my teď můžeme jen přistavovat. A také je velká 
radost jak nám všichni dodavatelé a řemeslníci vycházejí 
vstříc. „Vždyť je to pro naše kluky….“ 
 Rozhovor s Petrem Vilišem  zaznamenala BK 

 

Sobota 13.11. 2010  
(PO)MARTINSKÁ  

TANEČNÍ  ZÁBAVA 
se skupinou  

Kulturní dům Bory 
Srdečně zve TJ Družstevník 

ŠATNA MALÝCH FOTBALIST Ů JE PŘED DOKONČENÍM 

 Dne 20.10.2010 proběhlo okresní kolo 
stolního tenisu základních škol ve Žďáru nad 
Sázavou. Naši školu H. Benešové (obhájce 
prvenství z loňského roku kategorie 
„3“ročník 1996, 1997, 1998 dívky) zastupo-
valy hráčky ve složení: Kateřina Dufková, 
Šárka Dufková a Kristina Kotačková. Vzorně 
připravená herna se třemi novými hracími 
stoly byla ozdobou turnaje. Boračky potvrdily 
roli favorita a porážely jednu soupeřku za 

druhou. Drtivým způsobem a bez ztráty jediného 

setu vyhrály celý turnaj.  
 Vítězstvím v okresním kole si hráčky z Borů zajis-
tily postup do krajského kola, které se koná 8. 11. 
v Hrotovicích u Třebíče. Tam to bude hodně těžké. 

Přejeme našim děvčatům hodně štěstí!   
   František Dufek  Zuzana Jurková 

OKRESNÍ KOLO STOLNÍHO TENISU Ž ĎÁR NAD SÁZAVOU   

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM  
JUBILANTŮM!  

 
 
 
 
 
 

 

Stanislav Kotačka, Dolní Bory 221   
12.11.1950  

Josef Dostál, Horní Bory 146     
14.11.1935  

Vladimír Hlaváč, Horní Bory 105 
5.12.1935  

  Jana Eliášová, Horní Bory 130 
15.12.1950 

 

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví a pohody! 


