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Borský zpravodaj 
Číslo 6 Prosinec   2014 

VÁNOČNÍ DÁREK PRO VŠECHNY! Pan Pavel Štyl ze Žďáru nad Sáz. vyro-
bil papírové modely všech 3 církevních staveb v Borech a tak na stránkách obce, nebo na strán-
kách autora naleznete dnes nejen model kostela Sv. Jiljí, ale i kostela Sv. Martinna v Horních 

Borech a také zvoničku na Cyrilově! 
Dokonale provedené papírové modely naleznete ke stažení na www.bory.cz  

 Obsah čísla: 
 

Advent v Borech 5 
Masopust v Borech 8 
Podzim v MC 9 
O kurzech Komunitní 
školy 9 
Bory, historický vývoj 10 
Jak se jmenujeme? 12 
KDP 13 
MOP 13 
Do Tramtárie 14 
TJ Družstevník 15 
Volejbalový turnaj 16 
Pozvánky na turnaje 16 

Další informace na:  
(http://papir.pavelstyl.cz 

Pořad bohoslužeb pro Bory a okolí  
 

Středa  Štědrý Den - Vigilie Narození Páně 
24.12. Horní Bory 21.30 Mše sv. v noci:  
    Za farníky - o.L.Sz 
Čtvrtek  Slavnost Narození Páně 
25.12.4  Horní Bory 9.45 Mše sv. - o.J.B. 
Pátek  Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

26.12.  Dolní Bory 8.50 Mše sv.  
     za duše v očistci - o.J.B. 
             Horní Bory 9.50 Mše sv. - o.J.B. 
Neděle Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
28.12. Horní Bory 9.45  Mše sv. -o.J.B. 
31.12.. Horní Bory 16.00.hod. Mše sv.  
1.1.2015 Horní bory 9.45. hod. Mše sv.  

… 400, 500, NEBO SNAD 
UŽ 622?  

Kolik se nás tentokrát sejde  
na Holém vrchu? 

Start 1.1. 2015 ve 12.30 hod. 
tradičně od Vaverkových. 

Přijďte si užít krásné odpoledne!  
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Usnesení z ustavujícího zasedání  
zastupitelstva obce Bory ze dne 7.11.2014 

 

Ustavující zasedání: 
 I. zřizuje 
1. finanční výbor         
2. kontrolní výbor        
 II. volí 
1. starostu obce: Josef Březka, nar. 8.11.1964    
2. místostarostu obce: Blanka Křížová 
3. členy rady: Ing. Lucie Dostálová 
     Petr Viliš 
     Mgr. Martin Chalupa 
4. předsedu kontrolního výboru: MVDr. Růžena Marková 
5. předsedu finančního výboru: Mgr. František Eliáš 
6. členy kontrolního výboru:  Pavel Láznička, Pavel Vávra 
7. členy finančního výboru: Ing. Mgr. Marcela Slavíková 
    Bc. Dana Suková, nar. 7.3.1990 
 III. jmenuje zástupce obce do Mikroregionu Velkomezi-
říčsko-Bítešsko: Josef Březka, nar. 8.11.1964 
 IV. stanovuje 
1. počet členů rady - 5 
2. počet uvolněných členů zastupitelstva - 1 - starosta 
3. počet členů výborů - 3 
3. výši odměny členům zastupitelstva v současné výši tj. místosta-
rosta 7.500,- Kč, radní 400,- Kč a předsedové výborů 200,- Kč 
měsíčně od 7.11.2014 
 V. schvaluje 
1. ověřovatele zápisu a zapisovatelku 
2. program jednání 
3. veřejné volby starosty, místostarosty, radních, předsedů a členů 
výborů 
Blanka Křížová – místostarosta Josef Březka - starosta 

     

Z JEDNÁNÍ RADY OBCE 19. 11. 2014 
 

1. Pronájem obecního bytu 1+1 v obecní bytovce se nedaří. Zá-
jemci, kteří se dosud hlásili, se např. nemohou v tuto chvíli přihlá-
sit v obci k trvalému pobytu, nebo obci dluží na poplatcích, což je 
v rozporu s podmínkami pro přidělení obecního bytu. 
RO navrhuje opět podat inzeráty a pronájem bytu ještě odložit. 
2. RO na jednání 2. 10. 2014 rozhodla na zimní období (1.11.2014 
- 30.4.2015) vytvořit 2 místa pracovníků na VPP. V tuto chvíli je 
jedno místo obsazené a pro druhé je třeba vybrat z 8 zájemců, 
které obci doporučil Úřad práce. RO schválila přijmout do pra-
covního poměru na VPP paní Kateřinu Novotnou Dolní Bory 273. 
4. Žádosti: Nájemníci z obecní bytovky č.162 žádají o snížení ná-
jemného o 30-40% od měsíce listopadu 2014 z důvodu výstavby 
nové MŠ. RO nesouhlasí s tak výrazným snížením nájemného. 
5. XXXX. žádá o prominutí platby za stočné za rok 2014. Potřeb-
ná potvrzení o tom, že trvale žije jinde, kde platí nájem, který 
zahrnuje i tyto poplatky, doložil. RO souhlasí s prominutím platby. 
6. O prominutí platby za stočné žádá i paní XXXX, která je dlou-
hodobě hospitalizována v Psychiatrické léčebně v Jihlavě. RO 
souhlasí s prominutím platby. 
7. Různé: 
- Starosta seznámil přítomné s hlavními investicemi, které zařazuje 
do rozpočtu obce na rok 2015. Jsou to zejména: oprava místních 
komunikací, nátěr fasády kostela v DB, suchý poldr směrem 
k Cyrilovu, odkoupení cesty a sítí u Večeřových, stavební parcely 
- L. Dostálová navrhuje svolat jednání na ČOV a dořešit odstraně-
ní závad. RO ukládá starostovi svolat toto jednání. 
- XXXX opět nabízejí obci k odkoupení pozemky na Sádkách. 
RO ukládá starostovi svolat schůzku všech vlastníků pozemků 
v této lokalitě, aby bylo možné aktuálně zjistit, jaké mají plány a 
zda je reálné počítat zde s uskutečněním plánované výstavby a zda 
by bylo tedy dobré pozemky od XXXX kupovat. 
- Rybníčky za ČOV jsou momentálně vypuštěné. RO ukládá sta-

rostovi, zjistit u nájemce, proč tomu tak je a zajistit případně na-
puštění na zimu, protože děti tyto rybníčky využívají na bruslení. 
- Do ulice za Jednotou (odbočka vlevo) chybí dopravní značka 
slepá ulice. A protože tam často omylem zajíždí auta a pak se tam 
musí otáčet, bylo by dobré tuto značku tam umístit. RO ukládá 
starostovi zajistit novou dopravní značku, nebo přestěhování jiné. 
- L. Dostálová navrhuje zjistit možnosti, aby i obec Bory měla na 
svých webových stránkách „Klikací“ rozpočet. RO pověřuje sta-
rostu zjistit tyto možnosti, zejména programové a také finanční 
náročnost. 
- P. Viliš navrhuje opět se zabývat dovybavením kuchyně 
v Kulturním domě, aby zde bylo možné vařit a tím vytvořit dobré 
podmínky pro pořádání rodinných oslav, srazů apod. RO pověřuje 
starostu svolat schůzku s kuchařem, případně dalšími odborníky 
v KD. 
- Co s bývalým KD v Dolních Borech, za nedlouho bývalou MŠ? 
Návrh na přestěhování MC a kluboven neziskových organizací 
např. MOP. 

Přítomni byli všichni členové RO. 
 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
      

          Zápis z 1. jednání ZO Bory 21. 11. 2014  
Přítomni: Březka J., Křížová B., Špaček M., Vávra P., Viliš P., 
MVDr. Marková R., Mgr. F. Eliáš., ing. Dostálová L., Mgr. Chalupa 
M., Kujalová J., Bc. Suková D., ing. Slavíková M., Kotačka L., Láz-
nička P. 
Omluveni: Chalupa O. 
Veřejnost: 4 občané 
Jednání: 
1. Pozvánka na toto jednání byla včas vyvěšena, všechny materiály 
byly členům ZO zaslány v elektronické podobě. Jednání zahájil 
starosta obce v 19. hod. Počet přítomných zastupitelů obce je 14. 
Tedy je ZO usnášeníschopné. 
2. Ověřovatelé zápisu. Návrh B. Křížové ing. M. Slavíková, ing. L. 
Dostálová, 
Hlasování: 14-0-0 
Usnesení 2/1 ZO: ZO schvaluje ověřovatele zápisu: Ing.Lucii 
Dostálovou, ing.Marcelu Slavíkovou 
3. Program: 
1. Zahájení zasedání 
2. Schválení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu jednání 
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
5. Seznámení s jednáním RO 
6. Likvidace vyřazeného majetku 
7. Rozpočtové opatření č.8/2014 
8. Schválení smluv na úvěr 
9. Prodej a koupě pozemků 
10. Projekt na suchý poldr. 
11. Příprava rozpočtu obce na rok 2015 
12. Výroční zpráva ZŠ 
13. Přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin 
14. Žádosti 
15. Různé 
16. Závěr 
Program byl doplněn o body 12 a 13. Výroční zpráva ZŠ, Přeruše-
ní provozu MŠ 
 Hlasování: 14-0-0 
Usnesení 3/1 ZO: ZO schvaluje program jednání včetně doplně-
ní o 2 body. 
4. Kontrola usnesení z minulého jednání ZO 
Usnesení 4/1 ZO: ZO bere na vědomí kontrolu usnesení 
z minulého jednání ZO. 
5. Seznámení s jednáním RO. Připomínka, že KD je opravdu nut-
no dovybavit a koupit stroj na drátkování parket, nové stoly a 
židle. 
Usnesení 5a/1 ZO: ZO bere na vědomí zprávu z jednání RO. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Usnesení 5b/1 ZO: ZO doporučuje zaměřit se na dovybavení 
KD 
6.  Likvidace vyřazeného majetku. Seznamy k vyřazení nepotřeb-
ného majetku připravili jednotliví správci majetku. Zde je zdůvod-
něno, proč a jak budou jednotlivé položky vyřazeny. Příloha. 
 Hlasování: 14-0-0 
Usnesení 6/1 ZO: ZO schvaluje likvidací vyřazeného majetku 
dle předložených seznamů. 
7. Rozpočtové opatření č.8/2014 v celkové výši 139 184,- Kč. Jana 
Jakubcová, účetní obce vysvětlila přítomným jednotlivé položky 
rozpočtového opatření. Příloha. 
 Hlasování: 14-0-0 
Usnesení 7/1 ZO: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.8/2014v 
celkové výši 139 184,- Kč 
8. Schválení úvěrových smluv s bankou Sberbank CZ, a.s.: a.) 
Předfinancování dotace programu ROP NUTS II Jihovýchod pro 
projekt „Školka Bory pro třetí tisíciletí“, max. do výše CZK 
10.000.000,-. Úvěr je splatný jednorázově nejpozději ke dni 
31.12.2015. 
b.) Financování vlastního podílu klienta na projektu „Školka Bory 
pro třetí tisíciletí“, max. do výše CZK 3.500.000,-. Splácení úvěru 
je stanoveno od 31.3.2015 do 30.9.2023. 
Zastupitelé se dotazovali na výběr banky, s kterou je smlouva 
uzavírána a na možnosti jiných úvěrů s jinou úrokovou sazbou. 
Starosta vysvětlil, že obě tyto smlouvy jsou uzavírány na základě 
závazného úvěrového příslibu, daného již v době podávání žádosti 
do ROP, který byl s touto bankou uzavřen. Příloha. 
 Hlasování: 14-0-0 
Usnesení 8a/1 ZO: ZO schvaluje uzavření úvěrové smlouvy 
s bankou Sberbank CZ a.s. Předfinancování dotace programu ROP 
NUTS II Jihovýchod pro projekt „Školka Bory pro třetí tisíciletí“ 
celkové částce 10 000 000,- Kč 
Usnesení 8b/1 ZO: ZO schvaluje uzavření úvěrové smlouvy 
s bankou Sberbank CZ a.s. Financování vlastního podílu klienta na 
projektu „Školka Bory pro třetí tisíciletí“, max. do výše CZK 
3.500.000,-. 
9. Převody pozemků: - Koupě pozemku: Část pozemku parc. č. 
93/1 o výměře asi 600 m2 v k.ú. Dolní Bory cena 100,- Kč m2. 
Pozemek za prodejnou Jednoty, přístup a parkoviště k budoucí 
MŠ. Záměr obce č.2/2014 byl řádně vyvěšen. 
 Hlasování 14-0-0 
Usnesení 9a/1 ZO: ZO schvaluje koupi části pozemku p.č. 93/1 
o výměře asi 600 m2 v k.ú. Dolní Bory. Cena 150,- Kč m2. 
- Prodej pozemku p.č. 1209/11 v k.ú. Horní Bory o výměře 75m2. 
Cena 150,- Kč m2. Záměr obce č.5/2014 byl řádně vyvěšen 
 Hlasování 13-0-1 (zdržel se P.Viliš) 
Usnesení 9b/1 ZO: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 1209/11 
v k.ú. Horní Bory o výměře 75m2. Cena 150,- Kč m2. 
- Vyvěšení záměru - prodej pozemku p.č. 356/34 o výměře 172 
m2 k.ú. Dolní Bory. Jedná se o nedořešenou část pozemku 
z minula. 
 Hlasování:  14-0-0 
Usnesení 9c/1 ZO: ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej 
pozemku p.č. 356/34 o výměře 172 m2 k.ú. Dolní Bory. Cena 150,
- Kč m2. 
10. Projekt suchého poldru „Na Benátkách“. Starosta obce sezná-
mil přítomné s připravovaným projektem. V tomto místě dochází 
často k průtoku přívalových vod a velkým splachům nečistot. Pa-
vel Láznička doporučuje ještě prověřit, zda plánovaná roura 120 
cm bude dostačovat? Zpracování žádosti na dotaci z Ministerstva 
zemědělství. Zastupitelé připomínají také nutnost řešit otázku 
přívalových vod v části obce „Na Brodku“ 
 Hlasování: 14-0-0 
Usnesení 10a/1 ZO: ZO schvaluje pokračovat v realizaci pro-
jektu Suchý poldr „Na Benátkách“ zpracováním žádosti o dotaci 
z Ministerstva zemědělství. 
Usnesení 10b/1 ZO: ZO doporučuje řešit otázku přívalových 

vod v části obce „Na Brodku“ 
11. Návrh rozpočtu na rok 2015. Největší položky budou: místní 
komunikace, nátěr kostela v DB, odkup cesty u Večeřových, sta-
vební pozemky. Příloha. 
Usnesení 11/1 ZO: ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce na 
rok 2015. 
12. Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014. Ředitel ZŠ Mgr. 
František Eliáš předložil přítomným Výroční zprávu ZŠ. Výroční 
zpráva je k nahlédnutí na OÚ č.j.1357/8. 
Usnesení 12/1 ZO: ZO bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ za 
školní rok 2013/2014. 
13. Přerušení provozu MŠ ve dnech 22.12.2014  - 2.1.2015 
z organizačních důvodů. Jedná se období vánočních prázdnin. Ro-
diče dětí neprojevili na tuto dobu zájem o to, aby MŠ byla 
v provozu.   
 Hlasování. 14-0-0 
Usnesení 13/1 ZO: ZO schvaluje přerušení provozu MŠ ve 
dnech 22.12.2014  - 2.1.2015. 
14. Žádosti:  
- M. Chalupa žádá za SRDPŠ při ZŠ o příspěvek na ples, který 
bude 7.2.2015.  
 Hlasování. 14-0-0 
Usnesení 14/1 ZO: ZO doporučuje o příspěvek na ples SRDPŠ 
požádat z FMP 2015. 
15. Různé: 1.) MVDr. Marková - kontrolní výbor: Byla provedena 
kontrola jaké Dohody o provedení práce má obec uzavřeny. Paní 
Marková navrhuje zvážit, zda by se některé činnosti nedaly pře-
vést na nově přijatou pracovní sílu paní Haškovou. Dále se pí. 
Marková dotazovala, kdo schvaluje uzavírání těchto smluv. Navr-
huje, zapracovat např. do jednacího řádu, aby o těchto smlouvách 
byla RO, nebo ZO informováno. Dále se pí. Marková dotazovala, 
jak jsou na obci zpracovávány žádosti o dotace. Pan starosta infor-
moval o tom, že velké projekty z EU jsou zpracovány odborníky. 
Dále bylo kontrolováno využívání příspěvku TJ Družstevník. Kont-
rolní výbor shledal, že toto čerpání je v pořádku v souladu 
s posláním TJ. 
Dalším předmětem kontroly bylo vyúčtování akce výměna světel 
veřejného osvětlení. Konečná částka za výměnu světel veřejného 
osvětlení a provedené opravy je  979 265,- Kč.  
Usnesení 14a/1 ZO: ZO bere na vědomí zprávu kontrolního 
výboru. 
Usnesení 14b/1 ZO: ZO ukládá starostovi obce informovat RO 
o uzavíraných Dohodách o provedení práce, a o Dohodách o 
pracovní činnosti uzavíraných obcí Bory. 
Usnesení 14c/1 ZO: ZO ukládá účetní obce na příští jednání 
ZO dle požadavku kontrolního výboru předložit vyčíslení nákladů 
za zpracování žádosti o dotaci na MŠ. 
2.) Náhradní hřiště. Jeho budoucnost, případné využití k jinému 
účelu. Např. průmyslová zóna, nebo stavební pozemky. I když už 
delší dobu TJ náhradní hřiště nevyužívá a neudržuje, v současnosti 
má 6 mužstev a toto hřiště zřejmě opět využívat bude. 
3.) Informace P. Vávry a ing. L. Dostálové, že  na 31.1.2015 se 
plánuje průvod masopustních masek. Rádi by, aby se zapojilo celé 
ZO a všechny spolky v obci. 
4.) Pan XXXX přednesl požadavek, aby v Borském zpravodaji byla 
uváděna účast zastupitelů na jednáních, a také kdo jak hlasoval. 
16. Závěr jednání 21.40 hod. 
Blanka Křížová  25.11.2014 
 
Ověřovatelé zápisu:      Ing. M. Slavíková,   Ing. L. Dostálová,  
Starosta obce - J. Březka    Místostarostka obce – B. Křížová  
 

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 14 členů. 
(Omluven O. Chalupa) 

 

Tyto dokumenty jsou upraveny v souladu se zákonem č. 
101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. 



PROVOZNÍ  
A ORDINAČNÍ HODINY  

O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 
 

MUDr. Klimecký:   
Pondělí 22.12.: 7.00 - 11.00  12.30 - 
14.00  poradna pro kojence a malé děti 
Úterý 23.12.   7.00 - 10.00.   
Poradna v Borech odpadá! 
Pondělí 29.12   7.00 - 11.00     
12.30 - 14.00 je poradna pro kojence a 
malé děti 
Úterý     30.12   7.00 - 10.00 
Středa    31.12   7.00 - 10.00 
Pátek     2.1.2015   7.00 - 10.00 
MUDr. Šubert 
Po  29.12.2014    7 :00 – 9:00 
Út  30.12.2014    7:00 – 9:00 
St   31.12.2014    7:00 – 9:00 
Pá  2.1.2015  NEORDINUJE! 

MUDr. Doležal:  
22. - 23. 12. Dovolená 
31. 12. ordinace pouze do 10,00 
29. 12. ordinace 8,00 - 12,00 
30. 12. 8,00 - 9,00 + 13,00 -17,00 
2.1. dovolená 
MUDr. Bartošík bude mít v 
pondělí 29.12.2014 dovolenou 
 
Kancelář OÚ  
19.12.-5.1.2015 dovolená. Od 
5.1.2015 běžný provoz. 

 

Svoz domovního odpadu proběhne v 
pátek 26.12. a 2.1.beze změny. 
 
Obecní knihovna bude otevřena v 
pátek 26.12. a v pátek 2.1.2015 17.00 -
19.00 hod. 
 

- Výše poplatků pro rok 2014:  Svoz 
komunálních odpadů (popelnice) 500,- 
Kč a splatnost do 31.5.2015. 
Stočné 1060,- Kč + DPH = 1219,- Kč. 
Splatnost do 31.3.2015. 
Pes 120,- Kč a každý další pes je za 180,- 
Kč, splatnost poplatku do 31.3.2015. 
Nájemné z hrobu bude příští rok opět 
bez DPH. Cena za 1m2 je 25,- Kč podle 
pronajaté p lochy.  Splatnost do 
31.3.2015. 
 Poplatky je možno zaplatit hotově 
na pokladně obce od 3.2.2014. nebo na 
účet číslo 4200009323/6800, var. symbol 
je rodné číslo poplatníka. 
 
 Nově je možné, během mše v kos-
tele v Horních Borech využívat WC v 
Kulturním domě. Klíč je k dispozici v 
sakristii.  
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 SLOVO HEJTMANA 
  

Nový rok je vždy obdobím nových úkolů – letos často i v novém 
složení obecních a městských zastupitelstev. Není čas ohlížet se 
příliš za tím uplynulým, především se musíme dívat dopředu. 
Takovým vytýčením a zvýrazněním stávajících i perspektivních 
úkolů bylo „veřejné fórum“, které se na půdě našeho úřadu už 
potřetí uskutečnilo v listopadu. Občané, zástupci organizací, 
zájmových sdružení, podnikatelů a veřejné správy se sešli na 
půdě krajského úřadu k diskusi o problémech kraje. Více než 
130 účastníků fóra definovalo u tematických stolů 22 problémů v 
11 oblastech, ze kterých bylo vybráno 10 s největším počtem 
hlasů. S takto získanými informacemi dále pracují odbory kraj-
ského úřadu a snaží se najít řešení. Zároveň je tato zpětná vazba 
veřejnosti jedním z podkladů při aktualizaci Programu rozvoje 
Kraje Vysočina. 
 Z problematických oblastí bych rád zdůraznil podporu 
intenzívního, udržitelného a moderního zemědělství v Kraji Vy-
sočina nebo stálé průběžné řešení neuspokojivého stavu silniční 
infrastruktury. Jsme krajem s početnými malými obcemi, proto 
se budeme snažit ovlivňovat zachování a dostupnost služeb na 
venkově. Ve spolupráci s obcemi se daří přes velké tlaky prosa-
zovat zachování venkovských pošt a škol. Obtížnější je a bude 
otázka dostupnosti zdravotnické a sociální péče v menších síd-
lech. Už několik let také podnikáme dílčí kroky v podpoře tech-
nických i řemeslných oborů, což je nutné v zájmu udržení výrob-
ní základny v regionu. Stále aktuální bude vzdělávání dospělých, 
rekvalifikace pracovních sil. Těch závažných úkolů je mnohem 

více a chceme o nich i nadále pravidelně diskutovat se všemi 
zainteresovanými a vycházet při vytyčování priorit v naší práci 
z jejich názorů a potřeb.  
 Jedním z podstatných momentů důležitých pro další vylep-
šení podmínek pro náš život ve všech oblastech je čerpání ev-
ropských dotací v začínajícím programovém období 2014 – 
2020. Místním samosprávám a dalším zástupcům z regionů chce 
dát vláda dostatek možností, jak do celého procesu vstupovat, 
žádat o evropské peníze, ale i promlouvat do připravování výzev. 
Vláda a jednotlivá ministerstva chtějí o rozdělování peněz, které 
do českých krajů přitečou z Bruselu, podstatně lépe komuniko-
vat právě s regiony. Doufám, že nezůstane u slibů. Náš kraj bude 
moci v následujících sedmi letech získat na evropských dotacích 
až deset miliard korun. Stěžejním nástrojem, který bude moci 
kraj využít, je tzv. „Regionální stálá konference“. O jejím ustano-
vení rozhodlo na základě předchozí domluvy s Ministerstvem 
pro místní rozvoj krajské zastupitelstvo už v loňském září. V 
nově vytvořené platformě jsou nejen krajští politici, ale i zástupci 
malých obcí, měst, kraje, místních akčních skupin či podnikatel-
ského a akademického sektoru. Osmnáctičlenný tým bude mít 
roli plánovací, koordinační i monitorovací a bude schvalovat tzv. 
„Regionální intervenční rámec“, který má za cíl zmapovat ab-
sorpční kapacitu v regionu a pokusit se provázat projekty finan-
cované z připravovaných operačních programů. 
 Věřím, že aktivním přístupem všech zúčastněných se nám 
podaří tu širokou škálu pozitivních záměrů realizovat. Přeji 
k tomu všem zainteresovaným dostatek dobré vůle, invence a sil. 
   Jiří Běhounek - hejtman Kraje Vysočina 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA JIŽ PO PATNÁCTÉ 
 

 Odstartuje na Nový rok v celé České republice. 
Koledování probíhá v období od 1. do 14. ledna 2015.  
 Je vhodné připomenout, že koledníci mají úředně zapeče-
těnou kasičku s logem Charity ČR. Vedoucí skupinky se proka-
zuje průkazkou koledníka. Koledníci, kteří obcházejí domácnosti, 
napíší zájemcům na dveře křídou písmena K†M†B†. Jedná se o 
zkratku latinského "Christus mansionem benedicat", tedy 
"Kristus žehnej tomuto domu“. 
 „V letošním roce koleduje ve 300 obcích a městech žďárského 
okresu zhruba 1 600 tříkrálových koledníků. Sbírku má na starosti 
tříkrálová koordinátorka, která spolupracuje s našimi dobrovolníky, 
tzv. tříkrálovými asistenty. Jejich úkolem je oslovit koledníky a spolupo-
dílet se na organizování sbírky v jednotlivých lokalitách,“ sdělila ředi-

telka Ing. Jana Zelená. 
 Lidé, kteří se během 
těchto čtrnácti dnů nesetkají 
s koledníky, a nebudou tak mít 
možnost podpořit dobrou věc, 
mohou finanční obnos vložit na 
účet Oblastní charity Žďár nad Sázavou, který má následující 
číselnou kombinaci 66008822/0800. Důležité je také vyplnit 
variabilní symbol 777 a symbol specifický 6800 proto, aby 
částka směřovala právě na podporu žďárské oblasti. 
 Výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří provoz a rozvoj jed-
notlivých zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou a 
humanitární a mezinárodní pomoc. 
 Kontakt na koordinátorku: Veronika Dobrovolná, 
mob.: 777 755 444, email: dc@zdar.charita.cz  
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PESTRÝ ADVENT 2014 V BORECH  
 

Malé předvánoční pohlazení. 
 Tak by se dalo nazvat divadelní představení,  
Pojďme spolu do Betléma, manželů Machkových ze 
Skleného nad Osl., které se odehrálo 26.11. v Obecní 
knihovně. Papírové loutkové divadlo a krásné milé i 
vtipné podání příběhu na motivy lidových her s jeslička-
mi bylo krásným zážitkem.  Děkujeme!  

 
Po páté jsme v Borech spo-
lečně rozsvěceli vánoční 
stromeček. Neděle 30.11., první adventní, nebyla rozhodně zimní. O to víc 
nás potěšilo, že přišlo tolik obyvatel! Vystoupení dětí bylo milé a pěkně připra-
vené, dárek od Poexu pro všechny přítomné děti byl přímo velkorysý, nebeský 
pošťák s pomocníčky měl kupu práce s vybíráním dopisů a rozdáváním dáreč-
ků. Cukroví, které upekly naše hodné maminky a babičky, bylo moc dobré a 
bylo ho dostatek pro všechny. A čaj s rumem i bez rumu, přišel všem vhod. 
Následovalo Kino s názvem: Přijde letos Ježíšek? Byl to rodinný film. Byl 
vánoční. Ale díky nevlídnému počasí, nebo prostě proto, že si každý raději 
pustí film doma, přišlo návštěvníků poměrně málo. Anebo, prostě promítání 
filmů není v dnešní době právě dobrý nápad.  

 
Vánoční jarmark v Obecním muzeu 7.12.  

Byly to již sedmé Vánoce v 
našem Obecním muzeu. I ten-
tokrát bylo možné zakoupit si 
drobné dárky od šikovných 
dívek a žen, krásná krmítka 
pro ptáky, med a medovinu u 
pana Tatíčka a také nový obec-
ní kalendář. Svátečně vyzdobe-
né muzeum, plné nových nápa-
dů a inspirací bylo opět dílem 
Jany Vaverkové.                    
     
Balónky s Ježíškem 12.12. v 15.15.  Společně s KČT a rádiem Impuls jsme k nebi vypustili na 60 balónků s 
přáním  Ježíškovi. Foto: Pavel Kříž 

Adventní koncert 13.12. 
Milí přátelé! 
 Velké DĚKUJEME 
patří vám všem, kteří jste 
přišli v sobotu 13. pro-
since do KD v Borech na 
první Adventní koncert, 

který pořádalo sdružení Změna 
pro Bory. Úžasná atmosféra, 
obrovská účast a díky  vám, kteří 
jste si koupili lístek a strávili 
s námi sváteční odpoledne a 
večer plný krásné hudby, jste 
nám pořadatelům akce pomohli 
splnit přání jedné skvělé slečně Adélce Hladíkové, která bojuje s těžkou nemocí  
a které jsme za nás všechny, předali na závěr koncertu notebook pod strome-
ček. 
 Za všechny a za Adélku ještě jednou moc děkujeme. 
                Na shledanou příští rok.      Petra Příhodová  Foto: Miroslav Příhoda  

A zde je recept, který jsme vám slíbili: Cupcake - 
koláček do hrnečku s karamelovým krémem od 
Hanky Křížové. Suroviny: 120 g máslo (nebo Hera, 
Stella), 250 g cukr moučka, vanilkový cukr a 2 ks 
vejce.  Uvedené suroviny se šlehají, pak se přidá: 60 
g kakaa, 1 rozpuštěná čokoláda na vaření, 240 g 
podmáslí (může se však přidat i více, záleží na tu-

hosti těsta - většinou dám až 300 g), 230 g hladké mouky, 1 lžička sody 
a 1 lžička prášku do pečiva. Plní se do papírových košíčků malých, ale 
jen do ½. Vtlačíme kousek jahody, nebo 1 borůvku. Pečeme při 160 
⁰C. Upečené necháme vychladit a pak plníme karamelovým krémem 
(trošku hmoty si nejprve vydlábneme a do dolíku plníme krém). 


