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 Po loň-
ském nesmě-
lém prvním 
pokusu, jsme 
se letos při-
pravili lépe. 
Vymyšlené a 
p ř i p r a v en é 
jsme vše měli 
asi takto: 
akce proběh-
ne v neděli 
4.12. Děti s 
paní učitel-

kou Zikmundovou zazpívají a zahrají na 
flétničky. Pan Zikmund připraví a pak 
rozsvítí světýlka na stromech v Dolních 
Borech a pak Horních. 
 Paní kuchařky ze školní kuchyně 
připraví čaj a nabalí do sáčků dárečky 
pro děti. Paní Jakubcová s vnoučaty 
upeče perníčky, Obecní knihovna dodá 
knížečku. Koupíme lampiony štěstí 
(dnes už se přece prodávají všude:-)a 
na nich odešleme přání Ježíškovi, která 
si děti napíšou. A pak půjdeme do tepla 

nově opraveného 
kulturního domu na 
čaj. 
 A jak to bylo 
d o o p r a v d y ? 
V mnoha bodech 
podle plánu, ale 
v mnoha taky ne! 
 V neděli večer 
bude v Borech cho-
dit Mikuláš a jeho 
družina, protože 
skoro všichni stu-
dují VŠ (to je dnes 
nutná kvalifikace i 
pro čerty:-)) a tak 
nemohou chodit 
v týdnu. Tedy stro-
mečky rozsvítíme 
v sobotu. Sešli jsme 
se ve čtyři. Děvčata 

a taky jeden kluk s paní učitelkou zazpívali a zahráli krásně, i 
když jim prstíky i pusy v nevlídném počasí mrzly. A protože 
ještě nebyla úplně tma, náš nejvyšší pan elektrikář musel sys-
tém veřejného osvětlení, s kterým světýlka také souvisí, hod-
ně přesvědčovat, ale zvládl to. Lampionky a jiná světýlka dě-
tem cestou do Horních Borů svítila pěkně. Tady nám pan 
Zikmund rozsvítil druhý stromeček a děti (i někteří dospělí) 
si napsaly svá přáníčka. Balonky štěstí (nakonec koupené až 
v Praze, protože v našem okolí už byly zcela vyprodané...) ale 
v poměrně silném větru zklamaly. I když se tatínkové snažili, 
hořák obou balónků vyhořel dřív, než se jim podařilo vzlét-
nout. No, alespoň jsme nic nepodpálili:-))) A to už nás záblo 

všech-
no. A 

protože opra-
vy v KD ještě 
nejsou hoto-
vé, máme  
slíbený azyl 
v teplíčku 
Hospody u 
studny. Čají-
č e k ,  i 
s rumem při-
šel vhod! A 
děti zde do-
staly dárečky. Takovou návštěvu, bylo nás možná i 100, hos-
poda jen tam nemá:-) I když tržbu jsme tentokrát tedy neu-

dělali... A proto, panu hospod-
skému patří velký dík! 
 Ale co teď s přáníčky? 
Nedoletěla, kam byla určena. 
Jak je teď na 
tu nebeskou 
adresu ode-
slat? Děti na 
to spoléhají. 
Už víme! 
P ř á n í č k a , 
zabalená do 
v á n o č n í h o 

balíčku odešla pondělní poštou do Křtin. 
Tam už loni v kostele pan Mons. Peňáz 
zřídil truhličku na poš-
tu pro Ježíška.  Tudy 
už naše psaníčka svého 
adresáta jistě naleznou. 
 A jak to bude příští 
rok? To už budeme 
mít ten KD a budou 
třeba pohádky a teplo 
a pohoda.         BK a 
spousta pomocníků. 
  
 Milé děti z Borů, 

 Česká pošta mi do 
Křtin přinesla balíček s 
vašimi dopisy Ježíškovi. 
Neotevřel jsem ho, pro-
tože on sám nejlépe ví, 
co jste v nich napsaly. V Písmu svatém o něm dokonce čteme, že 
věděl, co je v srdci člověka. 
 V srdíčku každého z nás je vždycky přání, aby to dopadlo 
dobře pro nás i pro druhé, abychom měli radost my i oni. 
 Aby se to podařilo, je potřeba občas zapomenout na sebe. 
Někdy je to těžké. Můžeme se však spolehnout, že Pán Ježíš, 
který dal svůj život za všechny, nám všem pomůže. Balíček s va-
šimi dopisy položím o půlnoční k jesličkám, v křtinském kostele. 
Tam bude po celé vánoční svátky Ježíškova pošta, kam budou 
další děti i dospělí vkládat dopisy s poděkováním za dárky, které 
našli  pod stromečkem. Budou děkovat  i za další věci, protože 
opravdu nic není samozřejmost, všechno je dar. 
 I balíček od vás byl pro mě dárkem. Děkuji vám za všechno. 
A Ježíškovi děkuji také za všechno.   P. Jan Peňáz, 

Rozsvícení vánočních stromečků, v Borech - podruhé. 
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 Je to 
už víc jak 
30 let co 
p a n 
O c h r a n a 
natočil na 
8 mm film 
řadu akcí, 
událostí a 
č i n n o s t í 
v Borech i 
v okolí. A 
jak šel čas, 
a mění se 

technika a její možnosti, dospěl pan Ochrana s panem 
Liborem Smejkalem k tomu, že filmy převedou na video. 
Ale opět šel čas a v každodenním shonu a možná i 
z technických důvodů k převedení na video nedošlo.  Na-
štěstí! Protože máme dnes již DVD a chudák video by na 
tom bylo podobně jako 8 mm film. Tedy pan Smejkal zaří-

dil na náklady Obce 
Bory digitalizaci všech 
filmů pana Ochrany, a 
letos na jaře při dvou 
promítáních jste již 
výsledek mohli zhléd-
nout.  A protože řada 
návštěvníků by si tyto 
filmy ráda koupila do-
mů, snažili jsme se i 
tuto možnost vyřešit. 
Tedy: S panem Ochra-
nou a laskavým svolením jeho rodiny je uzavřena autorská 
smlouva a pan Smejkal se opět ujal zpracování kopií. Filmy 
obsahují i soukromé události (svatby), které jistě nebude-
me veřejně šířit, ale připravíme je jen těm, kterých se 
týkají a budou o ně stát. DVD bude mít podobu a kvalitu, 
jakou si tyto historické poklady zaslouží a bude možné si 
je na OÚ zakoupit za cenu kolem 200,- Kč.  
 DVD si můžete objednat na OÚ, nebo na adrese:  
obecbory@razdva.cz , nebo te l .  566535175                                 
BK 

 
 

- Letošní první přednáška se bude věnovat našemu regionu a nese název Horácko na národopis-
né mapě Moravy. Přednášet nám přijede pan Mgr. Jan Kuča ve středu  
11.1.2012 v 17.00 hod. 
- Pan Mgr. Stanislav Mikule už je našim návštěvníkům dobře známý. Jeho loňské, 
bravurní vyprávění  o rytířích si jistě všichni dobře pamatují. Tentokrát nám pan 
Mikule povypráví o kostelu Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Ždáře nad 

Sáz. a to ve středu 25.1.2012 v 17.00 hod. 
- Únor bude u nás patřit ženám a to ne ledajakým. První z nich, paní Svata-
va Drlíčková se s námi přijde podělit o své zážitky z letošní velké cesty, kdy 
pobývala mezi hudebníky a také šamany v zemi, která nese název Tuva. Středa 
8.2.2012 v 17.00 hod. 
 

- 22.2.2012 v 17.00 hod. se můžeme těšit na Jak média (televize, rozhlas, 

internet...) mění náš život. Očima SCS. Lic. Kateřiny Regendové  
 

Přijďte prožít pohodové večery v milé společnosti se vzácnými hosty. 

PROGRAM KLUBU DOBRÉ POHODY NA LEDEN A ÚNOR 2012 

FILMY PANA STANISLAVA OCHRANY 

Vánoce v muzeu a  
VÝSTAVA PAPÍROVÝCH MODEL Ů  

Jirky Vaverky ml.  
18.12.2011 
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EXKURZE DO VESNIC V OBLASTI  
MORAVSKÉHO KRASU, 

kterou jsme uspořádali společně s obcí Radostín nad Osla-
vouv  v sobotu 12.11.2011. 
 Nejprve jsme navštívili obec Krásensko, kde nás paní sta-
rostka Šíblová při procházce po obci seznámila s historií obce, 
s tím co zde dělají a jaké mají další záměry. Viděli jsme místní 
naučnou stezku, kterou vytvořili místní hasiči, ekologické cent-
rum Lipka v zrekonstruované rychtě, kostel,  hřbitov, mateř-

skou školku 
s knihovnou, 
h a s i č s k o u 
zbrojnici se 
s p o l e č e n -
ským zaříze-
ním a hostin-
cem, obecní 
úřad a oby-
vateli obce 
vysazený sad 
p ů v o dn í c h 
odrůd ovoc-
ných dřevin. 
V obci mají 
na 90 krás-
ných vzrost-
lých stromů, 
včetně pa-

mátných, a rozsáhlé plochy veřejné zeleně, o kterou se vzorně 
starají a provádí dle projektu výsadbu nových stromů a keřů. 
Také jsme viděli komunitní kompostárnu, která také funguje 
prvním rokem jako ta naše, a zpracovávají v ní bioodpad z něko-
lika okolních obcí.  Krásensko je obcí roku 2010 Jihomoravské-
ho kraje v soutěži Vesnice roku 
 Do obce Šošůvka jsme jeli zejména na Kozí farmu rodiny 
Sedlákových, kde jsme si prohlédli jejich milá zvířata, vyslechli 
výklad p. Sedláka, a nakoupili výrobky z kozího mléka i masa, 
které se pyšní značkou regionální produkt. Farma také získala 
ocenění Spokojený zákazník.  
 Prošli jsme si ještě krásně upravenou náves a navštívili nový 
moderní kostelík nad obcí, jehož základní kámen posvětil Jan 
Pavel II. 
 Výborný oběd byl v příjemném prostředí hotelu Stará škola 
v městyse Sloup, jenž je vstupní branou do Moravského krasu. 
Zde jsme si sami prohlédli, co každého zajímalo. Buď barokní 
kostel Panny Marie Bolestné, nebo zvláštní oddělení hřbitova, ve 
kterém jsou pohřbeni příslušníci rodu Salmů,v hrobech s nád-
hernými litinovými kříži a sochami. Borští účastníci si alespoň 
z venku prohlédli netradičně řešenou mateřskou školku, která 
svým pojetím připomíná školku, kterou zamýšlíme stavět i u nás. 

Pak už jsme jeli krásnou krajinou 
Moravského krasu do vesnice 
Vavřinec - Veselice, vesnice roku 
2011 Jihomoravského kraje 
v soutěži Vesnice roku. Zde nás 
již očekával pan starosta Novot-
ný a manželé Hájkovi, místní 
knihovníci. A hned jsme se spo-
lečně vydali na rozhlednu Podvr-
ší. Je to rozhledna na krásném 
místě a výhled z ní byl zvlášť 
v tomto krásném podzimním dni 
nádherný. Obec Veselice má 
rozhlednu ve své správě.  Pak 
jsme si prohlédli novou hasič-
skou zbrojnici v právě rekon-
struovaném kulturním domě a 
pak jsme se usadili v knihovně, 
která se nachází v další opravené 
části KD. V knihovně jsme nad 
připraveným pohoštěním bese-
dovali o tom, co nás zajímá, a 
shlédli prezentaci o činnosti 
knihovny, která získala titul 
Knihovna roku 2011 České re-
publiky. V závěru návštěvy jsme 
navštívili ještě nově upravenou 
část návsi s novostavbou kaplič-
ky, kde jsme také pořídili společ-
nou fotografii. 
 Zájezd splnil naše očekávání a jeho téměř 30 účastníků se za 
krásného počasí dozvědělo mnoho nového. Lépe teď chápeme, 
co jsou to: Místní akční skupina (MAS), Mikroregion, Soutěž 
vesnice roku Místní Agenda 21 (MA 21) a jiné. Zástupci navští-
vených obcí nám ukázali, jakých výsledků v těchto aktivitách 
dosáhli a také co připravují. Za jejich ochotu jsme jim věnovali 
drobné dárky a naše propagační materiály a paní Regendová 
předala paní starostce v Krásensku a panu starostovi ve Veselici 
jablůňku - což je jistě opravdu moc krásný dárek! 
 Zájezd zástupců dvou téměř sousedících obcí, účastníků 
soutěže Vesnice roku, je velmi zajímavá událost a prožili jsme 
společně krásný den. Je jen škoda, že díky tomu, že vše bylo 
zorganizováno dost narychlo, někteří naši zastupitelé se nemohli 
zúčastnit. Snad mohu za všechny vyslovit přání, aby organizátor-
ky Blanka Křížová a Kateřina Regendová připravily další takový 
zájezd už v příštím roce.     
         Text a foto Pavel Kříž 
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 Č e s k ý  s v a z 
ochránců přírody 
v Borech uspořádal 
17.11. 11 vycházku 
do lesa Rasůveň. 
 Za už zimního a 
mlhavého počasí se 
sešlo dvacet dětí, 
mládeže, dospělých 
a jeden pes. Vycház-
ka byla uspořádána 
v rámci Mezinárod-
ního roku lesů 
OSN. Konala se ve 
spolupráci s Maria 

Podstatzka-Lichtensteinová, VELKOSTATEK. Informační materi-
ály a ceny do soutěží  nám laskavě poskytly Lesy ČR, s.p. oblastní 
inspektorát v Jihlavě. Program vycházky připravil Pavel Kříž 
a Mladí ochránci přírody Bobeš. Při vycházce účastníci poznávali 
druhy keřů a stromů, semenáčky jehličnatých dřevin a pobytové 
stopy zvěře a ptáků. Také jsme si ukázali, odkud bude čerpána 
pitná voda pro budoucí obecní vodovod. Viděli jsme 2 studánky a 
skládku skáceného dřeva. Změřili jsme si nejsilnější buk - obvod 
kmene má 440 cm -  a vymysleli jméno pro strom se šesti kmeny 
Buk šesterák, jeho obvod měřil 530 cm.  Dozvěděli jsme se, mno-
ho zajímavých informací o přírodní památce Rasůveň. Viděli jsme 
tu obrovské ležící vývraty, zlomené a duté stromy s různými 

choroši a houbami. 
Zjistili jsme, že 
bukvice, kterými se 
živí divoká prasata, 
po odstranění slup-
ky chutnají i nám. 3 
odvážlivci si vylezli 
na posed a další 
zkontrolovali, jak je 
založeno v krmelci 
pro zvěř. Našli jsme 
nejvyšší bod Rasův-
ně, jenž je ve výšce 
579 m a hádali, 
proč se jedna lesní 
cesta jmenuje Telefonka. A tak v stálém 
pohybu, při soutěžích nebo jen tak, při 
prohánění se vrstvou bukového listí, nám 
ani nebyla zima a čas tak rychle utíkal, že 
jsme se ani nenadáli, a začalo se šeřit. 
Také batoh s dárky - odměnami 
v soutěžích a informačními materiály se 
během vycházky vyprázdnil. Vzali jsme si 
poslední bonbony a krátce po setmění 
došli do vesnice.  Že se vycházka vydaři-
la, uvidíte na fotografiích v příloze.  
                       Blanka a Pavel Křížovi      

 Ve středu 
16.11.2011 se 
v Havlíčkově 
Brodě konala 
jubilejní  X. 
Malá knihov-
nická slavnost, 
na které se 
oceňují nejlep-
ší neprofesio-
nální knihovny 
našeho kraje 
t i t u l e m 
„ K n i h o v n a 
Kraje Vysoči-
na". K dosud 
140 ti vyzna-
m e n a n ý m 

knihovnám přibylo téměř 20 dalších ze všech okresů kraje. 
 Slavnosti se v sále Staré radnice zúčastnili mimo pozvaných 
knihovnic a knihovníků také zástupci obcí, které knihovny provo-
zují. Přítomné pozdravili zástupci kraje, města Havlíčkův Brod a 
krajské knihovny, poděkovali jim za dosažené výsledky a popřáli 
mnoho sil a úspěchů v další práci. Dr. Vít Richter, ředitel Knihov-
nického institutu Národní knihovny ČR ve svém vystoupení kon-
statoval, že knihovny se nemusí obávat o svou další existenci, 
protože úspěšně využívají možností, které přinesl technický po-
krok.  Právě díky aktivnímu přístupu pracovníků knihoven dnes 
využívá jejich různorodých služeb více čtenářů, než je návštěvní-
ků všech ostatních kulturních institucí u nás. 
 Pak nastal slavnostní okamžik, kdy byla předána ocenění 
vyznamenaným knihovnám, které obdržely diplom, knižní dar, 
květiny a finanční odměnu pro knihovníka. Z našeho okresu to 
byly knihovny obcí Jiříkovice, Pavlínov a Poděšín. 
 Letos poprvé byly hodnoceny webové stránky knihoven. A 

obě oceněné knihovny byly ze Žďárska. A v kategorii individuální 
web byla oceněna naše knihovna. Ocenění převzala knihovnice 
Blanka Křížová, protože je to její zásluha, že jsou tam stále aktu-
ální a bohaté informace o všem, co se v borské knihovně děje a 
mnoho dalšího. V kategorii webová šablona byla oceněna knihov-
na Hodíškov. Slav-
nost obohatily 
svým krásným 
hudebním vystou-
pen ím žákyně 
Umělecké školy 
Havlíčkův Brod. Na 
závěr si účastníci 
slavnosti popovídali 
a vyměnili zkuše-
nosti při občer-
stvení, po kterém 
následovala pro-
hl ídka kra jské 
knihovny.  
   Pavel Kříž                www.knihovna.bory.cz 

PODZIMNÍ VYCHÁZKA 

VELKÉ OCEN ĚNÍ PRO WEBOVÉ STRÁNKY NAŠÍ KNIHOVNY  


