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Borský 
zpravodaj 

LIDOVÉ  VÁNOCE  
V   

OBECNÍM  MUZEU 
A PŘEDVÁNOČNÍ  

PRODEJNÍ  VÝSTAVA 
 

Neděle 20.12.2009  
14.00 – 17.00 hod.  

budova obecního 
úřadu Bory 

A na co se můžete  
těšit? 

Perníčky   
 Vánoční aranžmá 

Šátky   
Drobné dárky 

Keramiku   
Obrázky 
Svíčky   

Výrobky z pedigu 
Medovina  

Med (i ochucený)  
Výrobky z včelího  vosku 

Vstupné 10,-  

 

KRÁSNÉ A POHODOVÉ SVÁTKY  
VÁNOČNÍ PŘEJEME VŠEM NAŠIM  

OBČANŮM 
A DO ROKU 2010 JEN VŠE DOBRÉ! 

Pořad bohoslužeb v období Vánoc naleznete na straně 5. 



Toto vítání občánků bylo první samostatnou akcí nové předsedkyně SPOZ paní Jany Zikmundové. Přejeme jí 
hodně zdaru v této činnosti a hodně takto radostných událostí.   Za redakční radu BK 

PŘIVÍTALI JSME NOVÉ OBČÁNKY  
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29.11.09 V letošním roce druhé vítání občánků u nás. Na-
šim novým miminkům, jejich rodičům a celým rodinám pře-
jeme hodně zdraví a všechno dobré do života.  SPOZ 

 V neděli 29.11.2009 se nám všem zúčastněným 
poštěstilo být přítomni další výjimečné události: Jme-
nování pana Dr. Josefa Staňka čestným občanem 
obce Bory. 
 Toto jmenování se uskutečnilo při příležitosti další-
ho setkání bývalých zaměstnanců Hatí, za přítomnosti 
paní Staňkové, zastupitelů obce a dalších hostů. 
 Pan Prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. se narodil 
v Brně 14. 11. 1928. Studium přírodních a později geo-
logických věd absolvoval na Přírodovědecké fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně v letech 1948-1952. 
Doktorát získal v roce 1952 na základě disertace 
„Petrografie a mineralogie pegmatitových žil u Dolních 
Borů". V dubnu 1952 se stal asistentem na katedře 
mineralogie a petrografie Přírodovědecké fakulty Ma-
sarykovy univerzity. Ve své vědecké činnosti se zaměřil 
na studium československých pegmatitů a jejich mine-
rálů. V r. 1953 popsal s M. Novotným z Cyrilova nový 
minerál cyrilovit. Vědeckou hodnost kandidáta geolo-
gicko-mineralogických věd získal v r. 1963 na mateřské 
univerzitě na základě práce „Pegmatit u Dobré Vody". 

V r. 1969 se 
habilitoval pro 
mineralogii a 
p e t r o g r a f i i 
s p i s e m 
„Že lezna to -
m a n g a n a t é 
fosfáty západo-
mo r a v s k ý c h 
pegmatitů" a 
v roce 1971 
byl ustanoven 
do funkce docenta. V r. 1975 spolu s J. Miškovským 
popsali z Dolních Borů nový minerál sekaninait. V r. 
1993 byl jmenován profesorem mineralogie a petro-
grafie. V roce 1998 byl vyznamenán Stříbrnou medailí 
Masarykovy univerzity za celoživotní obětavou pedago-
gickou a vědeckou práci a za zásluhy o rozvoj minera-
logie. Na katedře Masarykovy univerzity vyučoval do r. 
2007. Za dobu více jak 50-ti letého působení na Příro-
dovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vy-

PRVNÍ ČESTNÝ OBČAN OBCE BORY 

Foto Stanislav Charvát 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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A JEŠTĚ JEDNO UVÍTÁNÍ ... 

choval ne-
s p o č e t 
odborníků. 
Prof. Sta-
něk publi-
koval 180 
odborných 
prací a 
č l á n k ů . 
Podílel se 
také na 
Bernardo-

vě knize „Mineralogie Československa". Do Bernar-
dovy knihy „Minerály České republiky" přispěl statí 
o minerálech pegmatitů. Profesor Staněk se zúčast-
nil řady našich i mezinárodních sympozií a konferen-
cí. V r. 1968 se aktivně podílel na pořádání 23. Mezi-
národního geologického kongresu v Praze (s exkurzí 
v Dolních Borech). V r. 1971 absolvoval tříměsíční 
studijní pobyt na Islandu, v r. 1972 pak v Norsku. 
Poznal řadu významných evropských geologických, 
petrografických a mineralogických lokalit. V letech 
1982-2002 zastupoval náš stát v Komisi pro klasifi-
kaci minerálů Mezinárodní mineralogické asociace. 
Na svých výzkumných a studijních cestách nasbíral 
obrovské množství minerálů a hornin, jimiž obohatil 
sbírky Masarykovy univerzity, Moravského zemské-
ho muzea a dalších institucí. Nemalé jsou i jeho zá-
sluhy o popularizaci geologických věd formou před-

nášek a exkurzí, jak pro 
naše tak zahraniční zájem-
ce. Je po něm pojmenován 
železnato-manganatý fosfát 
staněkit. Je pamětníkem 
těžby živce v Dolních Bo-
rech a znalcem geologie 
v Borech a širokém okolí. 
 Pan Josef Staněk žije 
v Brně a ve volném čase už 
léta pobývá na chatě neda-
leko Cyrilova. Přitom vy-
tvořil jedinečný soubor 
fotografií zachycujících 
místní krajinu a její proměny už od 50. let minulého sto-
letí až dosud.  Měli jsme vynikající příležitost si je pro-
hlédnout na výstavě v minulém roce. Své vyprávění o 
místní krajině doplněné promítáním jeho diapozitivů 
uskutečnil na besedě Klubu dobré pohody. V září obec 
Bory vydala jeho knihu „Minerály Borů a Cyrilova u Vel-
kého Meziříčí". Její nespornou význačnost podtrhuje ješ-
tě to, že jde o první knihu, vydanou v Borech. 
 Náš první čestný občan, Dr. Staněk projevil velkou 
radost nad tím, že zastupitele obce taková myšlenka na-
padla a že si tohoto jmenování velmi váží. Povyprávěl o 
tom, jak se do Borů poprvé v roce 1948 dostal a co ho 
k nim doposud poutá. 
         BK, Foto: Stanislav Charvát 

 Vážená paní Lucie Březková, vítejte v Borech! 
Po dlouhých letech má naše obec opět „paní sta-
rostovou“.  A tak už je všechno jak má být a my 
Vám z celého srdce přejeme, ať se Vám v Borech 

líbí a  dobře žije. 
 A kdyby se náhodou našel někdo, kdo ještě neví, tak vězte, že 
21.11. 2009 se nám oženil pan starosta. Oběma přejeme do spo-
lečného života jen to nejlepší! 

       Redakce 

A JEDNA VELKÁ GRATULACE! 

Nestává se každý den, aby byl vyznamenán občan naší ob-
ce. Titul Zasloužilý hasič získal pan Stanislav Charvát, dlou-
holetý starosta SDH Bory. Ve dnech 22. a 23. října 2009 
proběhlo v Centru hasičského hnutí Přibyslav slavnostní 
udělování titulu Zasloužilý hasič a medailí Za záchranu života 
a Za odvahu a statečnost. Pan Charvát se stal druhým drži-
telem tohoto významného ocenění u nás, prvním je pan Otakar Prudek.  
Zdroj webové stránky C H H v Přibyslavi 



Stránka 4 Borský zpravodaj 

OBLASTNÍ CHARITA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

Oblastní cha-
rita ve Žďáře 
nad Sázavou 

vznikla v roce 1993 jako jedna z osmi složek Diecézní 
charity Brno, která byla znovuobnovena biskupem 
Mons. Vojtěchem Cikrlem v roce 1992. V současné 
době existuje na území Biskupství brněnského 
10 oblastních charit. 
 V roce 1993 vznikl projekt Charitní ošetřovatelské 
a pečovatelské služby, jehož cílem je umožnit uživate-
lům prožití důstojného života v domácím prostředí 
mezi svými blízkými a zajistit péči o ty, kteří se ocitli v 
nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni vlastními 
silami se postarat o sebe a svou domácnost. Od 
1.1.2004 se ošetřovatelská a pečovatelská služba oddě-
lila. Charitní pečovatelská služba získala své sídlo v 
Bystřici nad Pernštejnem a Charitní ošetřovatelská 
služba ve Žďáře nad Sázavou. 
 Dalším projektem je Nadosah - centrum pre-
vence (bývalý D-STOP), který vznikl v Bystřici nad 
Pernštejnem v roce 1996. Centrum provozuje nízko-
prahový klub pro děti a mládež, terénní sociální práci a 
realizuje programy primární prevence sociálně nežá-
doucích jevů pro školy. 
 O rok později (t.j. 1997) vzniká ve Žďáře nad Sáza-
vou obdobné zařízení s názvem Poradna pro děti a 
mládež (nyní Ponorka - centrum prevence). Cílem 
Ponorky je minimalizovat možná úskalí související se 
způsobem života mladých dospívajících lidí, umožnit jim 
lépe se orientovat v sociálním prostředí a pomoci řešit 
jejich problémy. 
 V roce 1999 vznikl pod záštitou obce Domov po-
kojného života Nížkov. Domov je určen potřebným 
občanům z Nížkova a z přilehlých obcí, kteří vlivem 
zhoršení zdravotního stavu nebo nepříznivé životní 
situace nejsou zcela soběstační. 
 Dalším projektem je Klub v 9 - centrum služeb 
pro podporu duševního zdraví, jehož činnost byla 
zahájena v roce 2001 jako součást Poradny pro děti a 
mládež. Nyní je Klub již samostatným projektem a po-
máhá lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým. 
Posláním zařízení je osamostatnění a seberealizace uži-
vatele. Pracovníci podporují nácvik a rozvoj schopností 
a dovedností vedoucích k začlenění do jeho přirozené-
ho prostředí. 
 Od 1.1.2004 je Oblastní charita provozovatelem 
zařízení Nesa - denní stacionář pro osoby s mentál-
ním a kombinovaným postižením od 6ti do 55ti let, 
které sídlí ve Velkém Meziříčí. Prostřednictvím služeb 
stacionáře je podporován rozvoj člověka s postižením, 
jeho začlenění do společnosti a také rodiny, ve které 
žije. V současné době prochází stacionář rozsáhlou 
rekonstrukcí. 
 Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi se 
stala součástí Oblastní charity Žďár nad Sázavou v roce 

2004 a od té doby rozšířila svou činnost o pobočky v 
Bystřici nad Pernštejnem, ve Žďáře nad Sázavou a ve 
Velkém Meziříčí. Kopretina poskytuje služby rodi-
čům na mateřské či rodičovské dovolené, pečující o 
děti předškolního či mladšího školního věku. 
 Systematickou prací s dobrovolníky se zabývá 
Kambala - dobrovolnické centrum. Dobrovolníci 
se podílejí především na realizaci projektů Charity a 
humanitární pomocí v případě potřeby. Projekt ve 
svém konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality 
sociálních, zdravotních a humanitárních služeb. 
 Jedenáctým a nejmladším zařízením Oblastní charity 
je Domácí hospicová péče, která nabízí zdravotní 
péči a pomoc lidem, kteří jsou těžce nevyléčitelně ne-
mocní, a také jejich rodinám v posledních dnech a týd-
nech života nemocného přímo v jeho rodinném pro-
středí. 
 Oblastní charita Žďár nad Sázavou je nestátní 
neziskovou organizací. Její financování je vícezdrojové. 
Finanční prostředky získává formou grantů od minis-
terstev, nadací, krajských a městských samospráv a 
firemních dárců. Podpora neziskových organizací ze 
strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté ob-
čanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Ob-
lastní charita Žďár nad Sázavou si proto této 
podpory nesmírně váží. 
Pokud i Vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, 
můžete tak učinit prostřednictvím nás. 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou 
Horní 22 

59101 Žďár nad Sázavou 
Kontakty 

tel.: 566 626 040 
mob.: 739 344 056 

e-mail: zdar@caritas.cz 
 Oblastní charita Žďár nad Sázavou poskytuje služby 
v celém regionu Žďar nad Sázavou. Navázala taktéž 
na krajský projekt Svépomoci v obcích, kde cílem je 
zprostředkovat sousedkou výpomoc prostřednictvím 
občana občanovi, tedy lidem, kteří potřebují oporu 
druhé osoby z důvodu  jejich stáří, nemoci, handicapu. 
 Lidé z Borů mohou využít jakýchkoliv služeb OCH 
ZR. V roce 2010 vznikne nová služba Osobní asistence, 
zaměřená na podprou a pomoc dětem a dospělým, 
kteří potřebují péči druhé osoby. Bude působit v mik-
roregionu Velko Meziřísko a Bítešsko, dále může být 
občanům obce zprostředkována služba Domácí hospi-
cové péče, Domácí ošetřovatelská péče, je možné za-
půjčení kompenzačních pomůcek..... I ve Velkém Mezi-
říří působí Kopretina  - centrum pro rodiče s dětmi a 
NESA denní stacionář pro lidi s mentálním handica-
pem.    
Mgr. Marie Švadlenová 
koordinátorka osobní asistence Velké Meziříří  mob. 
733755870 
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 

24.12. Štědrý den ve 24.00 hod. půlnoční mše svatá v H. B. se zpěvem sboru 
25.12. Hod Boží vánoční v 9,45 hod. v Horních Borech se zpěvem sboru 
26.12. Sv. Štěpána v 9,45 hod. v Dolních Borech se zpěvem sboru 
27.12. v 9,45 hod. v Horních Borech 
31.12. Sv. Silvestra - 16.00 hod. mše svatá na poděkování v Horních Borech 
1.1. Nový rok v 9,45 hod. mše sv. v Horních Borech 
 
Na bohoslužby Vás všechny srdečně zveme. Přejeme Vám pokojné, radostné 
a milosti plné svátky vánoční a požehnaný nový rok 2010. 
        Vaši duchovní: Otec Lukacz a Otec Miroslav 

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA HOLÝ VRCH 
1.1.2010  

ODCHOD OD VAVERKŮ VE 12.30.hod.!      
KOLIK NÁS BUDE TENTOKRÁT ? 

 Jak to všechno začalo? Jednoho dne 30.12.1998 
se v jívovské hospodě sešlo pár chlapů a dohodli se, že 
by to na Nový rok chtělo něco podniknout, tak se do-
mluvili, že se uskuteční výstup na Holý vrch. Tento dalo 
by se říct trochu větší kopec ležící mezi Jívovím a Rade-
nicemi. Cesta k němu je neustále do kopce a obzvlášť v 
zimě můžou absolvovat jen ti nejsilnější jedinci. Holý 
vrch měří 662 m.n.m. a je z něho vidět na všechny svě-
tové strany. Můžeme vidět most ve Velkém Meziříčí a 
na druhé straně Dolní Rožínku a Bystřici nad Pernštej-
nem, není lepší výhled než z Holého vrchu. Výstup se 
měl konat 1.1.1999 ve 12:30. První skupina o pěti čle-
nech vyrazila přesně ve stanovený čas. Silnička byla hus-
tě zasněžená a na vrchu “U křížku“ byly velké závěje 
sněhu, ale přes všechny překážky skupina dorazila až na 
vítězný vrchol. Dolů šli druhou stranou a říkali si, kde 
jsou asi ostatní. Mysleli si, že už nikdo nedojde. Najed-
nou zaslechli hlasy a dole pod kopcem bylo dalších pět 

lidí. Pů-
v o d n ě 
jich prý bylo šest, ale jeden to vzdal. Skoro všichni do-
plnili své tekutiny a říkali si, že příští rok se musí určitě 
zase sejít, ale až nahoře a všichni. O rok později se zase 
dotyční pánové 30.12.1999 sešli v hospodě. Tentokrát 
se měl legendární výstup konat ve větší míře. Dokonce 
to bylo vyhlášeno i rozhlasem ,,Přátelé Holého vrchu se 
sejdou dne 1.1.2000 ve 12:30 hod. před hospodou. Pohon-
né hmoty sebou.“ Nakonec se sešlo mnohem víc lidí než 
minulý rok. Výstup byl zahájen přesně ve 12:30 hod. Šla 
opravdu velká tlupa. Podmínky pro výstup byly těžké, 
ale s pomocí pohonných hmot jsme nakonec dorazili.  
www.jivovi.cz 
 A1.1.2009 se celkem 320 lidí ze sedmi obcí (Jívoví, 
Dobrá Voda, Bory, Radenice, Cyrilov, Vídeň a Křiža-
nov) rozhodlo uvítat Nový rok společně na Holém 
vrchu. Vydali se na vrchol už po jedenácté. ... 

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ TURNAJE 

 Milí sportovní nadšenci, chtěla bych vás pozvat na zimní sportování. 29. 12. 2009 se odehraje 
v tělocvičně naší základní školy už tradiční vánoční TURNAJ ŽÁKŮ VE FLORBALU. První 
turnaje v tomto sportu se pořádaly ještě v kulturním domě a byla to docela legrace! V tomto 
ročníku budou hrát 3 hráči poprvé se svým brankářem. Kdo z žáků, nebo žákyň školou povin-

ných přijde, bude si moci zahrát. Přihlášení účastníků bude od 7.15 hod. do 8.00 hod., kdy bude turnaj zahájen. I 
letos jsou pro účastníky připraveny drobné, ale pěkné ceny. A bude vyhlášen i KRÁL STŘELCŮ. 
 Druhý turnaj je už také tradiční. Je to SILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU, který se 
koná 30. 12. 2009. Ráno od 8.30 hod. se budou přihlašovat žáci a ženy a jejich klání začne v 9.00 hod.. Prezenta-
ce kategorie mužů začne v 10.30 hod., a v 11.00 hod. začíná turnaj neregistrovaných hráčů – mužů. Těch se loni 
zúčastnilo přes 20. A první 3 si zahráli v dalším turnaji proti našim registrovaným mužům z oddílu stolního teni-
su TJ Družstevník Bory. Zápasy budou jistě velice zajímavé a napínavé, a pokud si budete chtít zasportovat, ne-
bo se jen tak podívat, přijďte i Vy. 
      Srdečně vás všechny zve Zuzana Jurková 
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DVACET LET PŘÍRODNÍ PAMÁTKY RASUVEŇ  

 Kromě Mrázkovy louky si v tomto roce připomíná-
me ještě jedno výročí dalšího chráněného území ležící-
ho v naší obci. Jde o  Přírodní památku Rasuveň, která 
byla vyhlášena  Okresním národním výborem Žďár nad 
Sázavou 13. dubna 1989 z podnětu ZO Českého svazu 
ochránců přírody Bory. Chráněné území najdeme  
v severozápadní části Borského lesa  2,5 km od obce 
Dolní Bory a v jejím katastrálním území. Leží  na vr-
cholu a severozápadním svahu kóty Bukovec  
v nadmořské výšce 526 až 579 metrů n. m.  Má výměru 
přes 20 ha.  Plán péče je schválen Krajský úřadem kraje 
Vysočina do r. 2016. Chráně-
né území je vybaveno 4 stoja-
ny s malým státním znakem 
ČR a informačním textem. 
Hranice chráněného území 
jsou označeny na stromech 
pruhy červené barvy. Kolem 
je  téměř 9 ha velké ochranné 
pásmo. 
 Přírodní památka byla vy-
hlášena k ochraně zbytku lesa 
pralesovitého typu 
s přirozenou skladbou jedlo-
bukového vegetačního stupně 
s typickým bylinným patrem. 
Centrální část území tvoří 
přestárlá buková kmenovina 
ve stadiu rozpadu, 
v posledních desetiletích po-
nechaná přirozenému vývoji. Však v lesním hospodář-
ském plánu ze 70. let minulého století byla pro tento 
lesní porost uvedena poznámka prof. A. Zlatníka, vý-
znamného lesnického odborníka, „ponechat bez zása-
hu“. Hospodářské zásahy se tu nyní omezují jen na 
odstraňování  odumřelých zlomených či vyvrácených 
starých stromů. Na takto uvolněné ploše se buk velmi 

pěkně přirozeně 
zmlazuje a pozvol-
na odrůstá. Cílem 
péče o chráněné 
území je udržení 
odpovídající dru-
hové skladby dře-
vin a věkové roz-
různěnosti. Chrá-
něné území je obklopeno převážně smrkovými mono-
kulturami s bukovými výstavky. Mezi starými buky 

v Rasuvni najdeme několik  mo-
hutných jedlí, smrků a borovic a 
vysokánské  modříny.  
 Z rostlin tu uvidíme kapraď 
samec, česnáček lékařský, svízel 
vonný a okrouhlolistý, hrachor 
jarní, pstroček dvoulistý, kopyt-
ník evropský, bažanku vytrva-
lou, plavuň pučivou a lýkovec 
jedovatý. Rasuveň poskytuje 
vhodné životní prostředí ohro-
ženým a zvláště chráněným ptá-
kům jako datel černý,  holub 
doupňák, kulíšek nejmenší, sýc 
rousný, výr velký, čáp černý 
nebo krkavec velký. Tito ptáci 
využívají staré stromy 
k hnízdění nejen v jejich obrov-
ských korunách, ale i v dutinách. 

Staré stromy poskytují výborné podmínky k životu 
mnoha druhům hmyzu. Na kmenech buků rostou podi-
vuhodné plodnice dřevokazných hub. Škoda, že se  
uklízením plně celých kmenů a všech větví narušuje  
mimo jiné i charakteristický vzhled  starého lesa. 
 Geologicky je území tvořeno proterozoickými hor-
ninami moldanubika zastoupenými  migmatitickými bio-

titickými rulami. Nejvyšší část  je tvořena čoč-
kou z tmavých granulitů, cordieritických ro-
hovců a cordierit-biotitických pararul. 
V terénu místy vystupují na povrch jednotlivé 
skalky. Půdní pokryv  tvoří kyselá varieta 
kambizemě typické v kombinacích 
s pseudoglejem typickým. 
 Toto chráněné území  dnes leží uprostřed 
nadregionálního biocentra územního systému 
ekologické stability pojmenovaného také Ra-
suveň, které se v lesích rozkládá od Netína 
po Sklené nad Oslavou až do Borů. V této 
souvislosti je vhodné si připomenout, že tak 
jako Rasuveň, byly před více než 200 lety 
zdejší lesy převážně listnaté. S tímto zřetelem 
se tu v celém lese už také hospodaří. 
   Text a foto:  Pavel Kříž 

BALÓNKY ŠTĚSTÍ   

Den pro dětskou knihu 28.11.09 
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PROGRAM KLUBU DOBRÉ POHODY  
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ 

Pozor změna dne, kdy se besedy konají! 
Úterý 29.12.09 v 17.00 hod. Sváteční setkání na téma  
„Schůzka s tajemnem“. Naším hostem bude paní Gerda Odehnalová - výklad karet, snů, léčivé ob-

razy a jiná čarování…  
Úterý 5.1.2010 v 17.00 hod. Broumovsko - 
 výjimečná krajina skal a kostelů B a P Křížovi 
Úterý 12.1.2010 v 17.00 hod. O létání a fotografovaní s panem Jiřím 
Trojanem (odložená beseda z prosince) 
Úterý 19.1.2010 v 17.00 hod.  Jiří Michlíček MLYNÁŘI  
film a „veselé příhody z natáčení“ 
Úterý 26.1.2010 v 17.00 hod. Výročí Magdaleny Dobromily Rettigové  

DALŠÍ OSVĚDČENÉ 
RECEPTY Z KDP  

 Tentokrát od paní Milady Špač-
kové z Dobré Vody - dobré duše 
našeho klubu… 
 Medové řezy 
10dkg  Hery a 10 dkg medu (3 lžíce) 
rozpustíme ve vodní lázni, po roz-
puštění přidáme 16 dkg pískového 
cukru, 2 vejce - šleháme do pěny, 
odstavíme, přidáme 2 lžičky sody. 
 Do mísy prosejeme 60 dkg hladké mouky, vlijeme ušlehanou hmotu, zpracujeme  těsto. Rozdělíme na 4 díly, 
rozválíme na velikost obráceného, pomaštěného a posypaného plechu;  pečeme, teplé sundáme na rovnou pod-
ložku. 
Potřít rumem, marmeládou, máslovým krémem, nahoru čokoládovou polevu, posypat strouhanými ořechy popř. 
kokosem. 

Plněný perník 
30 dkg hladké mouky, 15 dkg práškového cukru, 2 lžíce medu, 1 vejce, 2 lžíce mléka, 1 lžíce rumu, ½ prášku do 
pečiva, perníkové koření, citr. kůra 
Med rozehřejeme, přidáme mléko, rum, vejce, vše rozšleháme, přidáme vše ostatní. 
Zpracujeme těsto, rozválíme na 4-5 dílů. Uděláme váleček, rozválíme asi 8 cm široký, doprostřed dáme nádivku, 
přehneme přes sebe, pomažeme bílkem a pečeme. 
 Nádivka: 7 lžic povidlí, rum, citr. kůra a 8 lžic sekaných ořechů. 
Teplé krájíme na řezy! 
     Zdravím, přeji hodně úspěchů a dobrou chuť! M. Špačková 

Mikuláš v Borech  



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 
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a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

Počet výtisků 250 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v prosinci 2009 
 

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 

Liga nekuřáků Bory 
bude dne 

30. ledna 2010  
pořádat 

Maškarní ples  
k tanci vám zahraje 

Kozenka 
 

13.2. 2010  
se koná  

PLES SPORTOVCŮ  
k tanci vám zahraje 

skupina Pohoda 

BLAHOPŘEJEME NAŠIM  
 JUBILANTŮM! 

 
Pan Karel Diviš Bory 94        18.1.1950  
Pan František Smaženka  Bory 184   29.1.1950 
Paní Anežka Harvánková Bory 118   4.2.1935 
Paní Marie Kabrdová Bory 127    4.2.1945  
Paní Emílie Holánková Cyrilov 22    6.2.1918 

POZVÁNÍ NA PLESY 

 Celkem 38 párů se účastnilo letošních tanečních 
kurzů. Tím se tyto kurzy zařadily mezi nejnavštěvo-
vanější v historii naší komunitní školy. Probíhaly kaž-
dé nedělní odpoledne od 11. října do 6. prosince, a 
to od 16,15 hodin pro začátečníky a od 18,00 hodin 
pro pokročilé. Tančil se jive, walz, tango, foxtrot, 
cha-cha, rumba, polka, valčík, country tance a další. 
Na poslední lekci byla předána absolventům taneční 
vysvědčení a není divu, že všechna byla se samými 
jedničkami. Zajímavý byl také nápad pokročilých, aby 
se poslední lekce nesla v čertovském duchu. Taneč-
níci přišli oblečeni v červené, černé a bílé barvě a na 
hlavách jim nechyběly rohy. A jak hodnotili kurzy 
sami účastníci? „Bylo to perfektní! Ta parta lidí, to 
se jen tak nevidí.“ „Super program na nedělní odpo-
ledne. Trochu jsem 
z toho měl strach, 
ale nakonec mě to 
bavilo!“ To, že se 
taneční kurzy líbily, 
dosvědčuje i zájem 
lidí pokračovat v 
kurzech příští rok. 
Zbývá tedy doufat, 
že budou nově ote-
vřeny i taneční pro 
super pokročilé.  
Vladimíra Stará 

Zveme vás na  
TANEČNÍ ZÁBAVU 

 se skupinou  
v sobotu 2. ledna 2010  

Kulturní dům Bory 
Výtěžek z akce bude  

věnován sdružení  

http://srdickari.cz/web  

NEDĚLNÍ ODPOLEDNE  
PATŘILA TANCI 


