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Borský zpravodaj 

Neděle 11.10.2009 ve 
14.00 hod.  

Zasedací místnost Obecního 
úřadu  

 
Za účasti autora Dr. J. Staňka 
si poprvé společně prohléd-

neme knihu: 
Minerály Borů  

a Cyrilova  
u Velkého Meziříčí  

a pak otevřeme  
mineralogickou  

expozici v   
Obecním muzeu.  

 

Autogramiáda, 
malé pohoštění. 

 Knihu bude možné na místě zakoupit za zvýhodněnou  
cenu. 

 Akce je součástí projektu 
„Poklady nejsou jen v podzemí“,  
který podporuje kraj Vysočina v 

rámci Místní Agendy 21 

1. DEN V NAŠÍ ŠKOLE SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY 



Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
dne 18.9.2009 

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

II)      schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Novotný A., Marková R.     
2) program jednání ZO        
3) tajné volby 3. radního za odstoupeného p. Fňukala   
4) volební komisi pro volbu 3. radního ve složení: Zik-
mundová L., Březka J., Novotný A.,        
5) přesunutí volby 3. radního na další schůzi ZO, pro-
tože ve 2 kolech voleb nezískal žádný člen ZO  nadpo-
loviční většinu hlasů – příloha č. 1    
6) rozpočtové opatření č. 3 – příloha č. 2      
7) dodatek č. 2 ke směrnici č. 1 – účetnictví a oběh 

účetních dokladů – příloha č. 3        
8) datum plátcovství DPH obce od 1.1.2010     
9) výši cen služeb pro rok 2010 – povýšení ceny z roku 
2009 o DPH 10-0-0 
10) OZV č. 1/2009 – o ceně poplatku za odpady – 450,- 
Kč – příloha č. 4    
11) vícepráce a méněpráce na stavbě školního a obecní-
ho hřiště v ceně 723.000,- Kč – tuto cenu zaplatí sta-
vební firma jako penále za zpoždění stavby    
12) prodej pozemku v k.ú. Horní Bory část parc. č. 
1210/1 PK, část parc.č.  1231/1 – 75 m2  za 150,-  Kč/
m2 a koupi části pozemku v k.ú. Horní Bory parc. č. st. 
40 – 7 m2 – 150,- Kč/m2, veškeré poplatky související 
s prodejem a koupí zaplatí majitel pozemku (parc. č. st 
40) – příloha č. 5  
       

III)      ukládá: 
Starostovi obce zajistit u SÚS opravu silnice k lomu  
 

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 10 členů. 
 

Mgr. Zikmundová Ludmila      Březka Josef 
         místostarosta       starosta 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 
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DOPIS STAROSTŮM 
 
 
 

PREVENCE KRIMINALITY 
- žádost o součinnost  

 
    Dovolujeme si Vás oslovit z důvodu 

nárůstu přepadení osob na ulicích, a to jak seniorů, tak 
běžné populace. Vzhledem k častým loupežím, kráde-
žím a zvyšující se brutalitě trestné činnosti, Vás chci 
požádat o spolupráci a pomoc při medializaci preven-
tivních opatření, která by mohla napomoci dobré praxi 
policie České republiky a následnému zadržení pacha-
telů trestné činnosti. 
     Chceme upozornit občany, aby se vyvarovali nepří-
jemnostem spojených s odloženými kabelkami 
v restauračních zařízeních, na opěradlech židlí nebo na 
stolech a s taškami pověšenými  na nákupních košících. 
Zloději velmi rádi využívají chvilky, kdy je nakupující 
otočen směrem k regálu se zbožím a nemá přehled, co 
se děje za jeho zády. 
       Dále klademe důraz především na starší občany na 
vesnicích a v malých obcích. Pokud si nezamykají vcho-
dové dveře nebo vstupní branky na pozemek, nemají 
jak zabránit příchodu tzv. podomních prodejců do 
obytných místností. Následně probíhá nátlaková nabíd-
ka různého zboží. Klasickým příkladem je nabídka oble-
čení nebo dek. Taktika tohoto trestného činu probíhá 
následovně: jeden z prodejců ukazuje zboží tak, aby na 

sebe upoutal veškerou pozornost a omezil prostorové 
vidění uživatele obydlí, druhý z dvojice zatím prohledá-
vá byt s cílem odcizit finanční hotovost. Policisté se 
setkávají i s jinými legendami, jako je vypůjčení peněz 
na porouchané auto, záloha na pojištění nebo vrácení 
přeplatku z inkasa. Žádáme Vás o spolupráci, součin-
nost a o rychlý přenos informací v případě zachycení 
podobných poznatků z Vaší obce, nejlépe cestou linky 
158. 
    Vyzýváme občany k bdělosti, aby si všímali pohybu 
cizích osob a vozidel, které přijedou do jejich obce. 
Policii významně pomůže při pátrání po pachatelích 
záznam registrační značky, typ a barva vozidla, případ-
ně počet osob, věk, etnikum. 
           K dalším častým typům trestné činnosti patří 
vloupání do vozidel. V tomto případě stačí prosté 
opatření. Uživatelé vozidel by neměli nechávat ve vidi-
telné části vozidla žádné předměty, protože například i 
prázdná taška může podněcovat zájem pachatele 
k vloupání do vozidla. Pokud si majitel vozidla ukládá 
věci do skryté části vozidla (kufr), neměl by tak činit na 
veřejném místě, kde může být pozorován. 
          Na závěr malé upozornění pro bezpečnou mani-
pulaci s platebními kartami: neopatrné zacházení s PIN 
kódem často vede k rychlému zneužití karty pachate-
lem. Policisté doporučují nevypisovat si PIN kód na 
kartu nebo do její bezprostřední blízkosti a ukládat 
kartu mimo průkazy totožnosti. Většina bankovních 
úřadů umožňuje změnit si PIN na dobře zapamatova-

INFORMACE PRO OBČANY                                                         Sběr nebezpečného odpadu proběhne 17.11.2009 od 
8.30 do 9.00 hod. a velkoobjemový kontejner bude před obec přistaven od 16.11.2009. 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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telné číslo podle přání klienta. 
          Pane starosto, paní starostko, věříme, že podpo-
říte naši snahu šíření prevence v oblasti trestné činnosti. 
Jednou z cest je například využít tyto informace ve Va-
šich tištěných periodikách případně šíření cestou místní-
ho rozhlasu na Vašich internetových stránkách a podob-
ně, případně na setkáních s občany na radách zastupitel-
stva. Aktuální informace naleznete na našich stránkách 
http://www.policie.cz/or-zdar-nad-sazavou-
zpravodajstvi.aspx        
 

Konkrétně zde najdete: 
 Chtěl jí strhnout kabelku a zmizet ve tmě – 12. 8. 2009 
(krádež Velké Meziříčí) 
 Černá můra se stala skutečností – 11. 8. 2009 (loupežné 
přepadení benz. čerpadla Žďár. n. S.) 
 Vozidla otvíral páčidlem – 24. 7. 2009  (krádeže Nové 
Město n. M., Bobrová) 
Dopadeno sedm pachatelů krádeží – 23. 7. 2009 
(Radešínská Svratka, Rožná, Moravec, Bobrová, Strážek) 

 Chraňte svá vozidla před zloději – 20. 7. 

2009 (krádeže Osová Bítýška) 
Nechávat věci nezajištěné se nevyplácí – 17. 7. 2009 
(krádeže Velké Meziříčí, Křižanov, Bukov) 
 Detektiva ohrožoval nožem – 10. 7. 2009 (krádež, 
vyhrožování Nové Město na Moravě) 
 Auto není trezor – 10. 7. 2009 (krádeže Bystřice n.P.) 
 Falešné delegátky pojišťovny – 9. 7. 2009 (okradený 
senior - Žďár nad Sázavou) 
 Nezvaná návštěva 29. 6. 2009 (okradená seniorka – 
Velké Meziříčí) 
          Předem Vám děkuji, za spolupráci 
při potlačování kriminality a těšíme se na vzájemnou 
spolupráci. 
          S veškerými dotazy, ohlasy a návrhy i po-
znatky se můžete obracet na pracoviště Územního 
odboru ve Žďáře nad Sázavou konkrétně na preven-
tivně informační skupinu Policie ČR ve Žďáře nad 
Sázavou. Tel. 974 282 207, 974 282 208, 
725 087 300 nebo e-mail mluvcizr@mvcr.cz                                                                                            

     plk. Ing. Bedřich Koutný  v. r.  

KURZY KOMUNITNÍ ŠKOLY V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE 

Kurz  Vedoucí  Počet lekcí  Plánovaný termín  

Posilovací jóga p. uč. Šabacká 5 lekcí po 1,5 hod. Úterý 18,00-19,30 
/poprvé 6.10./ 

Cvičení pro ženy p. uč. Havelková 8 lekcí po 1 hod. Pondělí 18,30-19,30 
/poprvé 5.10./ 

Angličtina pro začátečníky p. uč. Brychtová 25 lekcí po 2 hod. 1. schůzka s upřesněním ter-
mínu kurzu středa 7. 10. 

v 18,00 hod. 

Angličtina 2. rok p. uč. Požárová 30 lekcí po 2 hod Středa 16,00 hod. 
/poprvé 7.10./ 

Angličtina 4.-5. rok p. uč. Brychtová 25 lekcí po 2 hod. 1. schůzka s upřesněním  
termínu kurzu středa 7. 10. 

v 16,00 hod. 

Taneční pro začátečníky ZR 9 lekcí po 
1,5 hod. 

Neděle 16,15 – 17,45 hod. 
/poprvé 11. 10./ 

Taneční pro pokročilé ZR 9 lekcí po 
1,5 hod. 

Neděle 18,00 – 19,30 hod. 
/poprvé 11. 10./ 

V letošním školním roce budou na základě výsledků dotazníků otevřeny následující kurzy: 

V průběhu roku budou dále probíhat následující kurzy: 
Zahrádkářská setkání 
Výtvarné tvoření 
Kurz Tiffany 

O těchto kurzech budou zájemci vždy předem informováni. 
Obecní úřad Bory na kurzy občanům Borů přispívá ze svého rozpočtu.  
V některých kurzech jsou ještě volná místa.  
Přihlásit se můžete osobně ve škole nebo na tel. čísle 566 535 177. 



 

 Již 5. ročník 
celostátního se-
tkání knihovníků 
„Co venkovské 
knihovny umějí a 
mohou“,  který 
se konal ve dnech 
17 . -19 .9 .2009 , 
společně připravi-

li  Sekce veřejných knihoven 
SKIP, Obecní knihovna  Bory 
(Knihovna roku 2007) a Měst-
ská knihovna Velké Meziříčí  za 
finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR. 

 Zahájení letošního setkání 
proběhlo v Městské knihovně 
Velké Meziříčí, kde všechny 

účastníky přivítala za přítomnosti starosty města Františ-
ka Bradáče ředitelka knihovny paní Ivana Vaňková, která 
nás seznámila s činností knihovny a celou knihovnu nám 
podrobně ukázala. Po prohlídce města a návštěvě zámku 
s poutavým výkladem paní Marie Ripperové se všichni 
aktivně zúčastnili besedy se spisovatelkou Petrou Dvořá-
kovou, nositelkou ceny „Magnesia Litera 2007“, kterou 
připravila a výborně moderovala paní Ivana Vaňková.                      
 Hlavní část setkání knihovníků malých knihoven se 
konala v pátek u nás v Borech. V zasedací místnosti 
obecního úřadu všechny přivítal pan starosta Josef 
Březka a pozdravila paní ředitelka Krajské knihovny Jitka 

Hladíková. V odborné 

části programu, který řídila paní Daniela Wimmerová ze 
Sekce veřejných knihoven SKIP, byly předneseny infor-
mace zabývající se komunitní rolí knihovny v malé obci. 
O zajímavých projektech informovala paní Emília Antolí-
ková  z Hornozemplínské knižnice Vranov nad Topľou. 
Činnost „Knihovny roku 2008“ představila knihovnice 
Obecní knihovny Pavlovice u Přerova paní Danuše Skle-
nářová.  
 S činností naší Obecní knihovny se mohli hosté se-
známit při prohlížení vystavených kronik a dokumentů a 
vlastní návštěvou knihovny. Mimo knihovnu si návštěvní-
ci s velkým zájmem prohlédli i Obecní muzeum. Po 
skončení odborného programu, kdy sezení už bylo pří-
liš, jsme se vydali do přírody. Naučná stezka Šebeň, kte-
rou nás provázel pan Milan Daďourek, byla velkým zá-
žitkem. 
 V sobotu byl na programu výlet po krásách Vysočiny. 
První zastávkou byla Galerie paní Bukáčkové ve Sněž-
ném, a pak Žďár nad Sázavou. Po prohlídce knihovny M. 
J. Sychry, kterou nás provedla paní ředitelka Danuše 
Štefková,  jsme si prohlédli Muzeum knihy. Návštěva 
kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře-památky 
UNESCO- byla krásným zakončením programu. 
 Program byl nabitý a tak najít chvilku na popovídání, 
které je při takových setkáních přece tak důležité, neby-
lo snadné. Naštěstí večer v Motelu Jestřabec, a na  Ran-
či Gerlinda v Rousměrově, kde se o nás vzorně starali, 
jsme si to vynahradili. 
 A tak se snad páté, dosud největší (odborný seminář 
navštívilo 65 účastníků) setkání vydařilo, a troufáme si 
říct: bylo nám spolu dobře! 

Blanka, Pavel a Vendulka Křížovi 
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SETKÁNÍ KNIHOVNÍKŮ V BORECH 

Podzimní zájezd Klubu dobré pohody. Naší první zastávkou bylo nakouk-
nutí do Vinařství Sádek. Jet na takové místo brzy ráno, je nerozum, u vínka by nám 
bylo líp večer. Ale večer už jsme to při cestě neměli. Na Sádku jsou ovšem velmi milí 
a i ráno nás vlídně přijali a my jsme se pokochali výhledem, ochutnali burčák a dali si 
kávu. 
 Další zastávkou byl zámek Jaroměřice nad Rokytnou. Shodli jsme na vtom, že ko-
lem už jsme jeli asi tak 100x, ale uvnitř jsme nebyli. Paní průvodkyně byly velmi milé a 
perfektní. Průvodkyně v množném čísle, protože jsme absolvovali prohlídku zámku a 
také kostela. 

 Pak už následovaly Dalešice. Nejdříve nám pan místostarosta Špaček ukázal nově zrekonstruovanou hřbitovní 
kapli. Je to krásné dílo a dalešičtí mají na co být hrdí. V dalešickém pivovaru jsme absolvovali prohlídku muzea, oběd 
a samozřejmě i dalešické pivo! Dalešice jsou ovšem také přehrada a elektrárna a my jsme tady měli domluvenou 
exkurzi. I tudy po hrázi jsme všichni mnohokrát projížděli... Byl krásný den a dole pod hrází bylo nádherně. Odbor-
ný, zasvěcený výklad, infocentrum a což teprve cesta do podzemí, do hlu-
bin elektrárny. Vystihl to komentář paní Prokopové: „No teda, co já ještě 
na stará kolena neuvidím?" 
 Naše další cesta vedla těsně pod věžemi elektrárny v Dukovanech a my 
jsme si mohli uvědomit,  jak jsou z blízka monumentální. Dukovany ale 
naším cílem nebyly, mířili jsme do Řeznovic. Zdejší románský kostel z 12. 
století je totiž památkou velmi pozoruhodnou. A paní Řezáčová, která o 
kostel pečuje, je velmi milá. I na varhany nám tu zahrály. 
 Děkujeme za velmi vlídné přijetí na všech dnešních zastávkách a už ces-
tou domů jsme naplánovali několik dalších výletů…      BK 
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Týden knihoven  
5. -11.10.2009  

 
PO – ST  5.-7. října 

Knihovnické lekce pro 
ZŠ  

 

V úterý 6.10. ve 12.00 

zahájení etapové soutěže pro děti 
s názvem  
  A JAKO… AMÁLKA 
A odpoledne v 17.00 hod. v knihovně  
  VÝROBA DRAKŮ .  
Všechen potřebný materiál na výrobu papí-

rového draka bude pro vás 
připraven.  
 
 Při půjčování, 
tedy v úterý 6. a 
v pátek 9. 10. 
amnestie dluž-
níků (upomínky 

a pod) a zápis nových čtenářů 
zdarma. 

Z pravidel této soutěže. 
- Soutěž bude probíhat během měsíce října a listopadu 2009. 
- Soutěž je určena dětem od 7 do 12 let.  Ve dvou kategoriích. 
- Každý půjčovní den (tedy 2x týdně) najdete v knihovně a na 
webových stránkách naší knihovny www.knihovna.bory.cz  
vyvěšené nové otázky. 
- Odpovědi se zapisují do hrací karty, kterou si vyzvednete 
v knihovně. 
- Vyplněné karty odevzdáte 27.11.09 
- Pro 3 nejlepší luštitele v každé kategorii má knihovna připra-
veny ceny. Pokud bude výborných luštitelů více, o výherci roz-
hodneme losováním. 

Obecní knihovna Bory  
a Klub dobré pohody vás zvou  
na první besedu této sezóny. 

A besedu ne ledajakou! 
Tentokrát k nám přijede 

Dr. Vlastimil Vondruška, historik a spisovatel. 
Povídat nám bude na téma: 
Historický román  

– umělecký pohled a skutečnost 
Sobota 24.10.2009 v zasedací místnosti OÚ v 17.00 hod. 
  

Pan Vondruška je autor velké řady historických románů i odborných knih.  
Vypráví o životě, historii i literatuře. A to velmi poutavě! 
 Posluchači se kromě jiného dozvědí: 
  - jak to je s pseudonymem J. Alenský 
  - že detektivní román je pohádka pro dospělé 
  - proč bylo středověké soudnictví lidské 
  - co lze ze starých archivů použít při psaní románu 
  - že staročeské pivo vypadalo úplně jinak než dnešní 
  - jak lidé dříve pohlíželi na erotiku 
  - jak jsme točili film Jménem krále 
 Knížky od pana Vondrušky si můžete vypůjčit v naší knihovně.    
 A při besedě bude možné si jeho knihy zakoupit!   I autogramiáda bude! 
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60 LET PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MRÁZKOVA LOUKA 

 V únorovém čísle Zpravodaje jsme k 60. výročí Mrázkovy 
louky uveřejnili text listiny o jejím vyhlášení  chráněným úze-
mím. Nyní pokračujeme v dalším líčení jejích zajímavých osu-
dů. 

     Důvodem 
vyhlášení 
ochrany 
Mrázkovy 
louky už teh-
dy bylo za-
chování  bio-
topu podmá-
čené rašelin-
né louky se 
vzácnými 
druhy rostlin. 
Kromě raše-

liníku zde rostli a dodnes rostou zejména zábělník ba-
henní, tolije bahenní, prstnatec májový a rosnatka 
okrouhlolistá. Mimoto se tu zachovalo  množství nejrůz-
nějšího  hmyzu od brouků, motýlů až po pavouky a mra-
vence. Také zde nechybí  obojživelníci a hadi.  Vyhláše-
ním Mrázkovy louky se zachovala jedinečná část původní 
krajiny, která by tu už jinak nebyla  a je dnes na Velko-
meziříčsku jednou z posledních. A v případě rosnatky asi 
opravdu poslední lokalitou výskytu. 
     Mrázkova louka prošla zajímavým vývojem. Ve svých 
počátcích byla louka kosena vlastníkem pozemku Janem 
Mrázkem. Za újmu, způsobenou dodržováním podmínek 
ochrany přírody, dostával zpočátku menší finanční náhra-
du. V 60. letech minulého století se v Borech, tak jako 
v okolních vesnicích, všechno postupně změnilo a vlast-
níci pozemku proto na ní přestali hospodařit. A časem 
se téměř v obci zapomnělo, že tu kdesi uprostřed lesů 
vyhlášené chráněné území vůbec je. Došlo to tak daleko, 
že louka byla v 80. letech tehdejšími Státními lesy  zales-
něna  smrkem, když zde byl předtím uprostřed  vystře-
len odvodňovací příkop. Důvodem snad také bylo, že 
pozemky tvořící její území byly a dosud jsou vedeny jako 
lesní půdní fond – bezlesí. 

      Péčí tehdejšího Kroužku mladých 
ochránců přírody ZŠ v Borech a 
s podporou státní ochrany přírody, kte-
rou zastupovala Správa chráněné krajinné 
oblasti Žďárské vrchy Lesní závod 
v Novém Městě na Moravě  souhlasil v roce 1978 s tím, 
že sazenice budou odstraněny. Přitom se tu také našlo 
torzo sloupu s cedulí se státním znakem ČR, označující 
přírodní rezervaci. Tak bylo odvráceno nejvážnější ne-
bezpečí, kdy opravdu hrozil Mrázkově louce zánik. Stači-
lo totiž už jen několik dalších let a vyrostlé smrkové 
sazenice by úplně zničily její přírodní bohatství. 
      Od založení  místní základní organizace ČSOP 
v roce 1979 o Mrázkovu louku pečují její členové nepře-
tržitě. Předtím ale museli provést vykácení olší, které 
během let zarostly do louky. Tehdy zde umístili infor-
mační panel se stříškou a označením tabulí „Přírodní 
památka“ se státním znakem. Byly také vyznačeny hrani-
ce chráněného území. Kosení  zpočátku prováděli bez-
platně, seno   prodávali do JZD Bory. Tehdy za ně dostá-
vali něco přes 300 Kč. Pak už jsme mohli žádat dotace 
v Programu péče o krajinu a nyní nám na náklady na ko-
sení a úklid trávy přispívá Kraj Vysočina. Tehdy jsme 
kosení prováděli ručně, dnes louku 
většinou sečeme ručními motorový-
mi sekačkami. Příjmy z této činnosti 
jsou stabilním zdrojem, kterým 
ochránci přírody hradí náklady na 
činnost své organizace. 
     V 90. letech státní ochrana pří-
rody provedla na Mrázkově louce  
revizi. Byl potvrzen její význam a 
lokalita je evidována podle nových 
předpisů už ne jako státní přírodní 
rezervace, ale jako Přírodní památ-
ka. V tuto dobu se majitel jedné 
parcely zase pokusil o její zalesnění. 
Případ byl řešen státní ochranou přírody a k zalesnění 
nedošlo. Nyní mají někte-
ré pozemky jiné majitele, 

Soutěž vesnice 
roku  

V krajském kole této  
soutěže, získaly Bory  
Čestné uznání za  

mimořádnou péči o  
zeleň v okolí obce.  

 Tento diplom převzal  
v srpnu starosta obce J. 
Březka na slavnostním  

vyhlášení v obci Hluboké na  
Třebíčsku.   

Klub dobré pohody vyhlašuje  

PODZIMNÍ HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
šatstva, lůžkovin, látek, nádobí…  

 Pondělí 19. října 2009  
od 16.00 do 19.00 hod. 
Místo: Fara Horní Bory 

Věci,v dobrém stavu, prosím zabalte do  
igelitových pytlů, nebo krabic. 

Bližší informace naleznete na www.bory.cz,  
ve vývěsce před prodejnou, nebo na mob. 

608 312 224 
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ŠKOLNÍ VÝLET DO ANGLIE  

 V květnu 
minulého 
školního 
roku se 
vydalo 14 
žáků II. 
stupně naší 
školy spolu 
s paní uči-
telkou Kate-
řinou Brych-
tovou na 

poznávací zájezd do Velké Británie. Na zážitky z cesty 
vzpomínají žákyně dnešního 9. ročníku Pavlína Hošková a 
Kateřina Prokopová.   S úpravou textu jim pomohla paní 
učitelka Lenka Pužová.               Vladimíra Stará                                                                  
                

JAK JSME PROŽILI POBYT V ANGLII 
 Žáci druhého stupně naší a měřínské školy se ve 
dnech 21.-26. května vydali poznávat krásy přímoř-
ských oblastí do Velké Británie, zvl. do Londýna. Trasa 
přes Německo, Belgii a Francii byla velmi namáhavá, 
jeli jsme přes noc a půl dne, než jsme dorazili ke kaná-
lu La Manche. Po celní kontrole jsme tunelem vjeli do 
velkého vlaku, který nás převezl na ostrov. 
 V pátek 22.5. jsme navštívili nádherný palác se za-
hradou Royal Pavilon, který jsme prošli s telefony, jež 
nám sloužili jako průvodci pro popis jednotlivých po-
kojů, samozřejmě v angličtině. Poté jsme se všichni 
přesunuli do podmořského akvária Sea Life Centre. 
Zde jsme měli možnost pozorovat život v moři. Upro-
střed centra byla otevřená akvária, kde jsme si mohli 
máknout na různé sasanky, hvězdice a jiné živočichy. 
Poté jsme pokračovali dále po naší trase. S racky nad 
hlavou jsme dojeli k dlouhému pobřežnímu molu 
Brighton Pier, na jehož protější straně byly různé hor-
ské dráhy, strašidelné domy a jiné atrakce. Poté nás už 
čekala cesta do našich náhradních rodin, kde jsme do-
stali teplou večeři. 
 Sobotní dopoledne jsme věnovali návštěvě městeč-
ka Hastings, kde jsme si prohlédli pašerácké jeskyně. 
Poté jsme se vydali k mořským útesům Beachy Head. 
Odtud se dalo po schodech sejít až k moři. Někteří 
neodolali a smočili alespoň nohy ve studené vodě, 

ostatní si na památku nasbírali mušličky a různé kamín-
ky. Když jsme si prohlédli celé útesy s krásným výhle-
dem na moře a okolní krajinu, nastal čas vrátit se zpět 
do rodin. 
 Neděli jsme strávili celodenním výletem na ostrov 
Isle of Wight. Po plavbě lodí a dlouhé cestě do kopce 
jsme stanuli u cíle, krásného zámku Osborne House, 
oblíbeného sídla královny Viktorie a prince Alberta. 
Prohlídka jeho interiéru byla velmi zajímavá a krásná. 
Stejně na nás zapůsobil i velký zámecký park, na jehož 
konci byl výhled na moře. Po návštěvě města a krát-
kém rozchodu jsme se nalodili na trajekt, který nás 
dopravil zpět k autobusu. 
 Pondělní ráno se neslo ve znamení velkého loučení 
s našimi náhrad-
ními rodinami. 
Poděkovali jsme, 
popřáli štěstí a 
usedli do auto-
busu, kterým 
jsme tentokrát 
směřovali do 
Londýna. Ve 
městě jsme na-
vštívili nejzná-
mější muzeum 
voskových figurín 
Madame 
Tussaud´s. V každé místnosti byly vystaveny figuríny 
populárních zpěváků, herců, sportovců, politiků, prezi-
dentů, ale i jiných osobností, s kterými jsme se mohli 
vyfotit. Po průchodu strašidelnou chodbou jsme na-
sedli do vozíků, které nás provezly historickou částí 
Londýna. Poté jsme se vydali po trase k Londýnskému 
kolu (oku). Cestou jsme mohli zhlédnout mnoho pa-
mátek, např. Houses of Parliament, Big Ben, Westmin-
ster Abbey, Downing Street, ale i Trafalgar Square 
neboli Trafalgarské náměstí, které jsme si měli mož-
nost prohlédnout. Poté jsme konečně došli k London 
Eye. Kolo (oko) měří neuvěřitelných 135 metrů. Ně-
kteří z nás sice dostali strach, ale nikdo neodolal vý-
hledu na celý Londýn. Po tomto krásném závěru jsme 
již nastoupili do autobusu a plni nádherných zážitků a 
spokojenosti jsme se vydali na cestu domů. 

Vážení rodiče, prarodiče a majitelé zahrádek! 
Chtěli bychom naučit naše žáky spolupracovat a starat se o prostředí v okolí školy. Proto 
chceme společně osázet „svahovky“ na školním a obecním hřišti. Pro tento účel jsou vhod-
né: tařice skalní, dobromysl obecná, nízké rozchodníky, barvínek menší, tymián, kakost od-
denkatý, plamenka šidlovitá (nízký flox), mateřídouška, šalvěj, netřesky a bergenie. Pokud 
máte na vaší zahrádce některou z těchto rostlin v hojném počtu a chtěli byste ji dětem na 
sázení věnovat, můžete ji přinést od pondělí 5. 10. do středy 7.10. p. učitelce Zuzaně Jurko-
vé. Pokud se chcete přijít podívat, nebo pomoci, sázet budeme ve spolupráci se zahradnicí 
p. V. Rozmarýnovou z Vídně ve čtvrtek  8.10. od 8,30 hodin.                Zuzana Jurková 
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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 

17. ročník Železného mužíčka 
 Před sedmnácti lety měli dva učitelé, pan Košá-
bek a pan Pařil, vynikající nápad a vymysleli a vyhlásili 
1. ročník sportovní soutěže, kterou pojmenovali 
„Železný mužíček“. Netušili, že tato soutěž získá 
takovou oblibu a stane se tradicí, že bude probíhat 
nepřetržitě dodnes! 
 Dokladem toho je skutečnost, že každým rokem 
přijíždí stále více dětí! Když jich bylo před dvěma 
roky 150, tak jsme z toho měli radost a letos jich 
bylo už dokonce 208!  Přicestovali ze základních 
škol z Mostiště, Ostrova nad Oslavou, Radostína 
nad Oslavou, Křižanova a Dolních Louček. 
 Sportovní klání připadlo na pátek 18. září 2009, 
protože v červnu nebylo ještě dokončeno školní 
hřiště s tartanovou dráhou na běh 50 a 60 metrů a 
s doskočištěm na skok daleký. 
 Soutěž je organizována pro jednotlivce a pěti-
členná družstva. Závodí se v běhu na 50 nebo 60 m, 
skoku dalekém, šplhu a tentokrát v hodu plným mí-
čem. 
 Učitelé z naší školy dělají rozhodčí na jednotli-
vých sportovních disciplínách a učitelé z ostatních 
škol se starají o sportovce v jednotlivých kategori-
ích. Soutěž musí mít rychlý spád, protože žákům 
z Ostrova a Radostína odjíždí autobus už po 12 ho-
dině. Výsledky jednotlivých kategorií byly vyhlašová-
ny průběžně s předáváním pěkných cen vítězům, 
které věnovali tito sponzoři: Alpa, a.s. Velké Meziří-
čí, McDonald´s Velké Meziříčí a Poex Velké Meziříčí 
a.s. Touto cestou jim děkujeme za podporu! 
 Pokud byste se chtěli podívat na fotky a výsledky 
ze soutěže, najdete je na webo-
vých stránkách www.zsbory.cz     
        

   Mgr. Zuzana Jurková 

Sobota 10.10.  Bory B -Tasov  v 15.00 hod. 
Neděle 11.10.  dorost Bory - Radostín ve 12.30 hod.  
     Bory A - Rovečné v 15.00 hod. 
Sobota 24.10. Bory B- Radostín ve 14.30 hod. 
Neděle 25.10.  dorost  Bory - Moravec  ve 12.00 hod. 
     Bory A - Ujčov ve 14.30. hod. 

 

POZVÁNKA  
NA FOTBAL  
V BORECH 

INZERCE 
Nabízím chovné kohouty, 

kroužkované i nekroužkované, 
více druhů (amrokska,  

plymutka žlutá, sasexka). 
Dále nabízím zakrslého  

králíčka, barevné saténové 
myšky, morčátka a křepelky 
japonské nosné  - pouze na  

objednávku.  
Bližší informace na  
tel. 733 313 369  

Žďárský deník 
8.9.2009 


