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Borský zpravodaj 

 Nebo mož-
ná, ne tak doce-
la o Borech, ale 
o tom co tu 
máme nejcen-
nějšího - o mi-
nerálech. 
 V neděli 11. 
října 2009 se 
v budově obec-
ního úřadu v 
Borech uskuteč-
nilo slavnostní 
otevření této 
nové knihy Dr. 

Josefa Staňka „Minerály Borů a Cyrilo-
va u Velkého Meziříčí“. Slavnosti se 
zúčastnilo na 100 hostů nejen z naší 
obce, ale i řada odborníků zabývají-
cích se mineralogií a sběratelů mine-
rálů. Po úvodních slovech Blanky 
Křížové, účastníky pozdravil starosta 
obce Josef Březka, jenž přivítal auto-
ra knihy i jeho paní a vyjádřil radost 
nad tím, že Bory mají svoji první vá-
zanou knihu. Popřál přítomným pěk-
né odpoledne a vyjádřil přesvědčení, 
že se jim jistě bude kniha líbit. Také 
poděkoval všem, kteří se na vydání 

knihy podíleli. 
O přípravě 
knihy k vydání 
pak pohovořil 
Pavel Kříž, jenž 
při této práci 
s autorem úzce 
spolupracoval. 
První otevření 
knihy pak pro-
vedla Dr. Eva 
Kočí-Valová, 
která přečetla 
úvod knihy a 
zavzpomínala 
na svoje zážitky 

z dětství prožité v Borech. A konečně dostal 

slovo autor knihy, pan Dr. Staněk. Poděko-
val obci a všem, kteří na knize spolupraco-
vali za to, že umožnili její vydání. Zavzpomí-
nal na léta prožitá v Borech a na Cyrilově 
nejen při práci, kterou věnoval zdejším mi-
nerálům, ale i při pobytu na chatě a setká-
vání s místními obyvateli. V závěru svého 
vystoupení zodpověděl četné dotazy. Pak 
už následovala autogramiáda. Dr. Staněk 
ochotně všem zájemcům novou knihu po-
depsal, nebo vepsal věnování. Účastníci 
slavnosti se při čekání na podpis mohli ob-
čerstvit a navštívit obecní muzeum, včetně 
nově vznikající mineralogické expozice.  
 Veliký dík patří všem, kteří 
toto slavnostním odpoledne při-
pravili! 
 A nyní již informace o knize. 
Autor čtenáře na 102 stranách 
seznamuje s místními geologický-
mi poměry a podrobně popisuje 
7 nejvýznačnějších mineralogických lokalit 
v okolí Borů a Cyrilova. Nejrozsáhlejší část 
knihy je samozřejmě věnována živcovému 
dolu Hatě. Samostatně je popsána historie 
těžby živce, kterou doplňují fotografie zob-
razující práce v dole. Kniha populární for-
mou shrnuje celoživotní poznatky Dr. Staň-
ka z této lokality, ve které začal vědecky 
pracovat už na začátku padesátých let mi-
nulého století. V knize plné barevných foto-
grafií je seznam všech minerálů, které se 
v Borech nacházejí a přehled odborné lite-
ratury. Nechybí ani informace o autorovi a 
také o Borech. Kniha vyšla z podnětu Čes-
kého svazu ochránců přírody ZO Bory a 
vydala ji obec Bory s podporou kraje Vyso-
čina jako součást projektu „Poklady nejsou 
jen v podzemí“ v rámci Místní agendy 21. 
Vydání knihy je významným počinem, pro-
tože postihuje nejvýznačnější rys místa, jenž 
byl a dosud je živou součástí obce a života 
jejích obyvatel. Knihu lze zakoupit na obec-
ním úřadě v Borech, nebo objednat na 
obecbory@razdva.cz a stojí 200,- Kč, pro 
velkoodběratele je cena 180,- Kč (při odbě-
ru 10 ks).        
   Blanka Křížová, foto Stanislav Charvát 

VYŠLA PRVNÍ KNIHA O BORECH 



Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
dne 2.10.2009 

 

Zastupitelstvo obce: 
 

I)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu – Zikmundová J., Křížová B.   
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, proto-
že ve 4 kolech voleb nezískal žádný člen ZO  nadpolo-
viční většinu hlasů – příloha č. 1    
6) návrh p. Homoly V. o umístění značky „Zákaz vjezdu 
nákl. automobilů nad 6,5 t“ do uličky      
7) výši stočného na rok 2010 – 730,- Kč bez DPH   
8) výši ceny za knihu „Minerály Borů a Cyrilova …“ – 
150,- Kč při slavnostním otevření a 200,- Kč při dalším 
prodeji (cena 200,- Kč je pro příští rok včetně DPH) 
           

II)      ukládá: 
1) starostovi obce písemně upozornit p. Kříže L. na pa-
dání střešní krytiny ze střechy a cihel ze zdi jeho objektu 
u čp. 59  
2) starostovi obce připravit do dalšího zpravodaje článek 
vysvětlující zvýšení stočného         
3) starostovi obce projednat s účetní možnost bezhoto-
vostní platby a rozložení plateb poplatků do více částí  
4) místostarostce obce zajistit u velitele hasičů zakrytí 
kanálu u Jednoty směrem k obecní bytovce     
5) starostovi obce zajistit opravu kanálu u Jednoty   
6) starostovi obce zajistit opravu chodníku v Dolních 
Borech  
 

III)  zamítá: 
1) žádost o prodej části obecního pozemku parc. č. 1409
    

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 12 členů. 
 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
dne 5.10.2009 

 

Zastupitelstvo obce: 
 

I)        schvaluje: 
1) ověřovatele zápisu -  Viliš P., Lysáková P.    
2) program jednání ZO        
3) tajné volby 3. radního za odstoupeného p. Fňukala J. 
4) volební komisi pro volbu 3. radního ve složení: Zik-
mundová L., Březka J., Novotný A.,        
5) dodatek č. 1 ke Smlouvě 07500621 o poskytnutí pod-
pory ze Státního fondu životního prostředí (změna čísla 
účtu obce)    
 

II)      volí: 
3. radního – p. Kostečka Jan – 9 hlasů – příloha č. 1 
 

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 15 členů. 

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Bory ze 
dne 30.10.2009 

  

Zastupitelstvo obce: 
 

I)   bere na vědomí 
1) zprávu z jednání rady obce 
2) zprávu J. Březky a B. Křížové o exkurzí v kompostárně 
v obci Příbraz u Jindřichova Hradce 
3) zprávu Marcely Blažkové o probíhajícím projektu 
„Transfer know-how a budování mezisektorového part-
nerství v obcích“ 
 

II)   schvaluje 
1) ověřovatele zápisu Špaček M., Březka P. 
2) program jednání ZO 
3) návrh B. Křížové, ohledně prodeje publikací Minerály 
Borů a Cyrilova … s tím, že pro odběratele minimálně 
10 ks bude cena 180,- Kč za kus 
4) změnu rozpočtového opatření č. 4/09 podle přílohy č. 
1 ze dne 30.11.2009 
5) cenu stočného pro rok 2010 podle původního návrhu 
730,- Kč bez DPH 
6) návrh B. Křížové udělit čestné občanství obce Bory 
Dr. Josefu Staňkovi 
 

III)  ukládá 
1) starostovi obce vstoupit do jednání s firmou Enviro 
ohledně vrtané studny na Cyrilově pro paní Vackovou 
Jiřinu 
2) starostovi obce zjistit finanční podmínky opravy majet-
ku obce (garáže u školních bytovek) 
3) starostovi obce orientačně zjistit možnosti úvěru 14 
mil. za účelem pokrytí vlastního podílu na stavbu kanaliza-
ce a vodovodu 
4) starostovi obce prošetřit náklady spojené s osvětlením 
hřiště a navrhnout způsob úhrady. 
 

Zastupitelstvo je 15-ti členné, přítomno 10 členů. 
 

Mgr. Zikmundová Ludmila      Březka Josef 
místostarosta                  starosta 

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA 
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Sběr nebezpečného odpadu  
proběhne v úterý 17.11.2009  

od 8.30 do 9.00 hod.  
a velkoobjemový kontejner  

bude před obec přistaven od 16.11.2009 

Poděkování za humanitární sbírku.  
  
 Vážení občané, děkujeme všem, kteří přispěli do 
sbírky šatstva a dalších věcí pro Diakonii v Broumově. 
Tentokrát se nám sešlo ještě větší množství, než na 
jaře a jistě vše pomůže potřebným.  
      Za Klub dobré pohody B. Křížová 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 
V SOBOTU  12. 4. 2008 
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STOČNÉ V ROCE  2010 

 Obec Bory podala v roce 2008 žádost o podporu 
z Operačního programu Životního prostředí. Tato 
žádost byla neúspěšná se zdůvodněním, že obec má 
velmi nízkou cenu stočného. Nízká cena neumožňovala 
z pohledu Státního fondu životního prostředí 
(administrátor dotace) zajistit „životaschopnost“ sto-
kové sítě. Lidově řečeno byla cena stočného v Borech 
tak nízká, že neumožňovala obci šetřit na její obnovu a 
hrozilo, že v budoucnu (za cca 20 – 30 let) by technic-
ký stav kanalizace byl v havarijním stavu a obec by ne-
měla finanční prostředky na její obnovu. 
 Povinnost zahrnout do kalkulace ceny stočného 
prostředky na budoucí obnovu ukládá provozovatelům 
i Zákon o vodovodech a kanalizacích. Tento zákon 
nařizuje provozovatelům od roku 2009 mít zpracován 
plán finanční obnovy, ze kterého musí být patrné, že 
do roku 2018 bude cena stočného navýšena tak, aby 
v ní byly započteny veškeré náklady na obnovu díla. 
 Dle Ministerstva zemědělství se počítá se životností 
kanalizace 90 let, tzn., že každý rok se musí ušetřit 
1/90 z ceny díla. Dle ministerstva financí je však odpi-
sová sazba 50 let, tzn., že by měl provozovatel ušetřit 
1/50 z ceny díla. Každý provozovatel si musí najít svou 
cestu, dle konkrétních podmínek. 

 Životnost objektů, jako je čistírna odpadních vod se 
uvažuje 50 let, tzn., že se musí ušetřit 1/50 z ceny díla. 
Strojní zařízení a technologie mají životnost 15 let. 
 Již dnes neexistují dotace na rekonstrukce (výjimku 
tvoří Evropské dotace, kde je ale málo  peněz) a státní 
politika je, aby majitelé/provozovatelé vodohospodář-
ské infrastruktury mysleli na budoucnost a levným 
stočným nezanechávali budoucím generacím skryté 
dluhy. 
 
 S pozdravem za PROVOD s.r.o. 
   Ing. Pavel Kocůr - vedoucí střediska Tišnov 
 
 V těchto dnech opět podáváme nový projekt, no-
vou žádost o dotaci na kanalizaci a vodovod pro obec 
Bory. Těchto žádostí Státní fond životního prostředí 
dostává obrovské množství, je tedy třeba udělat vše 
proto, aby náš projekt měl šanci uspět. Jednou z těch 
věcí je zvýšení ceny stočného. Projekt pro naši obec 
připravuje Ing. Kocůr ze společnosti PROVOD s.r.o., a 
proto jsme právě jeho požádali o vysvětlení tohoto 
opatření. 

OSAZOVÁNÍ SVAHOVEK NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI 
 Všichni si 
ještě z léta 
pamatujeme na 
Slavnostní ote-
vírání školního 
hřiště. Už teh-
dy se nám zdá-
lo, že svah nad 
doběhem 60 
m. není dokon-
čený a tak 
jsme se roz-

hodli, že si tuto úpravu vezmeme na starost společ-
ně s žáky naší školy. Poradili jsme se s paní Rozmarí-
novou, zahradnicí z Vídně a návrh byl projednán na 
pedagogické radě. Se souhlasem všech zúčastněných 
se mohlo začít. 
 Datum této velké celoškolní akce bylo stanoveno 
na čtvrtek 8. 10. 2009. Tři předcházející dny byly 
určeny k postupnému přinášení a skladování vybra-
ných okrasných rostlin. Žáci měli za úkol přinést co 
největší počet těchto „svahovek“, některé nám vě-
novali sami občané a za to bychom jim chtěli touto 
cestou moc poděkovat. Jiné přivezla i paní Rozmarí-
nová, která pak společně s Marií Kabrdovou radila 
žákům, jak přesně mají vybrat zeminu z keramických 
květináčů, jak přesně sázet, a kam zasadit kterou 
kytičku. 

 Žáci byli rozdě-
leni do dvou sku-
pin. První skupina 
tedy: 1. + 8. tř. a 
2. + 9. tř. vyrazila 
k betonovým kvě-
tináčům v prvních 
dvou vyučovacích 
hodinách a druhá 
skupina, tedy: 4. + 
6. tř. a 5. + 7. tř. 
ve čtvrté a páté 
vyučovací hodi-
ně. Ve vytvoře-
ných týmech 
s dětmi různého 
věku a ve vzá-
jemné spolupráci 
s p. Rozmaríno-
vou, učiteli a p. 
Kabrdovou se 
dílo během do-
poledne a části 
odpoledního 
vyučování poda-
řilo. 
Další fotografie naleznete na www.zsbory.cz  

     Zuzana Jurková a Martin Chalupa  



 

 Čarodějnice v 
Horních Borech  
„v novém“, pro-
žila další rok. V 
dubnu, při Noci 
s Andersenem, 
děti postavily 
hraniční pyra-
midky z kamení. 
Během léta se 
pak zdálo, že 
příroda vyhraje a 

že obrovské plevely zarostou všechno co tam je - zíd-
ku, lavičku i strom pohádkovník…. Stačilo několik bri-
gád a několik ochotných pomocníků a plevel už neměl 
šanci. Pak jsme začali se sečením a nakonec  se povedla 
věc zcela zásadní. Dostali jsme krásnou zeminu! A na-
stalo hrabání a urovnávání a výsledek rozhodně stojí za 
to! A ještě jsme dostali kamenné lavice! 
 Ne že by bylo vše hotovo, na jaře nasejeme trávník a 
postavíme schody a upravíme spodní patra teras atd.  
 A kdo byl na drakiádě, přiložil ruku k dílu a tak 
strom pohádkovník už má dva kamarády. 
 A co ještě zbývá dodat? Veliký dík všem pomocní-
kům a pomocnicím, veliký dík vedení a chlapům 
z kamenolomu Bory firmy Colas a Alešovi Vávrovi za 

krásné plůtky k novým stromečkům. 
 Drakiáda.   
 Nedá se říct první ročník, spíš to byl ročník nultý! 
Taková minidrakiáda. První termín - pršelo, druhý ter-
mín - ležel sníh a pak už bylo hodně povinností 
s přípravou 
d u š i č e k … 
 Ale draci 
lítali!     
 B. K. 
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POHÁDKOVÝ KOPEČEK V ROCE 2009 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE  

 
s námětem „Místo, které se mi líbí“, v 
Borech a okolí. 
 V měsíci září a říjen jste se na 
www.bory.cz mohli zapojit do fotografické 
soutěže s námětem „Místo, které se mi líbí 
v Borech a okolí“. Do soutěže přišly nádher-
né snímky, celkem 6-ti autorů, kterými se 
mohli pokochat všichni, kteří navštěvují 
webové stránky obce. Ze všech bylo do 
„finále“ vybráno 12, pro ty jste mohli hlaso-
vat a prvním bude udělena cena veřejnosti. 
Dále budou uděleny i ceny odborné poroty.  
 Všem, kteří se zapojili, velice děkujeme a 
slíbené ceny jim budou předány osobně na 
základě pozvánky, která jim bude v nejbližší 
době doručena na uvedený kontakt.  
  Marcela Blažková – koordinátorka 
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 Před hřbitovem v HB ležel zrušený pomník, asi jste si ho také v době 
dušičkové všimli. Náhoda tomu chtěla, že noví majitelé hrobu nás upozornili 
na to, komu ten náhrobek patřil. A nám se v nejstarší školní kronice, vedené 
od roku 1897 podařilo vypátrat tento zápis: 

 Antonín Střecha (*29.8.1857 - + 2.4.1896),  
nadučitel v Horních Borech  

 Vypsáno z místní školní kroniky, založené roku 1987. 
Od září 1895 působil na obecné škole dvoutřídní v Horních Borech 
jako nadučitel Antonín Střecha. Narodil se 29. srpna 1857 v Horních 
Borech na Moravě, otec jeho byl tu správcem školy. Odbyv čtyři třídy 
reálného gymnasia v Třebíči a ústav učitelský v Brně od r. 1875/6-
1878/9 nabyl dne 26. července 1879 v Brně vysvědčení dospělosti a 
stal se podučitelem ve Velké Byteši na Moravě od 1. září 1879. Připra-
vovav se pilně ke zkoušce způsobilosti, podrobil se jí a nabyl v Brně 
dne 3. listopadu 1881 vysvědčení způsobilosti. Od 24. září 1883 půso-
bil jako správce školy v Ořechově na Moravě až do 1. srpna 1889, kdy 
jmenován byl správcem školy v Hor. Heřmanicích na Mor. Od 21. 
dubna 1892 působil jako spráce školy ve Vel.  Oslavici, načež  jmeno-
ván byl nadučitelem v  Hor. Borech. Nebylo mu však popřáno dlouho 
se těšiti ze svého povýšení. 
 Ani nemohl začíti vyučovati. Sotva do svého nového působiště se 
nastěhoval, onemocněl. Musil ho tedy zastupovati Karel Kotík, poduči-
tel z Osové Bytyšky. Uzdraviv se poněkud, nastoupil úřad svůj a počal 
dnem 1. listopadu 1895 vyučovati. Avšak tato horlivost jeho, jež neda-
la mu, aby se úplně zotavil a tak jako zdravý kapitán pevně a jistě loď 
svou říditi mohl, byla mu osudnou. 
 V pátek, dne 6. března 1896 po službách božích o ½ 9 ráno vstou-
piv do budovy školní raněn byl tak silnou mrtvicí, že celou hodinu le-
žel bez vědomí, načež konečně byl vzkřísen. Avšak od té doby již více 
nepovstal, trativ vždy víc a více paměť, až konečně dne 2. dubna 1896 
Bůh se nad ubohým slitoval a k sobě na věčnosť jej povolal. Ráno kol. 
2. hodiny vypustil šlechetnou duši svou. Byl pracovníkem pilným a 
vzorným, povahy milé, následkem čehož nejen od svých představených 
ctěn, ale i svými spoluobčany vážen a kolegy milován byl, což dosvěd-
čuje velké účastenství o jeho pohřbu, kde občané i druhové jeho po-
čtem 30 s velebným duchovenstvem důstojným pánem P. Jos. Kolen-
cem, farářem v místě, P. Vlad. Stallerem, farářem v Uhřinově, P. Ty-
rayem, katechetou v Ivančicích (bratrem manželky nebožtíka) a P. 
Tom. Ráblem, kaplanem z Vel. Meziříčí, na poslední jeho pouť ho do-
provodili. Budiž mu země lehká! 

PŘÍBĚH JEDNOHO NÁHROBKU…  

 

Zde v pánu odpočívá 
Antonín STŘECHA 

první nadučitel v Hor. Borech 
člen Budče Velko - Meziříčské 

nar. 29. 8.1857 
zemř. 2. 4.1896 

ODPOČÍVEJ V POKOJI 

Na vysvětlenou:  
Učitelská jednota Budeč, byla   

vzdělávací a osvětová organizace pro učitele. 

 A tak díky ochotným obyvatelům obce  tento 
náhrobek už neleží před hřbitovem,  už je opře-
ný o márnici a v nejbližší době mu nalezneme 
důstojné místo, jaké mu náleží. 
    Jana Vaverková, Vlaďka Stará  
        a Blanka Křížová 

 Dnes je to načisto „děkovací“ Zpravodaj a já musím, a moc ráda to dělám, vyslovit ještě jedno veliké poděkování: 
Děkuju všem našim milým, ochotným a šikovným pekařkám – cukrářkám! Ono to pak po akci např. setkání knihovníků, 
nebo slavnosti otevření knihy o minerálech vypadá tak, že na všechny strany rozesílám recepty…  
A tak jeden, asi nejvíc žádaný Vám tu dnes, s laskavým svolením autorky Věry Jakubcové, otiskujeme. BK 
 Ořechové řezy  
6 žloutků + 15 dkg práškového cukru- smíchat 
6 bílků + 15 dkg pískového cukru – ušlehat 
Přidat 30 dkg mletých ořechů a vše smíchat dohromady 
Na plech urovnáme dortové oplatky, hmotu na ně rozetřeme a pečeme v mírné troubě.  
    Náplň 
Slazené kondenzované mléko vaříme 2 hodiny. (zavřená plechovka v hrnci asi jako brambory…) 
Necháme vychladnout a do studeného mléka pak zašleháme 25 dkg másla. Náplň natřeme na řezy. Navrch posypeme 
mleté ořechy (asi 20 dkg). 
Při krájení je nutný ostrý nůž, aby se dobře prokrojil i oplatek dole. 
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60 LET PŘÍRODNÍ PAMÁTKY MRÁZKOVA LOUKA  

 Ve třetí - závěrečné části povídání o  Mrázkově louce se 
dozvíte, jak jsme se o ni starali v posledních letech, co přinesl 

její průzkum a nový plán péče. 
  

 Při vyhlášení Mrázkovy louky chráněným územím 
v roce 1949 tu rostl nízký mladý les. Nyní  je kolem  
Mrázkovy louky ze tří stran vysoký lesní porost, jenž ji 
stále více zastiňuje, čímž se mění její přírodní podmínky. I 
v zadním cípu louky vyrostly olše. Důsledkem je nálet 
semenáčků olše a smrku, jež se obtížně odstraňuje.  Také 
na okraji louky u cesty a u silnice narostly keře a stromy; 
několik smrků vyrostlo přímo uprostřed louky. Proto se 
v roce 2006 provedla probírka olší v zadní části louky, 
skácely se smrky v louce a také některé olše a vrby kolem 
cesty až k silnici. Tím se Mrázkova louka prosvětlila a trá-
va se může bez překážek kosit až k cestě. Tehdy děti z 
MOP Bobeš vyčistily koryto potůčku, jenž teče vedle lou-
ky. Pro rostliny na louce jsou  důležité množství vodních 
srážek a vydatnost potůčku. Během let se střídaly sušší a 
vlhčí období. Nyní je, zdá se, vody více a tak se počet 
rostlin rosnatky zvyšuje a je mohutnější  koberec rašeliní-
ku. Nejnápadnějších prstnatců (dříve vstavačů)  tu může-
me vidět kvést od desítek až po dvě stovky kusů, ale  
letos jich tu kvetlo přes 500, což je nejvíc, co vím. 
 V roce 2006 jsme tu také vyhloubili tůň pro obojživel-
níky. První údaje o nich se objevily v dodnes citované di-
plomové práci Františka Eliáše z roku 1993.  V novém 
Plánu péče z roku 2005, který zhotovili Jiří a Jitka Schnei-
derovi, byl uveden skokan krátkonohý, ropucha obecná, 
kriticky ohrožený čolek velký, čolek obecný a  silně ohro-
žený čolek horský. Tento plán péče byl vypracován na 
objednávku Krajského úřadu kraje Vysočina pro období 
2006-2015. Autoři v něm popsali přírodní poměry území 
a stanovili, jak se bude o chráněné území v těch 10-ti le-
tech pečovat. 
 Nemusí být nezajímavé, když z tohoto plánu uve-
du  geologickou a botanickou charakteristiku lokality. 
„Geologii tohoto území budují proterozoické horniny 
pestré skupiny moldanubika. Jedná se o amfibolity, místy 
granitizované. Dno úvalovitého údolí je vyplněno holo-
cenními  deluviofluviálními písčitohlinitými sedimenty. Na 
podmáčené louce se vytvořila organozem typická a glejo-
vá, které jsou lemovány glejem organozemním a pseudo-
glejem typickým. Vegetaci rašelinné loučky tvoří minero-
trofní ostřicovo-mechová společenstva svazu Caricion fus-

cae, přecházející k vlhkým loukám svazu Calthion“.   
     Zpracovatelé průzkumu potvrdili, že tu roste rosnatka 
okrouhlolistá, prstnatec májový a tolije bahenní.  Ze zají-
mavých druhů uvedli ostřici skloněnou, ostřici ježatou, 
zábělník bahenní, škardu bahenní, sítinu nitkovitou, šišák 
vroubkovaný, starček potoční, čertkus luční, pampelišku 
Nordstedtovu, violku bahenní, suchopýr úzkolistý, po-
mněnka bahenní, blatouch bahenní.    
      Při hodnocení péče v tomto  území uvedli, že prová-
děné zásahy  mají pozitivní vliv na početnost a vitalitu 
rostlin. Také uvedli, že při pravidelně prováděném ma-
nagementu není lokalita vystavena škodlivým činitelům. 
Nedochází k zarůstání náletovými dřevinami, ani 

k rozšiřování nežádoucí populace třtiny křovištní a  
k ochuzování a ruderalizaci  druhového společenstva lou-
ky. Jako cíl péče o chráněnou lokalitu stanovili pravidelný-
mi zásahy (kosením trávy, odstraňováním náletových dře-
vin, stabilizací vodního režimu) udržovat luční společen-
stvo a podporovat společenstvo zvláště chráněných druhů 
rostlin a živočichů. Na plánované zásahy (botanický a zoo-
logický průzkum, kosení trávy, označení hranic, údržbu 
informační tabulí, probírku olšiny a odstraňování náletů 
olše) je na 10 let rozpočtováno přes 120 tisíc Kč. 
 V roce 2007 byla provedena údržba označení hranic 
PP a letos oprava  informačního panelu. Péče o toto chrá-
něné území už tvoří tradiční činnost naší organizace. Zú-
častňují se jí i mladí ochránci přírody oddílu Bobeš.  
V roce 2007 se prací při kosení a úklidu trávy na Mrázko-
vě louce v rámci projektu „Zapojení veřejnosti do ochra-
ny přírody v kraji Vysočina“ zúčastnilo tolik dětí a dospě-
lých, že se podařilo uklidit trávu za jedno odpoledne. Ob-
vykle to ale trvá déle a někdy se s pracemi kvůli nepřízni-
vému počasí i  opozdíme. Kontrolu prací, zda-li jsou pro-
vedeny dle sjednané smlouvy, provádí odbor životního 
prostředí Krajského úřadu. Děkujeme všem, kteří nám 
svou prací, finanční podporou, či např. odebráním pose-
čené trávy, přitom pomohli a pomáhají. 
   Už v minulém roce, ale zvláště letos  jsme měli práci 
složitější. V červnu jsme vysekli plochy s největším výsky-
tem nežádoucí třtiny křovištní. Pak jsme vytýčili 4 čtverce 
o velikosti 5x5m s kozlíkem lékařským,  které zůstaly 
nepokoseny. Bylo to kvůli zajištění vývoje housenek vzác-
ného motýla hnědáska rozrazilového. Voda svedená přes 
cestu do louky velmi zamokřila její dolní část. A přívalový 
déšť letos na část louky přinesl větve, šišky, listí a další 
materiál. Tím se také docela zaplnilo koryto potůčku. A 
tak tu bylo téměř na celé louce opravdu hodně mokro.  
Proto jsme část louky u silnice sekli kosou. 
 Mrázkova louka se během let stala symbolem místní 
ochrany přírody. Více než 30 let je základem každoroční  
činnosti naší organizace. Víme o tom, co na ní roste a žije 
a  jak se tu rostlinám a živočichům líbí. Je jisté, že péče o 
Mrázkovu louku má smysl. 
Ještě bychom rádi prozkou-
mali třeba pavouky a mechy, 
kteří se tu vyskytují. Např. 
Lukáš Jurek tu sleduje obojži-
velníky a objevil tu droboun-
kou houbu Jazourek srstna-
tý (viz foto), který je v ČR 
ohroženým druhem. A tak 
možná budeme překvapeni, 
s čím vším se na Mrázkově 
louce setkáme. A to je asi  to 
nejlepší, co si můžeme přát  
k letošnímu 60. výročí  vyhlá-
šení Mrázkovy louky chráně-
ným územím.       
 P. Kříž, předseda ZO 
ČSOP Bory 
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PODZIMNÍ VÝPRAVA KROUŽKU MOP BOBEŠ 

 Letošní podzimní prázdniny jsme strávili v malém 
městečku Strážnice, kde jsme si užívali celé tři dny, 
od pátku do neděle. Mimo to, že jsme si prohlédli 
zajímavé památky, užili jsme si i spoustu legrace. 
 V pátek jsme navštívili místní skanzen. Vyslechli 
jsme zajímavé povídání paní prodavačky o typických 
suvenýrech, jako je třeba koštovačka, perník, ale i 
malá píšťalka, na kterou nám tato ochotná paní rá-
da zahrála. V samotném skanzenu jsme si prohlédli 
roubené domy a stodoly s doškovou střechou, 
stavby z nepálených cihel, 
vinné sklepy a v neposlední 
řadě i obydlí kováře, mlynáře 
a místní pilu. Přestože vše 
bylo velice zajímavé, těšili 
jsme se už do tepla.  V místě 
našeho nocování jsme si uva-
řili výbornou večeři a dali se 
do výroby draků. 
 Ty jsme vyzkoušeli hned 
druhý den, kdy jsme si udělali 
procházku po okolí Strážnice 
a k prastarému stromu, dubu, 
nedaleko od ní. Viděli jsme 
také kousek Baťova kanálu a 
užili si dokonce i prohlídku 
místního zámku s různými 
výstavami. Večer jsme pove-
čeřeli rizoto, vyrobili si 
masky ze sádry, u čehož jsme 

se nesmírně pobavili. Není totiž jednoduché vydr-
žet s kamennou tváří, dokud nám sádra nezaschne. 
Zahráli jsme si také různé hry a pokusili se o řešení 
zapeklitých hádanek. 
 Poslední den jsme se vydali na cestu domů. Po-
časí nám krásně vyšlo, studená fronta nás zastihla až 
při cestě ze Skleného. Přesto budeme všichni na 
tento prodloužený víkend jistě dlouho a rádi vzpo-
mínat.       Zuzka Filipová     Foto Aleš Vávra 

PROGRAM KLUBU DOBRÉ POHODY PROSINEC 2009 

Čtvrtek 3.12.09 v 17.00 hod. Čaj o páté. Zahájení další sezóny našich večerních setkávání. 
Tentokrát na téma: Sedlčansko - kraj Jakuba Krčína, tajemných kamenů a starých 
mlýnů.  B a P Křížovi. (Na náš zájezd je to daleko, a tak vám tento krásný kraj přineseme do 
tepla naší zasedačky…)  

 

Čtvrtek 10.12.09 v 17.00 hod. Beseda s panem Jaroslavem Kreibichem. Říkají mu Pan Babička, protože pan 
Kreibich je veliký sběratel Babiček Boženy Němcové. Má jich celkem 240 ve všech možných (i nemožných) vydáních 
a umí o nich krásně vyprávět a některé si i prohlédneme. Pan Kreibich umí také kouzelně vyprávět i spoustu vesnic-
kých příběhů a historek.  

 

Pondělí 14.12.09 v 17.00 hod. 
Předvánoční dílna pro děti, ale nejen pro ně, na téma Papírové 
skládání 
 

Čtvrtek 17.12.09 v 17.00 hod. Předvánoční povídání a hlavně 
promítání snímků pana Jiřího Trojana. Pan Trojan, je člověk 
mnoha povolání a zájmů, autor knih leteckých snímků, zkušební pi-
lot, nakladatel a hlavně úžasný vypravěč.  
 

Úterý 29.12.09 v 17.00 hod. Sváteční setkání na téma „Schůzka s tajemnem“.  
Našim hostem bude paní Gerda Odehnalová -výklad karet, snů, léčivé obrazy a jiná čarování…  



HALOVÝ  TURNAJ  FOTBALOVÝCH  PŘÍPRAVEK 
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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 

 Chtěla bych se s vámi podělit o velkou radost, kte-
rou teď prožíváme. 
 Dne 4. 11. 2009 se žákyně naší školy Kristina Kotač-
ková a Katka a Šárka Dufkovy zúčastnily okresního kola 
turnaje žákyň 6. a 7. tříd ve stolním tenisu. Děvčata 
pilně trénují pod vedením pana Františka Dufka. A pro-
tože jsou to holky šikovné, podařilo se jim porazit sou-
peřky z Velkého Meziříčí, Nového Města na Moravě, 
Žďáru nad Sázavou, Radostína nad Oslavou i Velké 
Losenice a vybojovaly 1. místo! Postupují tedy do kraj-
ského finále, které se bude konat 26. 11. 2009 
v Hrotovicích. 
 Všichni jim přejeme stejně skvělou formu a výsledky! 
 Druhý den, 5. 11. 09 jeli na svůj turnaj děvčata 9. 
třídy: Zuzana Ochranová, Andrea Novotná a Petra Krá-
lová a hoši 8. a 9. třídy: Stanislav Krejčí, Roman Havlí-
ček, Martin Fňukal a Vladimír Zmrhal. 
 Lepší umístění přivezla děvčata, která vybojovala 
pěkné 3. místo. Také jim gratulujeme!    
            Zuzana Jurková, František Dufek 

Pozvání k „sousedům“ 

 V této, novodobé historii 
našeho Obecního zpravodaje 
jsme dosud nezavedli tzv. spo-
lečenskou kroniku.  A protože 
si myslíme, že by tu být mohla 
a měla, začínáme od tohoto 
čísla. 
 Hodně zdraví a štěstí 
přejeme právě narozeným 
miminkům Honzíkovi Ho-
molovi a Jarouškovi Požá-
rovi! A stejně tak jejich 
celým rodinám! 

Společenská kronika 

Dne 14.11. 2009 
Pořádá TJ Bory 

Martinskou zábavu 
se skupinou 

Kde? KD BORY 
Srdečně zvou pořadatelé 

TURNAJ ŽÁKŮ VE STOLNÍM TENISU 


