Poznáte také historii a současnost škol a sportovců.
Cestou si můžete pohrát s vodou u dřevěné pumpy,
změřit čas na slunečních hodinách a zhoupnout se na
houpačce. Odpočinout si můžete u zastávky věnované
geologii, nebo u rybníčků a v parku. Příjemné posezení
s vyhlídkou je u slunečních hodin.
I milovníci geocachingu si zde přijdou na své.

Geoparčík a Park (8)

Autorem textů a většiny fotografií je Pavel Kříž. Grafické
práce a tisk tabulí provedl Atelier W - Jan Sláma. Stojany
panelů jsou dílem Aleše Vávry.
Naučnou stezku doplňují informační tabule na
čekárně autobusové zastávky v místní části Cyrilov
(O Cyrilově a Příroda Cyrilova). Informační panely jsou
také u Přírodních památek Rasuveň (Starý bukový les)
a Mrázkova louka (Rašelinná louka s chráněnými druhy
rostlin a živočichů).
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Poldr - protipovodňová opatření (16)

První část naučné stezky byla otevřena v roce 2016, další
v letech 2017-18. V jejím budování se bude pokračovat.
Byla zřízena Obcí Bory v rámci projektů Místní agendy
21 s podporou Kraje Vysočina a s velikou a obětavou
pomocí soukromého dárce. Panely o kamenolomu jsou
darem firmy COLAS CZ a.s.

Houpačky
(13, 22 a na Holém vrchu)

Pohoda u rybníka (15)
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Otevření stezky 2016 (4)

Společně vysazené stromy
už dávají ovoce (11)

Analematické sluneční hodiny (10)
ZDRAVÝ KRAJ

NAUČNÁ STEZKA
Na stezce potkáte tato zajímavá místa
a 17 informačních panelů.
1. Úvod, 2. Kostel sv. Jiljí, 3. ČOV, 4. Těžba v Hatích
a O minerálech v Hatích, 5. Obecní kompostárna,
6. Historická dřevěná pumpa a vodní hrátky,
7. Soustava rybníků v Dolních Borech, 8. Geoparčík
a Park, 9. Kadibudka, 10. Analematické sluneční hodiny,
11. Vyprávění polní cesty a Výsadba zeleně v krajině,
12. Vyhlídka, 13. Houpačka, 14. O vodovodu, 15. Rybníky
v Borech a Záchrana obojživelníků, 16. Slatinné louky
a Poldr – protipovodňové opatření, 17. a 18. Tělovýchovná
jednota Družstevník Bory, 19. Kostel sv. Martina
a Farnost Bory, 20. Školství v obci, 21. Kamenolom Bory,
22. Houpačka.
Kompletní online mapu naleznete na:

https://mapy.cz/s/31Lwg
Více informací na:

https://www.bory.cz/cs/naucna-stezka

Historická dřevěná pumpa (6)

POZNÁVÁME BORY
Různorodá krajina kolem Borů nabízí zajímavé vycházky
a kopce u Cyrilova daleký rozhled. Nachází se zde Přírodní
památky Mrázkova louka a Rasuveň a památné stromy.
Okolí obce je světoznámou mineralogickou lokalitou, kam
sběratelé přicházejí např. kvůli záhnědám, turmalínům
či růženínům. Kolem obce se snadno setkáme se zvěří,
lze tu houbařit, koupat se, nebo věnovat sportovnímu
rybolovu. Vede tudy žlutá a červená turistická značka
a cyklotrasa. Pro vzdálenější návštěvníky je připravena
turistická ubytovna.

Zveme vás na vycházku po obci Bory a jejím zajímavém
okolí. Procházka je asi 6 km dlouhá a je možné ji téměř
celou (mimo části mezi zastávkami 16 a 17) absolvovat
i s dětským kočárkem. Nejnižší bod je v nadmořské výšce
505 m a nejvyšší v nadmořské výšce 584 m.

Tolije bahenní (16)

Trasa naučné stezky je vedena po ekologických
zařízeních obce, jako jsou čistírna odpadních vod, obecní
kompostárna, vodojem a protipovodňové opatření.
Představí nám památné stavby a cenné přírodní lokality.

