
Poděkování za pomoc při péči  
o PP Mrázkova louka. 

 ZO Českého svazu ochránců přírody Bory v tomto roce 
získala ještě mimo  podporu propagace akce „Pohádkový 
kopeček“, o které jsme už psali, také další finanční podporu 
ve výši 5 tis. Kč. od Sdružení Krajina v Počítkách. V rámci 
projektu „Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany 
přírody a krajiny“, jsme uskutečnili dobrovolnickou akci 
„Přijďte nám pomoci“. Tato finanční částka byla poskytnuta 
na informování veřejnosti v obci o kosení a úklidu trávy na 
PP Mrázkova louka. Stali jsme se tak jednou z 16 organizací, 
které uspořádaly více jak 20 akcí v rámci projektu „Příroda 
na Vysočině“, jichž se v celém kraji zúčastnilo několik tisíc 
dětí a dospělých.  
 Práce na Přírodní památce Mrázkova louka byly, kvůli 
letošním vydatným dešťům, opravdu náročné. Některé části 
louky byly a stále jsou pod vodou, jinde se s námi krásně 
pohupovaly. O tom, že mokrá rašelina je nebezpečná, jsme 
se přesvědčili, když na jednom místě se z ní po zaboření 
skoro nedalo dostat. Deště na louku připlavily nánosy větvi-
ček a jehličí z lesa a také ucpaly potok.  
 Práce jsme zahájili dříve než jindy. V polovině července 
byla pokosena a uklizena část louky, kde roste nežádoucí 
třtina křovištní. Poslední týden v červenci začalo vlastní kose-
ní. Rychle pokračovalo, takže už v prvních dnech srpna byla 
louka téměř celá posečena. A 12. srpna byl posečen zbytek a 

všechna tráva uklizena. Nakládali 
jsme ji na plachtu a tahali na hro-
mady u cesty. Odtud pak byla 
odvezena. Jelikož během prací 
několikrát pršelo, tak byla tráva 
pěkně těžká. 
 V louce jsme nechali 3 nepo-
sečené plochy trávy kvůli zajištění 
rozmnožování vzácného motýla 
hnědáska rozrazilového. Během 
prací jsme na louce viděli různé 
hlodavce, slepýše, skokany a ro-
puchy, různý hmyz, zejména krás-
né pavouky a mnoho motýlů. Pro-
hlédli jsme si odkvetlé prstnatce, 
jichž tu letos kvetlo mimořádně 
mnoho a také tolije a kvetoucí 
rosnatky. Velmi pěknou zábavou 
bylo uvolňování ucpaného koryta 
potoka a odvádění vody z louky.  
 Obyvatelé v Borech se o práci 
na Mrázkově louce dozvěděli pro-
střednictvím barevných pozvánek, 
které byly doručeny do každého 
domu. Velký plakát byl také na 
návsi. Při pracech se vystřídalo 
více jak 20 obyvatel obce. Největší 
akci se podařilo zorganizovat 
v sobotu 31. července, kdy 14 
účastníků odpracovalo 42 hodin. 
Tehdy mimo několika dospělých 
přišli zejména členové Mladých 
ochránců přírody Bobeš. V pře-
stávce mezi prací se při malém 
občerstvení dozvěděli zajímavosti 
z historie Mrázkovy louky a pro-
hlédli si nejvzácnější rostlinu. Celkem bylo na Mrázkově louce 
letos odpracováno více jak 100 hodin. Všichni, kdo nám jak-
koliv pomohli, obdrží jako poděkování CD s fotografiemi a 
informacemi o tomto chráněném území.  
 Pro úplnost je třeba uvést, že vlastní náklady na provede-
ní prací při péči o Mrázkovu louku jsou ZO ČSOP Bory, za 
předpokladu splnění přesných podmínek smlouvy o dílo, hra-
zeny Krajem Vysočina.  Pavel Kříž 

architekt! Ten několik večerů 
víceméně jen naslouchal a 
možná mu z nás často šla hlava 
kolem… 
 A přišla středa 28. 7.2010 
a pan architekt …., nám přišel 
představit své návrhy. A my 
jsme koukali, jak všechny ty 
naše požadavky nádherně 
ztvárnil a do toho budoucího 
prostoru, (který sám nazval MEZIBORY), umístil! A zase se disku-
tovalo a připomínkovalo a všechno se ještě bude vyvíjet, ale já 
jsem si celou dobu říkala, jak jsem ráda, jak si považuju toho, že 
můžu být u zrodu tak výjimečné věci.  
 Poděkování patří všem, kteří nelitují času a na schůzky strate-
gického týmu přijdou, panu ing. Fialovi z firmy E Consulting, který 
vždy celá jednání řídí a usměrňuje a panu architektovi Martinu 
Zezulovi z Ateliéru Santis Žďár nad Sáz. který to tak krásně na-
maloval.   
Celý projekt je možné si prohlédnout na www.bory.cz      BK 

„Nevěřící Tomáš“ a MEZIBORY 
 Obec Bory má již od roku 2005 Strategii rozvoje. Ta se 
každé 2 roky hodnotí a aktualizuje. Je to proces časově nároč-
ný, zajímavý a zodpovědný! Jedním z bodů, který se objevil 
letos, bylo plánování budoucí návsi, která by časem měla vznik-
nout uprostřed mezi obcí Horní Bory a Dolní Bory. „Na zelené 
louce.“ A já, „nevěřící Tomáš“ jsem měla pocit, že to je hudba 
tak daleké budoucnosti, že snad máme důležitější a aktuálnější 
problémy na řešení. 
 No jo, ale když jsme při každé schůzce strategického týmu 
chvilku tomuto tématu věnovali a nejdřív docela neochotně a 
bez nadšení, vymýšleli a snili a fantazírovali i rozumně zvažovali, 
a ejhle ono se začalo rýsovat, co by na tom našem 
„náměstíčku“ mělo být a co by tam být nemělo.  
 A tak už bylo docela nasnadě, že když se objevila potřeba 
dalších stavebních míst pro rodinné domy (i ty na budoucím 
„náměstíčku“, nebo v jeho těsné blízkosti budou mít své místo, 
a ujasnit polohu pro budoucí MŠ, bylo třeba dojít od snů ke 
konkrétnější podobě tohoto prostoru. A tak se strategický tým 
sešel několikrát už jen k tomuto tématu a přítomen byl už i pan 
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„Odjakživa 
jsme malova-
ly spíše příle-
žitostně, 
avšak vždy s 
potěšením a 
pro radost. 
Roku 1990 
jsme se při-
hlásily do 
kursu výtvar-
ných technik 
ve Velkém 
Meziříčí, 
který vedla 
Míla Svobo-
dová - čers-
tvá absol-
ventka Vyso-
ké školy 

umělecké v Praze. Tam jsme začaly s výukou základů různých 
malířských technik - dalo nám to mnoho. Tento kurz jsme 
navštěvovaly dva roky. Olejomalbu jsme se učily už samy, hlav-

ně z knížek. Po ukončení kurzu 
jsme začaly vystavovat. Maluje-
me stále rády - pokud to jde, tak 
v přírodě. Malování "v terénu" je 
však časově náročné, takže ob-
razy nejprve načrtneme v daném 
prostředí, potom je doděláváme 
doma. Jde-li o krajinu, podle 
potřeby se na místo vracíme - 
zhruba třikrát. Doma si také 
aranžujeme různé kytice a zátiší 
a tím vznikají i další tématické 
obrazy. 
Podkladová plátna na malování si zhotovujeme také doma. 
Rámy vybíráme každá podle svého vkusu - ke každému obrazu 
se hodí určitý rám. Výběr rámů je neméně důležitý. Obě máme 
rády přírodu, proto naše obrazy a zátiší zachycují vždy něco z 
přírody - kytky, ovoce, krajinu... Mimo jiné občas vytvoříme i 
nějaké akvarely zpočátku jsme kreslily obrazy i tužkou. Malbou 
portrétů a postav se zabýváme pouze okrajově.   

Tato výstava v Borech bude již naše 15. v pořadí.“ 

Pavla Kamanová a Jarmila Dvořáková o malování... 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTOVI!  
 
 
 
 
 
 
 

Josef Harvánek   Horní Bory 118  16.9.1935  
Panu Harvánkovi přejeme hodně zdraví a 

pohody! 

ZAHRADNICTVÍ ROZMARÍNEK 

  

 Blahopřání  pro Martinu a Lukáše 
Žákovi, kteří dne 26.6.2010 vstoupili do 
stavu manželského. 
 Jak ty jemu, tak on Tobě, věrni  
buďte v každé době. Jeden druhého si 
važte, stále s láskou žít se snažte.  
Láska největší je dar, buďte navždy 
šťastný pár! 
 Přeje Liga nekuřáků Bory  

Veřejně prospěšné práce -VPP 

 I v letošním roce máme v obci partu šikov-
ných děvčat na VPP - Dagmar Haškovou, Marii 
Kabrdovou a Marii Zmrhalovou. Je za nimi vidět 
kus práce a jsme moc rádi, že je tu máme.  

Návrh výsadeb okrasných dřevin 
Prodej okrasných dřevin- okrasné stromy, keře, jehličnany, trvalky skal-
ničky 
Prodej potřeb pro realizaci – mulčovací kůra volně ložená i pytlovaná, 
barevné štěpky 
Prodej zahradnických substrátů 
Prodej mulčovací folie 
Petr Rozmarin PEROZ zahradnické služby, je zahradnická firma, 
která zajišťuje kompletní realizace zahrad, parků, areálů firem a 
veřejných ploch. V návrzích zahrad klademe důraz na originální řešení a 
individuální přístup k zákazníkovi. Zabýváme se také rekonstrukcí stávají-
cí veřejné zeleně a starších zahrad. 
Zabýváme se i údržbou zeleně, udržovací řez dřevin, mulčování, arti-
kulace a sekání trávníků. 
Zemní práce s DH 0115 Jedná se o malý bagřík, kterým hloubíme jámy 
pod vzrostlé stromy, základy pod zahradní stavby, odvodňovací rýhy, 
přípojky, obnažování základů budov pro hydroizolace do hloubky až 180 
cm, rigolování pod živé ploty. Práci lze provádět i ve velmi stísněném 
prostoru, kdy postačí průjezdní šířka 105 cm. 
Kontakty: Petr Rozmarin - údržba zeleně, realizace 603494970 
Ing. Václava Rozmarinová - návrhy 731507260 
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 V červnu se s naší základní 
školou rozloučilo 13 žáků 9. 
ročníku. Slavnostní rozloučení 
spojené s vyhodnocením závě-
rečných zkoušek se konalo 
v pátek 25. června v zasedací 
místnosti obecního úřadu. 
K vycházejícím žákům a jejich 
rodičům promluvil starosta obce 
Josef Březka, ředitel školy Fran-
tišek Eliáš a třídní učitelka Lenka 

Pužová. Byla to slova 
dojemná, jindy veselá, ale 
vždy plná optimismu a 
přání všeho nej… do 
života. 

 Tím však ještě loučení nekončilo. Ve středu 30. června se 
deváťáci rozloučili se svými mladšími spolužáky, učiteli a dalšími 

zaměstnanci školy na 
slavnostním shro-
máždění  v kulturním 
domě. Ve svém vy-
stoupení zavzpomí-
nali na léta prožitá ve 
zdejší škole. Zvláště 
dojemné bylo předá-
ní dárků od těch 
nejmenších, prvňáč-
ků. Všem vycházejí-
cím přejeme úspěšný start do života! 
 Letošní 1. září bude významným dnem pro 19 prvňáčků. 
Poznají  svoji třídní učitelku Janu Benešovou, přijde za nimi i 
ředitel školy a starosta obce. 
Z naší obce bude do školy chodit 8 žáků, z Vídně jich bude do-
jíždět 5, ze Skleného 4, z Rousměrova 1 a z Radenic také 1 žák. 
          Vladimíra Stará 

POZVÁNKA NA ZÁJEZD   

Klub dobré pohody  v Borech vyhlašuje 
 

Podzimní humanitární sbírka  
pro Diakonii Broumov  

25.10.2010 od 15.00 hod. do 19.00 hod.  
v garáži Obecního úřadu (zadní část budovy OÚ) 

 

Jaké věci je možné darovat: 
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,  
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky  

a zbytky látek) 
Domácí potřeby- nádobí bílé i černé, skleničky-  

vše nepoškozené 
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 

Obuv – veškerou nepoškozenou 
  

 Věci,které vzít nemůžeme: 
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,  

matrace, koberce– z ekologických důvodů 
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky -  

ty se transportem znehodnotí 
znečištěný a vlhký textil 

  

Věci prosíme zabalené do pevných igelitových pytlů  
či krabic, aby se nepoškodily transportem 

  

Děkujeme za Vaši pomoc. 
Bližší informace mob. 608 312 224 

Podzimní zájezd Klubu dobré pohody  
ZNOJEMSKO 

Sobota 25.9.2010 
Odjezd v 6.30 hod.  
Návrat +- ve 20.00 hod. 
Navštívíme:  
Vodní mlýn ve Slupi. 
Malovaný sklep  
a Pěchotní vojenský srub v Šatově  
Loucký klášter  
– centrum Znovínu Znojmo. 
Památník Prokopa Diviše v Příměticích 
Poutní místo Hluboké Mašůvky 
Cena:  senioři (děti) - 180,-Kč 

Dospělí   - 250,-    (Cizí + 100,-) 
Přihlášky u Blanky Křížové 608 312 224 

Malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem 

Od roku 2008 zanechávají vycházející 
žácí na chodbě školy otisky svých 

rukou, letos vytvořily paprsky slunce.  

TIP NA VÝLET   
POKLADNICE DRAHOKAMŮ. Pegmatity jsou horniny, které v sobě hromadí vzác-
né prvky jako lithium, berylium, cesium, tantal nebo niob. Dodnes jsou vydatným zdrojem 
drahých kamenů, ale i strategicky důležitých surovin, které jsou nepostradatelné v mo-
derních technologiích. Výstava představuje unikátní drahé kameny i vzácné minerály ze 
sbírek Moravského zemského muzea.  
    MZM Brno, Biskupský dvůr 14.7.2010 - 31.1.2011  



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 

 

 

Počet výtisků 260 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v srpnu 2010 
 

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 
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Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.c 

O NAŠICH  
SPORTOVNÍCH  

NADĚJÍCH 

 Je načisto překvapivé, a milé, kolik lidí v 
naší obci hraje tenis. Hlavní příčinou je jistě 
fakt, že teď máme kde ho hrát! A proto 
tenisový turnaj na sebe nenechal dlouho 
čekat. 
 Dne 5. července 2010 proběhly závěreč-
né boje o první a třetí místo v Tenisovém 
turnaji na školním a obecním hřišti, který 
pořádala Liga nekuřáků Bory. V uplynulých 

týdnech 
se po-
stupně 
utkalo několik dvojic mezi sebou a v neděli 5. července se rozhod-
lo o konečném vítězi. Nejenom vítěze přišlo podpořit početné 
obecenstvo. 

TENISOVÝ TURNAJ 

Obec Bory prodá  
stavební vrátek 
s elektromotorem  

a převodovkou. 
Cena dohodou. 

 U nás v Borech žijí dva mladí 
nadějní sportovci, které bych vám 
chtěla přiblížit. 
 Prvním je Miroslav Ochrana, 
žák 7. roč. ZŠ. Ve školním roce 
dojíždí pravidelně do sportovní 
Základní školy Měšťanská v Brně. 
Vstává v 5.30 hod. a domů se dostá-
vá okolo 19.00 hod.. Sportem, který 
si vybral, stejně jako jeho otec a 
dědeček je fotbal. V loňském roce 

hrál za 1. FC 
Brno, s kterým 
získal 1. místo v divizi ml. žáci. 
V letošním roce bude tréno-
vat v brněnské Zbrojovce. A 
hostovat v FC Velké Meziříčí. 
Jeho vzorem je brazilský fot-
balista Ronaldo. Přejeme mu, 
aby se mu v budoucnu splnil 
velký sen reprezentovat ČR a 

zahrát si v Lize mistrů. 
 Tím druhým sportovcem je Petr Holánek, 

který se věnuje lehké atletice. Petr v letošním roce 
navštěvuje 3.roč. gymnázia ve Velkém Meziříčí.  
Jeho doménou, podobně jako jeho otce, jsou běhy 
na dlouhé vzdálenosti, především 1500m a 3000m. 
Možná jste ho potkali při tréninkovém běhu do 
Skleného n.Osl., nebo když jel z tréninku 
v atletickém oddíle TJ Sokol VM. 
 Jeho nejlepším letošním výsledkem je stříbrná 
medaile v překážkovém běhu juniorů na 3000m 
časem 9:53,46s na Mistrovství ČR v Táboře. Tento 

výkon mu zajistil nominaci do 
reprezentačního družstva na Mezi-
státní utkání v Maďarsku a přijetí u 
starosty Velkého Meziříčí ing. 
Bradáče. 
 I jemu přejeme, aby vytrval a 
svou pílí posouval své osobní ma-
ximum a jednou reprezentoval ČR 
na MS nebo OH.    Z. Jurková 


