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 6. srpen byl pro nás všechny 
táborníky velkým dnem. Poprvé 
jsme se totiž vydali na jiné tábořiště, 
než na jaké jsme byli DVANÁCT 
LET zvyklí. Tolik let nám dělal hosti-
tele Pavlov. V 13:30  jsme autobu-
sem odjeli ke Strážku. Měli jsme 
všichni sice strach, jak to tam vlastně 
bude vypadat, v čem budeme spát, 
kde se budeme koupat, kde budeme 
hrát hry… 

 Po nějaké té chvíli se ukázalo, že naše obavy byly 
úplně zbytečné. Vedle tábořiště tekla řeka (vůbec nám 
při dešti její zvedající se hladina nedělala starosti – hlídky 
holt měly o starost víc), přes ni vedla lávka a za lávkou 
cesta do kopce, kterou jsme později každé ráno absolvo-
vali se dvěma kárami, abychom měli co jíst. Kolem cesty 
se rozprostírala menší louka s menšími kopřivami 
(nedělalo nám ale žádný problém je zlikvidovat během 
chvilky za pomoci pádel, baseballových pálek a vysaze-
ných dveří) a větší pole s černou pšenicí (avšak tu jsme 
ani do her ani do jídelníčku nezakomponovali – dávali 
jsme přednost mouce bílé a z obchodu). 
 Velikým potěšením pro nás byla krásná, světlá kuchy-
ně s jídelnou, sprcha (ve které, když jsme se snažili a 

zatopili si, tekla i teplá voda – někdy až moc), čtyři stany, jež nám sloužily jako nemocnice, sklad nemoc-
nice, sklad všeho možného a spíše i nemožného a sklad jednoho nejmenovaného člena - Obelixe. Nej-
krásnější věcí, na kterou jsme se těšili nejvíce, bylo však osm TEE-PEE, v kterých jsme všichni spali. Do 
toho nejmenšího jsme ubytovali (přímo úměrně) dva nejmenší kluky. My ostatní jsme se po větších po-
čtech „nasáčkovali“ do těch velkých. 
 Kdo si ale myslí, že v nich bydleli jen lidé, se hodně mýlí… Všem nám dělaly společnost myši, které se dobrovolně postaraly o 
úklid (ten však přestaly zvládat, když nastoupila demoliční četa Káťa a Mira s. r. o.), slimáci, kteří nám každé ráno bezkonkurenčně 
naleštili podlahu a spacáky, komáři zpívající každý večer ukolébavku. A nakonec pavouci a brouci – lepší mazlíky do spacáku bychom 
asi také jen těžko hledali. Jedinou větší starost nám ovšem dělali divočáci, kterými se to v okolí jen hemžilo. Ale v rámci naší etapové 
hry Asterix a Obelix jsme si s nimi vždy hravě poradili a ne jednou je měli na jídelníčku. Vypadá to možná jako horor, ale tohle všech-

no byla ještě procházka Rajskou zahradou… 
 Poslední den (den před odjezdem) se v naší „Galské vesnici“ 
přemnožili Trifidi, zabijácké rostliny živící se lidským masem. Museli 
jsme před nimi tudíž uniknout na ostrov, kde se na nás nemohli 
dostat. V praxi to vypadalo tak, že jsme se zavázanýma očima museli 
jít do toho největšího kopce, jaký jsme měli k dispozici, tím největ-
ším šáším a kopřivami jaké existují, přebrodit ře-
ku, kde ne málo lidí vymáchalo boty a nakonec 
stále se zavázanýma očima zapálit oheň. Nedá se 
říct, že bychom si tuto hru nějak užívali, přesto 
když se řekne tábor 2011, tak si asi všichni vzpo-
meneme na již jednou zmíněné i třeba dvoumetro-
vé kopřivy, divočáky, kopce a TRIFIDY. Nezapo-
menutelné jako vždy. SUPEEER!!!     Jitka Filipová 

TÁBOR MOP 2011 
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POMOHLI JSME MRÁZKOV Ě 
LOUCE ! 

 Tato péče je prováděna a hrazena podle 
podmínek uvedených ve smlouvě uzavřené 
s Krajem Vysočina. Přitom se snažíme, aby se 
těchto činností zúčastnila i veřejnost. Pro-
střednictvím akce „Pomáháme Mrázkově 
louce", která je součástí projektu „Příroda na 
Vysočině" aneb „Podpora zapojení obyvatel 
Vysočiny do ochrany přírody a krajiny", který 
zajišťuje Sdružení Krajina s finanční podpo-
rou Státního fondu životního prostředí ČR a 
Ministerstva životního prostředí ČR, ji pro-
pagujeme pomocí plakátů, v Borském zpra-
vodaji, na webových stránkách obce, ale i 
v okresním tisku. Ve spolupráci s Mladými 
ochránci přírody Bobeš se  letos do práce 
zapojilo přes 21 pomocníků. Dětí, mládeže a dospělých obyvatel Borů. 
V sobotu 23.7.2011 od 13.30 do 18.30 hod. se díky usilovné práci podařilo 
uklidit většinu plochy tohoto chráněného území, tedy všechno co bylo pose-
čeno. Na obecní kompostárnu do Borů byly odvezeny 4 vrchovaté traktorové 
vlečky. Čtyři malé čtvercové plochy se ponechaly neposečené, aby se umožnil 
nerušený vývoj vzácného motýlka hnědáska. Účastníci si během přestávky 
s malým občerstvením, sami našli rosnatku, seznámili se s dalšími zajímavými 
rostlinami, setkali se žábami, užovkou, vejci ptáků, pavouky, miniaturními hou-
bami a také s nejrůznějším hmyzem. Zvláště útoční byli ovádi a vosy. Nejmenší 
děti si, když už je práce unavila, v lese postavily domečky a zahrádky. Pohou-
pali jsme se na rašelinných bažinách louky o brodění ve vodě ani nemluvě.  
 Zbytek byl pokosen a uklizen v sobotu 27.8.2011 až odkvetly a dozrály 
semena rosnatky okrouhlolisté a tolije bahenní. Práce se zúčastnilo 7 pomoc-
níků, kteří odpracovali téměř 20 hodin. Teď už jen zbývá odvézt poslední fůru trávy a práce na Mrázkově louce jsou 
letos hotovy. Tak brzy se nám to ještě nikdy nepodařilo. Akce „Pomáháme Mrázkově louce“ se letos velmi vydařila, za 
což také vděčíme příznivému počasí. Hlavně však děkujeme všem, kteří přišli pomoci. Snad se na fotografiích poznají. 
                           Pavel Kříž 

Za humna, tak by se dal nazvat letošní  
 

PODZIMNÍ  ZÁJEZD KLUBU DOBRÉ POHODY  
Vypravíme se totiž za krásami kraje Vysočina  
 

1.října 2011 
  

Navštívíme: Hrad Roštejn,  
Poutní místo Křemešník, na kterém 
je také rozhledna Pípalka a pro děti 

Lanové centrum,  
Muzeum Vysočiny v Jihlavě  
a také si prohlédneme sochy  
Michala Olšiaka 
 
Cena: senioři a děti 180,- (cizí + 100,-) 
Dospělí 220,- (cizí + 100,-) 
 
Odjezd v 7.00 hod. od Obecního úřadu  
Návrat + -  ve 20.00 hod. 
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 V dubnovém čísle našeho Zpravodaje jsme vyhlásili  

SOUTĚŽ O NEJVĚTŠÍ SLUNEČNICI 
 Dlouho se zdálo, 
že tento nápad snad 
ani nikoho nezaujal. 
Ony totiž dokud jsou 
jen zelené nejsou 
příliš vidět, ale když 
se kouknete po vsi 
v těchto dnech, to už 
je jiná. Žluté hlavy na 
nás vykukují ze všech 
stran. A je to paráda! 
 Tedy v pondělí 
22. 8. 2011, patřičně 
vyzbrojena, vyrazila 
čtyřčlenná komise. 
 Slunečnic je řada 
odrůd, a snad všech-

ny se v těch borských 
zahradách vyskytují. Mno-
hakvěté, velkokvěté, žluté, 
hnědé… 
Nádherné bylo, jak jsou 
všichni pěstitelé, těch nej-
větších krasavic náležitě 
pyšní a jak často už sami 
měli svoji slunečnici pře-
měřenou.  Ale již 
k výsledkům: hlavním kri-
tériem byla výška příslušné 
kytky. Zde jsme naměřili 
od 50 cm až po 401 cm! 
Co se týká velikosti květu, 
byl největší průměr 37 cm 
u slunečnice paní Marie 
Karáskové 
Nej obvod stonku měla 
kytka paní Romany Char-
vátové  -18 cm 
 

V neděli 4.6.2011 v 16.00 hod. proběhne v 
 Zasedací místnosti OÚ slavnostní vyhodnocení,  

kde malý dárek obdrží:  
Za 1. místo a kytku 401 cm manželé Vaverkovi 
Za 2. místo a kytky velké 350, 354 a 355 paní Ro-
mana Charvátová, paní Marie Karásková a paní 
Marie Krejčí 
Za 3. místo, slunečnice velké 332, 318 a 308 Mar-
kétka Mičková,  Zdeněk Viliš st. a Vladimír Krejčí 
 

Co praví chytré encyklopedie? 
 Slunečnice roční (Helianthus annuus) je jednoletá rostlina z 
čeledi hvězdnicovité, původní v Americe. Její květenství je velký 
úbor, dosahuje v průměru až 30 cm. Stonek slunečnice roční 
může být až 3 metry vysoký. 
 To, co se někdy nazývá květ, je ve skutečnosti velké květen-
ství složené z více květů, nahloučeným vedle sebe. Květy jsou 
dvojího druhu: výrazné jazykovité květy, umístěné na kružnici na 
okrajové části úboru, bývají žluté, ale někdy až oranžové či do 
hněda. Tyto květy jsou však pouze sterilní a slouží k přilákání 
hmyzího opylovače. Druhé, trubkovité květy, jsou ve vnitřní části 
úboru. 
 Trubkovité květy uzrávají v plody, běžně zvané slunečnicová 
semínka. Ve skutečnosti se však nejedná o semena v pravém 

slova smyslu, ta jsou 
uzavřena pouze uvnitř v 
tvrdém nepoživatelném 
pouzdru. 
 Trubkovité květy 
jsou uspořádané v kvě-
tenství spirálovitě a kaž-
dý kvítek je k dalšímu 
orientovaný přibližně ve 
zlatém úhlu (~137°). 
Přitom vzniká vzorek 
tvořený levotočivými a 
pravotočivými spirálami, 
kde počet levých a pra-
vých spirál jsou po sobě 
jdoucí Fibonacciho čísla. 
Většinou mívá 34 spirál v 
jednom směru a 55 ve 
druhém. 
„Tak jako slunečnice kaž-
dým dnem, otáčí se za slun-
cem…“ 
 Otáčení za sluncem, čili 
heliotropismus, je známý jev, 
který se o slunečnici traduje. Ve 
skutečnosti se vyskytuje pouze u 
poupat, nerozvinutých květen-
ství. Při východu Slunce se 
všechny slunečnice v této životní 
fázi natáčí na východ a postupně 
„putují“ po obloze na západ. V 
noci se opět vrací na východní 
pozici. 
 Pohyb způsobují motorické 
buňky ve stonku pod květen-
stvím, v části stonku nazývané 
pulvinus. Když se květenství 
začnou otevírat, stonek ztuh-
ne. Většinou zůstává ve vý-
chodní pozici. 
 Ke slunci se dokonce 
určitým způsobem natáčí i 
listy. 
Pěstování 
 Slunečnice pochází z 
Ameriky. Vedou se spory o 
tom, kde byly poprvé pěsto-
vány a domestikovány. První 
známý příklad plně domesti-
kované slunečnice roční byl 
nalezen v Hayes, Tennessee, a 
datuje se do let 2300 př. n. l. 
Inkové používali slunečnice 
jako vypodobení svého boha 
slunce. Semena byla dovezena 
do Evropy v 16. století. Zde se v 18. století (např. v Rusku) velmi 
rozšířily a jsou pěstovány dodnes. 
 Slunečnicová semínka se prodávají ke přímé konzumaci nebo 
se pečou na plotně. Někdy se z nich vyrábí i alternativa k araší-
dovému máslu. Také se jimi často přikrmují ptáci. Slunečnicový 
olej se používá při vaření a na výrobu bionafty. Zbytek po získání 

oleje se používá ke krmení dobyt-
ka. Slunečnice také produkují latex 
a zkoumá se jejich vhodnost pro 
výrobu hypoalergenní gumy.  
    Wikipedia.org 
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Kulturní dům v Horních 
Borech stojí na místě staré 

školy. Ta byla zbourána a vyrostl zde nový KD, 
který byl v roce 1959 slavnostně otevřen. Při vý-
stavbě pomáhali všichni! Část školy zůstala zacho-
vána a sloužila jako MŠ (učila tu např. paní Pivničko-
vá). Jak šla léta, KD se dočkal řady přestaveb a 
přístaveb a také nezbytných oprav. 
 V průběhu těch dlouhých let tu bylo zejména 
Kino (také jste sedali v zadní řadě u zdi..?), tělocvič-
na pro ZŠ a všechny ostatní sportovně založené občany, soubory divadel-
ních ochotníků z Borů i řada 
dalších nám tu předvedla svá 
představení, léta tu byla 
klubovna ČSM a pak také 
hospoda.  
 Sál KD byl svědkem  
dlouhé řady školních besí-
dek (Vánočních i k MDŽ) 
besed (s důchodci, s Dr. Ma-
lečkem, s rodáky, s ho-
kejisty..), řady Výročních 
schůzi JZD, dětských karne-
valů, rodinných oslav a se-
tkání, cirkusových předsta-
vení, plesů (SRPŠ, LNB, 

„babské“ maškarní..) a tanečních zábav… A jistě jsem si nevzpomněla 
na všechno! 
 A je tu rok 2011 a náš „kulturák“ volá SOS. Opět uběhla léta a 
zub času vykonal své. S podporou programu obnovy vesnice Kraje 
Vysočina je připravený projekt na rekonstrukci WC, je vypracovaná 
studie od pana architekta Jiljího Kučery, podepsaná je i smlouva se 

stavební firmou. Páni zedníci mají teď ale spoustu práce 
venku a je pochopitelné, že záchodky si nechají na horší 

počasí, tedy na listopad.  
 Ovšem, kdo se v sobotu vydá na pouťovou zábavu LNB uvidí už 
řadu změn k lepšímu. Zejména vestibul a kuchyně je díky našim VPP 
už naprosto parádní!  
 Bude ještě nějaký čas trvat, než budeme mít dostatek peněz na 
nákup nového vybavení: stolů, židlí, nádobí…  Je možné, že někdo 
máte doma nádobí, které nepotřebujete. Skleničky, talíře, velké hrn-
ce, prkénka, pokud tyto věci do kuchyně v KD věnujete, budeme moc 
rádi.     Blanka Křížová (s pomocí Obecní kroniky) 

KULTURNÍ D ŮM V HORNÍCH BORECH 

Bourání staré školy 

MŠ  

Slavnostní otevření KD v roce 1959 

Dnes 



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 290 ks 
 

Tisk Obecní úřad Bory 
 

Vyšlo v září 2011 
 

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 

Borský zpravodaj 
 

Vydává: Obec Bory 
594 61  Bory č. 232    

 
Registrace:   

MK ČR E 18422 
 

Připravuje redakční 
rada:  

Pavel Kříž 
Vladimíra Stará  
Jana Vaverková 

a Aleš Vávra 
pod vedením  

Blanky Křížové 
 

Telefon: 566535228  
E-mail:  

bkrizova@bory.cz 

Celé léto jste mohli na školním a obecním 
hřišti sledovat zápasy mužů ve čtyřhrách. Ten-
to dlouhodobý turnaj vyvrcholí 17.9.2011 

závěrečnými zápasy. 
Následovat bude slav-
nostní večerní posezení. 

BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM!  
 

 

 

 

 

 
 

Stanislav Kujal   26.9. 1926   Dolní Bory 18 
Marie Prokopová  10.9.1946   Horní Bory 110 

Pavel Kučera   15.9.1951  Dolní Bory 41 
Miroslav Kotačka 25.9.1951    Horní Bory 143 
Oldřich Zikmund  13.10.1926    Dolní Bory 2 
Marie Zástěrová 12.10.1931  Horní Bory 135 

Jaroslava Zikmundová  1.10.1936  Dolní Bory 44 
Marie Vávrová  10.10.1941  Dolní Bory 66 

Jaroslava Kameníková 1.10.1946 Horní Bory 141 
Oldřich Slavík   18.10.1951   Horní Bory 131 

 
   

Všem jubilantům přejeme hodně  
zdraví, štěstí a životní pohody! 

 

 

 
 

PRAVIDELNÉ HODINY ZUMBY  
SE ŽANETOU OD 4. ZÁŘÍ  

KAŽDOU NEDĚLI  
OD 17:00 - 18:00 hod.  
V TĚLOCVIČNĚ ZŠ.  

BLIŽŠÍ INOFRMACE A CENÍK NA 
INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH 
WWW.STUDIO-EUPHORIA.CZ 

VELKÝ TENISOVÝ TURNAJ 


