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Borský zpravodaj 

 Tak máme za sebou opět velký svátek. SPOZ připravil na neděli 12.6.2011 vítání nových občánků naší obce. V milé slavnostní atmosféře a 
krásně vyzdobené zasedací místnosti pan starosta dětem a jejich rodičům popřál hodně štěstí do života a paní Jana Zikmundová předala rodi-
čům dárek.  O slavnostní atmosféru se postaraly paní Mirka Eliášová a Anežka Ochranová a sbor dětí ze ZŠ. A že děti jsou radost a tolik dětí 
pohromadě veliká radost, napovídá fotografie Stanislava Charváta.  
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SKUTEK ROKU 2010 

 Druhým rokem vyhlásil kraj Vysočina anketu SKUTEK ROKU a 7.6.2011 členové Rady kraje Vysočina předali 
dvacítku cen za nejvýraznější dobrovolné skutky jednotlivců i organizací.  V pěti vyhlášených kategoriích bylo veřejností 
nominováno 52 skutků, o jejich pořadí rozhodlo 2250 došlých hlasů. Výsledky ankety SKUTEK ROKU 2010 
 Kategorie sociálně-zdravotní oblast 
1. Miluška Mrvková, organizátorka aktivit pro seniory, postižené, děti a veřejnost (Třebíč) 
2. Pavel a Hana Vávrovi, organizátoři Benefičního koncertu pro sdružení Srdíčkáři (Bory) 
3. Marie Gregorová, péče o seniory a osamělé lidi, koordinátorka dobrovolníků ve SDÍLENÍ o.s. (Telč) 
    Manželům Vávrovým, všem jejich pomocníkům a členům kapely ACCORT patří naše velké poděkování!  BK 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO  
ZASTUPITELSTVA 

 

Usnesení z jednání ZO Bory 6.5.2011 
 

Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí 
1.) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
2.) Zpráva z jednání Rady obce 
3.) Informaci M. Špačka o havarijním stavu mostku na cestě 
k Těšíkovu mlýnu 
4.) Informaci o možnostech protipovodňových opatření na 
Brodku. ZO navrhuje řešit v rámci prací na kanalizaci. 
 
 II. Schvaluje 
1.) Program jednání, doplnění a ověřovatelé zápisu.   
2.) Projednání petice občanů. Zastupitelstvo souhlasí 
s ponecháním zastávky v 10.00 v Horních Borech a ukládá sta-
rostovi jednat se ZDAREM a Policií ČR o zřízení zastávky 
v Dolních Borech u Homolů. Částka 5000,- Kč na hrazení toho 
spoje bude pro rok 2011 hrazena z rezervy na projekt MŠ.                                                                                   
3.) Prodej části pozemku 328/2 v KÚ DB 65 m2 a koupě pozem-
ku PK st. 8 v KÚ DB. Cena 150,- Kč za 1m2. ZO souhlasí                                                                                             
4.) Rozpočtové opatření č. 3/2011 (viz příloha) v celkové výši 
931 340,- Kč  
5.) Žádost MS do fondu malých projektů o 2500,- Kč na pachové 
ohradníky podél dopravních komunikací  
                                                     
 III. Ukládá 
1.) ZO pověřuje starostu jednat se Zemasem AG, a.s. o spolufi-
nancování opravy místní komunikace v DB u čekárny.                                                    
                                                           
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 14 členů.  
 

Usnesení z jednání ZO Bory 10.6.2011 
 

Zastupitelstvo obce: 
 
 I. Bere na vědomí 
1.) Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva 
2.) Zpráva z jednání Rady obce 
 
 II. Schvaluje 
1.) Program jednání a ověřovatele zápisu                          
2.) Závěrečný účet obce za rok 2010. Bez výhrad.          
3.) Zastupitelstvo souhlasí s účastí naší obce v projektu ORP 
Velké Meziříčí Digitální povodňový plán        
4.) Volbu, doplnění člena kontrolního výboru F. Zikmunda. ZO 
souhlasí                    
5.) Rozpočtové opatření č. 4. v celkové částce 202 tis. Kč (viz 
příloha)  
6.) Žádost SDH o příspěvek z Fondu malých projektů 10 000,- 
Kč na uhrazení části nákladů, které SDH vznikly v souvislosti se 
založením družstva žen. (viz příloha)                         
7.) Pronájem sociálního bytu.                                        
 
 III. Ukládá starostovi 
1.) Jednat ještě jednou se Zemasem AG, a.s. o částce na spolufi-
nancování komunikace v DB a také požádat, aby Zemas AG, a.s. 
napravil odvodnění pole u Těšíka, aby voda netekla na cestu, jako 
v současné době 
 
Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů. 
 
Blanka Křížová - místostarostka    Josef Březka – starosta 
  

 Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 
se koná 18. července v obci Domamil. Je to proto, že tato obec 
s 300 obyvateli, ležící v okrese Třebíč, v soutěži zvítězila a tak 
může užívat titul „Vesnice kraje VYSOČINA roku 2011“. 
  A jak dopadly ostatní obce přihlášené do soutěže v okrese 
Žďár nad Sázavou? Modrou stuhu za společenský život získaly 
Křižánky. Cenu naděje pro živý venkov (tzv. duhovou stuhu) 
získal Radostín nad Oslavou, který se zúčastnil soutěže poprvé. 
Velká Losenice získala hned dvě ocenění: Zlatou cihlu v kategorii 
C (nové venkovské stavby)  a Diplom za vzorné vedení obecní 
knihovny. Diplom za oživlé památky získal Ořechov a  Diplom za 
udržování folklorních tradic Rozsochy. 
 Naše vesnice se soutěže zúčastnila již posedmé. Soutěžní 
komise naši obec navštívila dopoledne 25. května.  Na příprav-
ných jednáních s organizátory soutěže, kterých se zúčastnili zá-
stupci místních spolků a organizací, byl sestaven program ná-
vštěvy komise a prezentace činnosti obce za minulý rok. Pro 
komisi byla k návštěvě připravena kompostárna, mateřské cent-
rum a nová komunikace a výstavba rodinných domů ve středu 
obce. Hlavní pozornost však byla věnována představení sportov-
ní činnosti u nás. Komise měla co dělat, aby  to za pouhé půldru-
hé hodiny, kterou měla na návštěvu Borů vyhrazenu, stihla. 
 U rybníka Horníka probíhal trénink družstva žen v požárním 
sportu. Na fotbalovém hřišti komise viděla trénink mužů, doros-
tu a přípravky žáků. Komise si ještě prohlédla novou šatnu 
nejmladších fotbalistů a pak navštívila turistickou ubytovnu. 
V základní škole si prohlédla výstavu ocenění kolektivních i indi-
viduálních sportovních výkonů, které získali žáci školy. 
V tělocvičně pro ně bylo připraveno vystoupení děvčat 
v aerobiku a treninkové utkání žáků ve floorbalu. V malé tělo-
cvičně pak komise viděla trénink všech kategorií stolního tenisu. 
A venku na sportovním hřišti ještě trénovali tenisté. V altánu 
právě probíhala beseda žáků s pěstitelem bonsají, který tu ten 
den měl výstavu. 
 Najít každý rok něco nového z činnosti v obci, co by komisi 
zaujalo, není jednoduché. Nakonec jsme  správně rozhodli, že se 
zaměříme na sport v obci. Vždyť jde o rozsáhlou a všestrannou 
činnost mnoha sportovců v nejrůznějších sportech, která se týká 
všech obyvatel obce, ať už jsou to děti, mládež, rodiče či příbuz-
ní sportovců, nebo sportovní fanoušci a nakonec i sponzoři. Díky 
obětavosti funkcionářů a sportovců se podařilo soutěžní komisi 
ukázat větší část z toho, o čem jsme ji informovali už při úvodní 
části hodnocení v zasedací místnosti obecního úřadu. A také že 
ke sportování  máme v obci téměř všechno potřebné vybavení. 
 Všichni jsme si v rámci této soutěže najednou lépe uvědomili 
o jak význačnou činnost a rozsáhlé aktivity se jedná. Jsme rádi, že 
soutěžní komise obci udělila Čestné uznání za podporu 
sportu, protože je zaslouženou odměnou všem, kteří se na této 
činnosti podílejí. Toto ocenění si na slavnosti v Domamili převez-
mou zástupci naší obce a sportovců.                          Pavel Kříž 

ZÍSKALI JSME ČESTNÉ UZNÁNÍ  
ZA PODPORU SPORTU 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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SBĚR STARÉHO PAPÍRU V ZŠ 
 V letošním školním roce jsme sbírali starý papír. Byl to náš první zkušební 
ročník a myslím, že předčil všechna naše očekávání. Nasbírali jsme totiž celkem 
3,5 tuny papíru! Tedy na jednoho žáka naší školy připadlo v průměru 23 kg papíru. 
Kromě papíru jsme shromažďovali také víčka od PET lahví.  
 Šest nejlepších tříd bylo odměněno polárkovými dorty a nejlepší sběrači 
z jednotlivých tříd dostali knížku. Byli to: 1. tř. - Vendulka Kmentová, 2. tř. - Vojta 
Kment, 3. tř. - Milan Zelený, 4. tř. -Terezka Zezulová, 5. tř. - Dominik Studený, 6. 
tř. - Veronika Pavelková, 7. tř. - Katka Dufková, 8. tř. - Martina Zmeškalová, 9. tř. 
- Hanka Horňáková. 
 Za sběr starého papíru jsme dostali i nějaké korunky navíc, protože jsme se 
stali 3. nejlepší školou u firmy, které jsme sběr odevzdávali. 
Příští rok bychom se chtěli opět zapojit a tentokrát nasbírat ještě více i s vaší po-
mocí!    
 Na podzim vás budeme informovat.                                       Zuzana Jurková 

EKOLOGICKÁ STOPA 
 

 Ke svému životu potřebujeme pra-
videlný přísun jídla, energie, spotřebního 
zboží. To všechno se musí nejprve ode-
brat z přírody. Pokud se však odebírá 
více, než se v přírodě stačí znovu obno-
vovat, bude to mít v budoucnosti nepří-
znivé důsledky. Jaké množství přírod-
ních zdrojů je možné spotřebovávat, 
aniž by se snížila schopnost ekosystémů 
poskytovat nadále své statky a služby v 
dostatečné míře a kvalitě, však není 
dobře známo. Přírodní obnovitelné 
zdroje a jejich využívání udržitelným 
způsobem se proto pro lidskou společ-
nost jeví jako klíčové: jsme závislí na 
přírodním kapitálu, ze kterého je teprve 
pak vytvořen kapitál ekonomický. 
 Koncept ekologické stopy (ES) 
můžeme považovat za účetní nástroj 
pro počítání ekologických zdrojů. Různé 
kategorie lidské spotřeby jsou převede-
ny na plochy biologicky produktivních 
ploch, nezbytné k zajištění zdrojů a 
asimilaci odpadních produktů. Jeden ze 
spoluautorů ES, Kanaďan William Rees, ekologickou stopu přibližuje takto: "Kolik plochy (země a vodních ekosystémů) je třeba k 
souvislému zajišťování všech zdrojů, které potřebuji ke svému současnému životnímu stylu a k zneškodnění všech odpadů, které při 
tom produkuji?" Ekologická stopa je přesně tím, co jsme dosud postrádali - měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly. 
 Neříká nám tedy, co máme dělat, ale "pouze" jakou stopu (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš životní 
styl a související spotřeba zdrojů v globálním měřítku. Nepřekvapí proto, že lidé žijící v různých koutech Země vytváří tak rozdílné 
ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a společnost, je to nerovnováha. Tomu 
odpovídá i velmi nerovnovážné tempo čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa. 
Ekonomika jako velké zvíře 
 William Reeds uvádí působivou metaforu k přiblížení podstaty ekologické stopy: "Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otáz-
ka, kterou si musíme položit, zní, jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom toto zvíře uživili?" 
A stopa uhlíková 
 V našem životě každý z nás přispívá k emisím skleníkových plynů, které jsou považovány za hlavní příčinu globální klimatické změ-
ny. Jak velké tyto emise budou, ale můžeme ovlivnit sami. Záleží na rozhodnutích, která děláme v našich domech, při cestování, způ-
sobu stravování, při nakládání s odpady a dalšími. Existuje mnoho věcí, které každý z nás může udělat pro zmenšení své uhlíkové sto-
py ve snaze pomoci zajistit stabilní prostředí pro budoucí generace. 
 

A u nás v Borech? Poprvé jsme dostali tento certifikát, který nám říká, o kolik jsme jako obec snížili svoji uhlíkovou stopu díky 
třídění odpadu. Do kontejnerů u OÚ jsme v roce 2010 vytřídili 30,436 tun odpadů. A protože někdo má raději čísla v Kč, je to přes-
ně 122 860,- Kč, které jsme dostali od firmy EKO KOM a.s.. Je to ale stále částka podstatně menší, než náklady na odvoz a likvidaci 
ostatních odpadů. Co můžeme udělat? Co může udělat každý z nás? Zejména zvažovat potřebu nákupů. A do popelnice pak odhazo-
vat opravdu jen to, co nejde vytřídit do kontejnerů, nebo odvézt na kompostárnu, Tím se sníží náklady za dopravu a za ukládání 
směsného odpadu na skládce.   
 Dalším významným pomocníkem k těmto úsporám je sběr a třídění některých složek odpadů v ZŠ. Zejména  vysloužilé 
elektrospotřebiče a papír.           B. Křížová - koordinátor MA 21 
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Rok se s rokem sešel a je tu opět závěr školního roku, rozdávání vysvěd-
čení a zasloužené prázdniny. Ke konci roku bylo ve škole pilno - ve 

všech třídách žáci psali kontrolní práce a testy, deváťáci se připravovali na závěrečné zkoušky, prvňáčci na pasování na čtenáře, sportovci 
na Železného mužíčka, zpěváci na Zlatého slavíka. V polovině května se družstvo žáků 5. třídy probojovalo do krajského kola soutěže 
Všeználek, koncem května navíc někteří žáci 8. a 9. ročníku odjeli na poznávací zájezd do Anglie a Francie …… 
 

Závěrečné zkoušky žáků 9. ročníku 
 Už 3. rok připravuje sbor učitelů ZŠ a MŠ Hany Benešové Bory pro 
vycházející žáky závěrečné zkoušky. První ročník připravila paní učitelka 
Ludmila Zikmundová a nápad se ujal. 
 Kdybych vám je měla přiblížit, probíhají podobně jako maturity. Skládají 
se ze 3 částí – ze zkoušek z českého jazyka, z matematiky a z obhajoby 
projektu. 
 V polovině dubna si deváťáci vybrali téma svého projektu, který pak 
samostatně zpracovali. Z českého jazyka a matematiky píší písemné práce 
z učiva 1. až 9. ročníku. A je to celkem legrace, když si zopakují všechny 
třídy v zadáních, které pro ně vypracují paní učitelky. S velkým soustředě-
ním opisují jako prvňáčci písmena nebo „bádají“ nad slovní úlohou. Potom 
je čekají závěrečné zkoušky. Ty probíhají před komisí na konci školního 
roku. Vytáhnou si otázku z matematiky a spočítají dva příklady a z českého 

jazyka, kde se věnují větnému rozboru a jedné 
literární otázce. Na závěr své zkoušky obhajují svůj 
projekt. Letos to byla například témata 
z přírodopisu – trávicí soustava člověka, oběhová 
soustava člověka, opěrná a pohybová soustava 
člověka, ryby a teorie vzniku Země. Ve fyzice to 
byla témata – elektrické jevy, zdroje energie a 
Sluneční soustava. Z anglického jazyka – Pets, 
England a My school. Z dějepisu – starověké civili-
zace, I. a II. světová válka, ze zeměpisu témata - 
Česká republika a Evropa. Z chemie – návykové 
látky a biotechnologie. Žáci předstupovali před 
komisi ve čtyřčlenných skupinkách a ta jim pak 
sdělila, jestli závěrečné zkoušky zvládli. Celkové 
výsledky se dozvěděli při slavnostním předávání 
vysvědčení na Obecním úřadě v Borech dne 28. 
června. Dostavilo se na něj všech 19 žáků a atmo-
sféra byla opravdu slavnostní! Všechny přítomné 
přivítala paní učitelka Jana Zikmundová, předsed-
kyně SPOZ, slavnostní řeč pronesli pan starosta 
Josef Březka a třídní učitelka Zuzana Jurková. 
Úsměvy na tváři pak vyvolaly fotografie, které promítal pan ředitel František Eliáš. A že tato třída měla na co vzpomínat! Krajské kolo 
Zelené stezky Zlatého listu, účast ve sportovních soutěžích -florbal, atletika, vědomostní soutěže – žáci z této třídy reprezentovali školu 
v mnohých soutěžích a olympiádách s dobrými výsledky, kterých dosáhli například Tereza Jurková, Veronika Zikmundová, Roman Havlí-
ček, Jan Hošek a Michal Řezáč. A hlavně jsme zavzpomínali na jejich úžasná 3 vítězství v televizní soutěži Bludiště, kterými žila celá škola 

a všichni rodiče.   
 Vše v životě má svůj konec a končí i docházka žáků 9. ročníku na naši základní školu, 
proto jim přejeme, aby se jim na dalších školách dařilo úspěšně studovat a připravit se tak 
na svůj budoucí život.                                                         Zuzana Jurková 
 

Zlatý slavík 
 V úterý 21. června se odpoledne v malé tělocvičně sešli nejlepší zpěváci z naší školy, 
aby zabojovali o „Zlatého slavíka“. A neměli to vůbec jednoduché! Porota ve složení p.uč. 
Brychtová, p.uč. Zikmundová J., p. uč. Benešová, p. uč. Chalupa a p. as. Slabá poslouchala 
velice pozorně a nic jí neuniklo. A kdo se může pyšnit Zlatým slavíkem? Z jednotlivců to 
je Vojtěch Kment ze 2. třídy za mladší kategorii a Adéla Karásková z 6. třídy za kategorii 
starší. V mladších skupinách získaly titul Zdena 
Březková a Anna Rozmarínová z 1. třídy, v kategorii 
starší skupiny Pavel Zikmund /7. třída/ a Miroslava 
Kotačková /5. třída/. Všem blahopřejeme! 
         

Naši všeználci byli úspěšní 
 Také v letošním roce se družstvo žáků 5. třídy 
zúčastnilo vědomostní soutěže Všeználek. Soutěžní 
otázky pokrývají nejrůznější oblasti – přírodu, tech-
niku, historii, sport, matematiku a třeba i český 
jazyk. Přes oblastní kolo ve Velkém Meziříčí a 
okresní kolo ve Žďáře nad Sázavou se naši žáci 
probojovali až do krajského kola. Všichni jsme měli 

OKÉNKO DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
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radost z diplomu za třetí místo. A kdo nás v družstvu všeználků reprezentoval? V prvních dvou 
kolech to byli Matěj Homola, Jan Holoubek, Lucie Řezáčová a Natálie Bajerová, v krajském kole 
zastoupila Natálii Markéta Mičková. 
 Všem soutěžícím děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.                       Vladimíra St.ará 
 

Poznávací zájezd do Anglie a Francie 
 Ve dnech 26.5. až 30.5.2011 jsme se zúčastnili zájezdu do Francie a Anglie. Odjížděli jsme 
v odpoledních hodinách od školy. Byli jsme rádi, že se s námi přišli rozloučit naši rodiče a spolu-
žáci.  
 Ani jsme se nenadáli a přejížděli jsme hranice Německa a Francie. Byli jsme všichni překva-
peni, protože se toho najednou hodně změnilo. Nebylo nám moc do smíchu. Věděli jsme, že 
budeme celý den na nohách, přitom jsme v autobuse moc nespali, protože si většina z nás skoro 
celou noc povídala s kamarády z Měřína. 
 Když jsme dojeli do Paříže, překvapilo nás počasí. Z autobusu to vypadalo na krásný sluneč-
ný den, ale bohužel foukal studený vítr. Hned jsme zamířili k Louvru a poté ke slavné katedrále 
Notre- Dame. Snad všichni jsme využili možnosti stoupnout si na střed Francie, který je před 
katedrálou vyznačený. Kdo prý si na něj stoupne, jednou se do Francie vrátí. A to jsme si v tu 
chvíli všichni přáli.  U katedrály jsme nastoupili na loď a pluli k Eiffelově věži. Po vystoupení z lodi 
nás začali otravovat černoši, kteří se snažili vydělat si nějaké to euro na prodeji malých Eiffelo-
vek. Ale my už jsme se těšili na prohlídku samotné věže! Výtahem jsme dojeli do druhého patra  
a kdo se nebál a sebral odvahu, mohl zamířit až do posledního třetího patra. Po prohlídce Eiffe-

lovy věže jsme se vydali k Invalidovně, kde jsme se pokochali krásnou stavbou. Pak už nás čekal jen krásně zdobený most Alexandra III. 
Den prožitý ve Francii byl nádherný.  Po náročném dni jsme se jeli vyspat do hotelu F1. 
 Po snídani jsme odjeli autobusem do Calais, kde jsme najeli do tunelu pro přepravu pod  kanálem  La Manche. Tak jsme se dostali 
do rybářského města Hastings a tam jsme měli rozchod. Odpoledne nás autobus zavezl do Brightonu, kde nás čekal další nezapomenu-
telný zážitek - návštěva podmořského akvária Sea Life. Ve večerních hodinách jsme odjížděli do Londýna. To už jsme začali být trochu 
nervózní a rozechvělí, neboť jsme se měli ubytovat v anglických rodinách. Vše dobře dopadlo. Úspěšně jsme se  seznámili s členy rodiny, 
využili svoje znalosti z angličtiny, trochu si popovídali a mohli jít spát. Po snídani jsme odjeli na parkoviště k autobusu. A pak nás už  
čekala prohlídka nejznámějších památek Londýna. Navštívili jsme Westminster Abbey, Houses of Parlament, Big Ben, Downing Street, 
Trafalgar Square, Buckingham Palace, kde jsme viděli výměnu stráží a poté piknik St. James Park. Nakonec jsme šli přes Golden Jubilee 
Bridge k London Eye. 
 Na poznávacím zájezdě v Anglii a Francii se nám velmi líbilo a až na silný vítr nám počasí přálo. S hlavou plnou zážitků a vzpomínek 
jsme se vrátili zpět domů.                                                    Za účastníky zájezdu M. Zmeškalová, V. Zikmundová, H. Horňáková 

 Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 27 dětí. Do 
školy chodí děti z Borů, Cyrilova, Rousměrova, Skleného nad Osla-
vou, Radenic, Křižanova  a Lhotek. 
 Ve škole pracují p. uč. Plocková M, Novotná I. a Eliášová M. 
 Tento rok zde bylo jedno oddělení, ve kterém jsou děti od 3 do 
7 let. Předškolních dětí bylo 13, v září nastoupí do ZŠ 10 dětí.  Smí-
šené oddělení /malé a velké děti dohromady/ je vhodné pro rozvíje-
ní sociálního učení a cítění /pomoc mladšímu kamarádovi, spoluprá-
ce/, ale na druhou stranu je tu i vzdělávání předškoláků a bylo velice 
složité dobře rozvrhnout a zorganizovat chod školy. Předškolní děti 
se tedy dva dny v týdnu hravou formou věnovali přípravě na školu. 
 MŠ má vypracovaný svůj Školní vzdělávací plán pro předškolní 
vzdělávání a rodiče mají možnost do něj nahlédnout a vyjádřit svůj 
názor, připomínky a návrhy. Snažíme se s rodiči spolupracovat a 
zapojit je do chodu školy. Pořádali jsme např. vánoční tvoření, den 
otevřených dveří, vyhlásili jsme soutěž o nejkrásnější látkový pyt-
lík… 
 Z dalších akcí, které má škola ve svém plánu je Divadlo Srdíčko, 
Kouzelník, v rámci předčtenářské gramotnosti navštěvujeme borskou knihovnu i knihovnu ve Velkém Meziříčí. Využíváme také 
programů Ekologického centra Ostrůvek ve V.M., kde si děti prohlubují znalosti o přírodě. 
 Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže, kterou předcházela spolupráce s Ondrou Zikmundem, který nás provedl hasičskou 
stanicí a ukázal nám jejich zázemí a stroje. 
 Navštěvujeme 1. třídu ZŠ a účastníme se akcí pořádaných ZŠ. Do budoucna plánujeme využívat tělocvičnu školy, počítačovou 
učebnu a se školní družinou „Čtení pro školčátka“, abychom více prohloubili zájem dětí o čtení a knihy. 
 Máme před sebou posledních čtrnáct dní, ve kterých jsou naplánované výlety po okolí nebo oběd ve „školácké jídelně“…                                                                                                 
Prázdninový provoz bude pouze polodenní s omezeným provozem do 15. července. 
 Ani se nenadějeme, bude tu opět září a další nové děti. Pro rodiče nových dětí plánujeme schůzku 30. srpna, kde se dozví 
podrobnosti o provozu školy….    Rodiče budeme o schůzce informovat sms zprávou. 
 

  Pěkné pohodové léto Vám přeje kolektiv MŠ                       …….A V ZÁŘÍ NASHLEDANOU      M. Plocková 
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Základní informace o projektu 
 

 Projekt Čtení pomáhá pod-
poruje čtenářství a zároveň 
umožňuje dětem a mládeži podí-

let se na chari-
tativní činnosti. 
Děti jsou k 
četbě motivo-
vány finanční 
odměnou 50 

k o r u n , kterou však 
nezískávají pro sebe, ale věnují ji na 
charitu. Každý rok se tak různým nada-
cím rozdělí 10 miliónů korun. O 
tom, kdo pomoc obdrží, r o z h o d n o u 
právě dětští čtenáři.  
 Každý z čtenářů, kte- rý se zaregis-
truje na webových strán- kách projektu, 
p ř e č t e  n ě k t e r o u 
z doporučených knih a správně zod-
poví kontrolní otázky k dané knize, 
získává kredit 50 korun. Ten pak věnu-
je na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Cha-
rity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu.  
 Knihy zařazené do projektu jsou vybírány v celorepublikové 
anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy 
navrhovala, byli osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, 
Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman, který je iniciátorem 
a donátorem projektu. V porotě dále zasedli zástupci partnerů 
projektu, kterými jsou ČT, Frekvence 1, Evropa 2, Mladá fronta 
DNES, Lidové noviny, idnes.cz a lidovky.cz. 
 

Fakta o projektu Čtení pomáhá 
 Projekt Čtení pomáhá rozdělí každý rok 10 milionů korun 

na dobročinné účely. O tom, kdo 
pomoc obdrží, rozhodnou dětští čte-

náři. 
 Každé dítě, které se zapojí do projektu, získá po přečtení 
některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který bude 
moci věnovat na jeden z nominovaných dobročinných projektů. 
Pravidla 

Základní informace – slovník 
Čtenář je uživatel, zaregistrovaný na webové stránce 
www.ctenipomaha.cz. 
Kniha je součástí seznamu doporučených knih, které vybrala 
odborná porota přímo pro projekt Čtení pomáhá. 
Test je zhodnocením znalostí jednotlivých knih. 
Kredit znamená 50 korun, které žák získá za úspěšné vyplnění 
testu. 
Charita je konkrétní charitativní projekt zapojený do projektu 
Čtení pomáhá. 
Čtenáři: 
Projektu se mohou zúčastnit pouze žáci základních a středních 
škol v České republice. Každý čtenář bude zařazen do jedné z 
kategorií: 

1.–5. třída ZŠ 
6.–9. třída ZŠ a 1.–4. ročník osmiletých gymnázií 
SŠ a 5.–8. ročník osmiletých gymnázií 

Čtenáři mohou získat odměnu pouze za přečtené knihy ze své 
kategorie nebo z kategorie o jednu úroveň vyšší. 
Pokud čtenář uvede při registraci nepravdivé údaje, může být 
jeho účet zrušen, včetně všech kreditů, které získal. 
Testy: 
Pro testování musí být čtenář přihlášen. 
Každý test trvá 5 minut. Každou knihu je možné testovat pouze 
třikrát. Po třetím neúspěšném pokusu lze knihu znovu testovat až 
za týden. 
Úspěšný je pouze takový test, u kterého byly zodpovězeny všech-
ny odpovědi správně. Po úspěšném testu již nelze test opakovat - 
za každou knihu lze získat pouze 1 kredit. 
 Většinu z určených knih naleznete naší Obecní knihovně. 

 21.6.2011 již potřetí v Obecní knihovně proběhlo pasování prvňáčků na 
čtenáře. 19. letošních prvňáčků z naší školy dostalo malý dárek, pasovací 
dekret, průkaz do knihovny a hlavně knížku, s názvem Zmizelá škola, kterou 
pro tento účel vydala Národní pedagogická knihovna J. A. Komenského.  
Král Abecedník I. (Štěpán Křehlík) a Písmenková víla (tentokrát Iveta Jakub-
cová) zvládli svoji 
úlohu na jedničku. 
 Děti navštívily 

b ě h e m 
š k o l n í h o 
r o k u 
k n i h o v n u 
několikrát a 
panu králi 
ukázaly, že číst dovedou a tím splnily 
v š e c h n y podmínky pro získání kni-
hy, která se jinak získat, ani koupit 
nedá!                  BK 

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE 


