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AKCE ČISTÁ VYSOČINA  

 

 Letos jsme se 
opět přihlásili 
k akci Čistá Vysočina. Nejsme pověrčiví a tak jsme vyrazi-
li hned v pátek 13. 4. Ale ouha! Sraz je v 15.00 hod. a v tu 
chvíli leje jako z konve. Ovšem zaváhali jsme jen chvil-
ku.  Než jsme si rozdělili družstva, modré a žluté pytle, 
oplatky a pitíčka, bylo po dešti a mohli jsme vyra-

zit.  Práce se dařila a dva směry máme uklizené.  Obě 
skupiny hlásily, že letos bylo odpadků v příkopech méně. 
A to je hodně dobrá zpráva!            
                   MOP Bobeš a MA 21 

ZÁCHRANA OBOJŽIVELNÍK Ů 2012 
 Už šestým rokem jsme se zúčastnili transferu obojživel-
níků. Určitě jste si všimli, že se za Borama směrem na Krás-
něves podél silnice nachází zábrany? K čemu slouží? Na tuto 
otázku by Vám s přesností odpověděly děti z Bobše. Našim 
úkolem je, že chceme, co nejvíce zachránit obojživelníků. 1. 
4. 2011 jsme se sešli na naši pravidelnou schůzku a pěšky 
došli za Bory. Společně jsme začali kopat díry na kyblíky, 
které jsme zasadili do země. Mezitím kluci nabili kůly a 
plachty jsme přibili na kůly. Pak děti hlínou ty plachty u země 
zatěžkaly a bylo hotovo. Proč to všechno děláme? Chceme 
zachránit žáby, aby je auta nepřejela. Ty žáby totiž cestují po 
poli a jejich cíl je rybník přes silnici, kde se chtějí rozmnožit. 
A aby jich co nejvíce přežilo, k tomu slouží ty zábrany. 
Obojživelníci skočí do kyblíku, v kterém je voda a každý den 

jsou určené směny, které chodí ty kyblíky vynášet. Samo-
zřejmě dbáme na hygienu a děti mají rukavice. Po vyndání 
všech obojživelníků z kyblíků musí děti spočítat počet za-
chráněných obojživelníků a přesně určit o jaký druh se jed-
ná. K tomu jim slouží sešit, kde mají fotky obojživelníků a 
kam zapisují celkový počet. Před přípravou zábran nám ten-
to rok Lukáš Jurek udělal přednášku s velmi pěknými obráz-
ky a vysvětlil nám, jak se který druh pozná. První rok jsme 
zachránili 1093 obojživelníků. A letos jsme celkem zachránili 
1397 obojživelníků, z toho 

- 1378 ropuch       
- 7 skokanů 
- 2 čolky horské 
- 10 čolků obecných  
                          

                     MOP Bobeš   

POZVÁNÍ NA LETNÍ DIVADELNÍ P ŘEDSTAVENÍ 
1.8.2012 na prostranství u rybníka Horníka  

Přijede k nám brněnské divadelní seskupení KOČÉBR  
  

 Založení KočéBRu o.s. předcházela aktivní činnost jeho zakládajících 
členů (Vítězslava Větrovce a Terezy Kratochvílové) v rodinném divadelním 
uskupení Šavgoč (Zdena Mlezivová, Anna Saavedra, Janet Prokešová, Jakub Cír, 
Matěj Záhořík). Toto volné uskupení studentů brněnské JAMU se profilova-
lo jako nezávislé sdružení divadelníků, hudebníků, autorů a performerů, 
kteří se mimo tvorbu vlastních inscenací (Chcete mě aneb Kamarádská revue, 
Tele, Keporkak Blues, Hugo Mazel) či inscenačních projektů a happeningů 
také společně podíleli na uskutečňování pravidelného divadelního kabaretu 
Triptych na Skleněné louce v Brně (v letech 2007- 2009) a organizování 
kulturního programu v alternativním klubu a prádelně v jednom (Clubwash, 
od roku 2008). 

 
Představení Ilias vytváří tým profesionál-
ních umělců (bývalých studentů JAMU v 

Brně) a zakládá se na principech  
kočovného divadla 
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 Také v letošním školním roce absolvovali žáci 9. ročníku 
závěrečné zkoušky. Projekt byl ve škole poprvé realizován před 
čtyřmi lety a od té doby je zařazován každoročně. 
 Začátkem května nabídli učitelé žákům různá témata z příro-
dopisu, zeměpisu, dějepisu, chemie či anglického jazyka. Každý 
z žáků si vybral jedno z témat. A nastal čas shánění a třídění 

informací a příprava na prezentaci před komisí. 
 Další část „malých maturit“ byla písemná. Během května a 
června psali žáci dvě sady písemných prací - z matematiky a čes-
kého jazyka. Začali pěkně postupně, nejdřív prací za  první třídu 
a skončili devátou. Práce hodnotili učitelé daného ročníku. Ten-
tokráte ne známkou, ale procenty úspěšnosti. Napsat krasopisně 
diktát za 1. třídu dalo někdy hodně úsilí a námahy. 
 Pak už se rychle přiblížily hlavní dny maturit - 11. a 12. čer-
ven. Žáci skládali před komisí ústní zkoušku z matematiky a čes-

kého jazyka a obhajo-
vali svoji práci na zada-
né téma. „Maturanti“ 
byli pečlivě připravení 
a nenechali se zaskočit 
ani doplňujícími zvída-

vými otázkami zkoušejících. 
 Závěrečné zkoušky byly ukončeny 
slavnostním předáním výsledků zkou-
šek na Obecním úřadě v Borech 
v úterý 26. června 2012.  Akce byla při- 
pravena ve spolupráci se Sborem pro 
občanské záležitosti. 
 Slavnostně oblečené a trochu roze-
chvělé žáky i jejich rodiče přivítala 
předsedkyně SPOZ Jana Zikmundová. 
Poté se ujal slova starosta obce pan 
Josef Březka. Ten předal žákům několik 
moudrých rad do života. Ředitel školy 
Mgr. František Eliáš se ohlédl za devíti 

lety, které  prožili vycházející žáci ve škole. Promítnuté fotografie 
vyvolaly někdy úsměvné, někdy dojemné pocity přítomných. 
Také třídní učitelka Mgr. Marta Aubusová zavzpomínala na léta 
prožitá se svou třídou a popřála hodně úspěchů v dalších eta-
pách života. 
 Poté jednotliví žáci přistupovali před přítomné, aby se pode-
psali do knihy, převzali list s výsledky závěrečných zkoušek a 
zvoneček jako symbol konce jedné jejich životní etapy. 
                             V. Stará 

ÚSPĚCH V KRAJSKÉM KOLE SOUT ĚŽE 
ZELENÁ STEZKA - ZLATÝ LIST 

MALÁ ZKOUŠKA DOSP ĚLOSTI 

 Již pátý rok jezdí žáci naší Zá-
kladní školy Hany Benešové Bory a 
zároveň členové kroužku Mladých 
ochránců přírody Bobeš Bory na 
okrskové kolo soutěže Zelená 
stezka Zlatý list (ZSZL) do Velkého 
Meziříčí. Soutěž je mezi žáky velice 
oblíbená a letos nás na ni jelo celkem 31 dětí a 3 vedoucí, tedy 

celkem 4 mladší družstva a 2 starší družstva a vedoucí Lenka 
Křehlíková a Terezka Jurková, které byly zároveň jako rozhod-
čí na stanovištích. Nedosáhli jsme takového úspěchu jako loni 
(všechna 3 první místa v mladší kategorii), ale našemu družstvu 
„Vědátorů“, ve složení: Zuzka Drlíčková, Mája Požárová, Matěj 
Homola, Honzík Holoubek a Dominik Studený se podařilo 
postoupit z 2. místa do krajského kola. Toto kolo proběhlo 18. 
až 20.5.2012 v rekreačním středisku v Nesměři. Pro krajské 
kolo jsme museli provést změnu ve složení družstva - místo 
Honzíka Holoubka, který se účastnil ve stejném termínu teni-
sového turnaje, posílila družstvo Markétka Mičková. 
 Soutěž je náročná, na trati jsou různá stanoviště, kde sou-

těžící poznávají hmyz, rostliny, ptáky, nerosty a horniny, 
prokazují znalosti z ochrany přírody, z myslivosti, 
z vesmíru, zeměpisu a mnoha dalších oborů. Součásti 
programu krajského kola ZSZL byla exkurze na nauč-
nou stezku Šebeň, na které byl fundovaným průvodcem 
pan Pavel Kříž, předseda ZO ČSOP v Borech. Jaké bylo 
překvapení borských dětí, když se na stanovišti mysli-
vosti setkali s panem Pavlem Markem, zaměstnancem 
Lesů ČR. 
 A jak si naši žáci vedli? Dosáhli neuvěřitelného 
úspěchu, získali 3. místo! Hned za gymnáziem Chotě-

boř a gymnáziem Pelhřimov. Blahopřejeme!    Mgr. Z. Jurková 
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE  
 

 Už počtvrté jsme se přihlásili s našimi prvňáčky k projek-
tu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - 
Knížka pro prvňáčka. K této příležitosti je každý rok vydaná 
jiná kniha. Tentokrát to byla knížka Školníci od pana spisovatele 
Miloše Kratochvíla. Je to laskavý a milý příběh o panu školníko-
vy, který se jmenuje František. A je vám jasné, že takovou shodu 
okolností jsme nemohli nechat jen tak. Náš pan školník pozvání 
do knihovny přijal a stal se součástí slavnostního Pasování našich 
prvňáčků na čtenáře Obecní knihovny. A tak tentokrát opět děti 

pasoval pan král Abecedník (Štěpán Křehlík) a Písmenková víla 
(Lenka Křehlíková), ale i pan školník František (František 
Březka)!   
 Je třeba poděkovat Svazu knihovníků a informačních pracov-
níků a nakladatelství Triton za krásný projekt a všem našim mi-
lým pomocníkům za statečné účinkování.          BK 
           Foto L. Novotná 

 Ve školním roce 2011-2012 vyhlásilo MŠMT 
společně s firmou Coca-Cola fotbalovou soutěž 
„Coca-Cola Školský pohár“. Tato soutěž vždy 
byla vyhlašována pro chlapecká nebo smíšená 
družstva. Letošní ročník byl výjimečný tím, že se 
ho mohla zúčastnit i čistě dívčí družstva.  

 A protože měla naše 
děvčata chuť si zasoutěžit, 
tak jsme se přihlásily. Pilně 
jsme trénovaly, vysvětlo-
valy si pravidla a zlepšova-
ly fyzickou kondici. Jaké 
bylo naše překvapení, 
když komise vybrala pro 
utkání 2. kola naše domácí 
hřiště. Domluvily jsme se 
s činovníky TJ Družstev-

ník Bory, že nám hřiště na zápasy připraví a zapůjčí dresy. A 
4.5.2012 jsme netrpělivě očekávaly naše soupeřky. 
 Los nám přisoudil dvě družstva - první ze ZŠ a MŠ Kameni-
ce u Jihlavy a druhé ze ZŠ Polná. Přijeli k nám také tři krajští 
rozhodčí! Na hřišti se objevili i diváci a zápasy mohly začít. 
 První zápas sehrála družstva Kamenice a Polná nerozhodně 
0:0. Další zápas hrály Bory s Kamenicí a díky Míši Kaštanové, 
která vstřelila jedinou branku tohoto utkání jsme si odnesly 
vítězství 1:0! Povzbuzeny jsme nastoupily proti Polné a Míša 
opět excelovala třemi góly do branky soupeřů, takže konečný 
stav byl 3:0 pro nás! Poděkování za výbornou hru patří celému 
dívčímu družstvu za důslednou obranu a spolupráci jednotlivých 
hráček a TJ Družstevník Bory za podporu. 
 Díky těmto dvěma vítězstvím jsme postoupily do 3. kola, 
které se uskutečnilo 28.5.2012 ve Velké Bíteši. Proti našim děv-
čatům nastoupila družstva děvčat velkých městských škol 
z Třebíče, Svitav a Velké Bíteše. Poslední zápas jsme dohrávaly 
za vydatného deště a zranění brankářky. Přesto se děvčatům 

podařilo vybojovat třetí místo! Pořadí třetího kola bylo následu-
jící: 1. ZŠ Velká Bíteš, 2. ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka 27, 3. ZŠ 
Hany Benešové a MŠ Bory  a 4. ZŠ TGM Třebíč.  
 Složení našeho družstva:  Michaela Kaštanová, Tereza 
Prokopová, Simona Ochranová, Helena Drápelová, Tereza Ve-
čeřová, Ludmila Zikmundová, Eliška Rozmarínová, Adéla Karás-
ková, Sára Šoukalová, Marie Zikmundová, Jitka Němcová, Marie 
Požárová, 
Alena Hlavá-
čová, Alena 
Havlíčková, 
Kateřina a 
Šárka Dufko-
vy a Monika 
Jůzlová.  
 
 
 
 

 
Mgr. Zuzana Jurková, trenérka dívčího týmu 

NAŠE DĚVČATA FOTBAL UMÍ 



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 červnu 2012 
 

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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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
V ČERVENCI A SRPNU 2012  

 

František Mahel    2.7.1932   Dolní Bory 58 
Helena Domská   29.7.1952   Dolní Bory 75 

Jan Toman  1.8.1952   Dolní Bory 49 
Aloisie Fňukalová   3.8.1932   Dolní Bory 164 
František Pavliš   5.8.1947   Horní Bory 241 

Květoslav Domský  18.8.1952   Dolní Bory 75 
Marie Sklenářová   20.8.1947   Dolní Bory 251 
Růžena Filipová   26.8.1942    Dolní Bory 69 

  

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví,  
štěstí a životní pohody! 

 Už neuvěřitelných 20 let se u nás na Základ-
ní škole Hany Benešové a mateřské škole 

v Borech koná tato tradiční sportovní soutěž 
pro žáky základních škol. Ve školním roce 2011-
2012, 14.6.2012  se jí účastnilo 201 žáků 
z těchto 5 škol: z Křižanova, z Mostiště , 
z Ostrova nad Oslavou, z Radostína nad Oslavou 
a z naší borské školy.  
 Soutěží se ve 4 disciplínách – běhu na 50 
metrů (1. až 3.třída), 60 m – ostatní, hodu míč-
kem, skoku dalekém a šplhu na tyči. Žáci si 
měří své síly jak v kategorii jednotlivců, tak 
v kategorii pětičlenných družstev. Výkony jsou 
bodovány podle tabulek.  

 V letošním ročníku se vítězkou kategorie 
žákyň 8. a 9. tříd stala žákyně naší školy Simona 
Ochranová se ziskem 241 bodů, 2. a 3. místo 
obsadily žákyně z Křižanova Lucie Lišková (220 
bodů) a Petra Žejšková (207 bodů). Nejlepší 
z chlapců byl také žák naší školy Antonín Ví-
glaský, který získal celkem 281 bodů, 2. místo 
obsadil Milan Hladík z Radostína nad Oslavou 
ziskem 280 bodů a 3. byl Pavel Těšík z Křižanova 
(279 bodů). 
 Celou výsledkovou listinu si můžete pro-
hlédnout na webových stránkách naší školy 
(www.zsbory.cz).  
 Děkujeme našim tradičním sponzorům, kteří 
věnovali vítězům hodnotné ceny. Jsou to Alpa 
a.s. Velké Meziříčí, Poex a.s. Velké Meziříčí a 

McDonald´s ČR spol. s r.o. pobočka Měřín, je-
hož pracovnice byly celé dopoledne s námi a děti 
se mohly napít, kdykoli měly žízeň.  
 Letošní ročník Železného mužíčka byl výji-
mečný ještě ve dvou věcech. Všichni soutěžící 
dostali párek s chlebem a ti, kteří se umístili na 
1.-3. místě, získali kromě věcných cen ještě nád-
hernou kovovou pamětí medaili, kterou pro nás 
vyrobil pan Jaroslav Zikmund z Borů. Děkujeme!  
A děkujeme také všem učitelům i žákům, kteří se 
na organizaci letošního ročníku podíleli. 
Mgr.Zuzana Jurková       Foto Miroslava  Blahová 

ŽELEZNÝ MUŽÍ ČEK PODVACÁTÉ 


