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 Už šestý rok se naše škola společně s MOP Bobeš Bory 
účastní  přírodovědné  soutěže Zlatý list (dřívější název byl 
Zelená stezka Zlatý list). V sobotu 13. 4. 2013 jsme se vypravili 
do Velkého Meziříčí, kde se konalo místní kolo. Z naší školy 
jsme vypravili opravdu slušný počet týmů: 4 za mladší děti a 2 za 
starší. Pro nás z Borů to není nikdy jednoduché se v sobotu 
dopravit do Velkého Meziříčí, ale díky ochotným rodičům se to 
33 dětem a 2 vedoucím ( Jitce Filipové a p. uč. Jurkové) po-
dařilo. 
 Soutěžní trasa začínala pod dálničním mostem, pokračovala 
kolem sádek, podél řeky a končila na Ostrůvku. Během asi 5 
kilometrů dlouhé trasy musely děti zodpovědět otázky na pěti 
stanovištích (jak přečkávají rostliny a živočichové zimu, jak se 
rozmnožují ryby, ptáci a obojživelníci, poznávat stromy a keře,  
poznat  ptáky, určit stopy živočichů, prokázat znalosti o včelách) 
a vyplnit přírodovědný kvíz. Některá družstva měla díky chvilko-
vému, zato pořádnému dešti, ztížené podmínky. Avšak za odmě-

nu všechny čekalo opékání buřtů na zahradě Ostrůvku. 
Pak se vyhlašovaly výsledky a to bylo překvapení!!!  Tři naše 
družstva obsadila pomyslné stupně vítězů. 
Mladší kategorie (žáci 4. - 6. tř.)      
1. místo - PŘÍRODOVĚDCI ( A. Novotná, M. Požárová, A. 
Kujalová, L. Vaněk a J. Zástěra ) 
2. místo - GO – GOUNI ( N. Havelková, T. Zezulová, N. 
Marková, M. Prokopová a F. Grycz ) 
Starší kategorie  (žáci 7. -  9. tř.)       
1. místo  CHROUSTI ( N. Bajerová, A. Prudková, M. Mičko-
vá, Š. Lysák, J. Požár a M. Zedník) 
 

 A jelikož první tři místa postupují do krajského kola, odjelo 
od 15. do 17. 5. 2013 do Blatin  ve Žďárských vrších 18 
našich dětí společně s panem Jurkem a p.uč. Zuzanou Jurkovou.  
Krajské kolo je mnohem náročnější a začíná prezentací celoroční 
práce pro přírodu. Bydleli jsme v horolezecké chatě VHS Brno, 
která se nachází v překrásné přírodě. Na soutěžní stezce bylo 
tentokrát 10 stanovišť,  např. ochrana přírody, minerály a horni-
ny, etnografie, orientace na mapě a v terénu, les a hospodaření 
v něm, myslivost, poznávání ptáků a další.  V sobotu dopoledne 
probíhaly obhajoby celoroční práce a po obědě se na soutěžní 
stezku vydala družstva starší kategorie. Mladší kategorie se vy-
pravila na exkurzi s botanikem a lesníkem do přírody pod Dráte-
nickou skálu. Druhý den šly na exkurzi starší děti a mladší absol-
vovaly soutěžní stezku. I když se nám nepodařilo zopakovat 
loňský úspěch (3. místo), přesto se nám na krajském kole moc 
líbilo  a příští rok se určitě zúčastníme. 
Markéta Mičková a Natálie Bajerová - žákyně 7. tř., Jitka Filipová 
-  vedoucí MOP Bobeš 
Bory a Zuzana Jurková 
- učitelka ZŠ Bory 

PŘÍRODOVĚDNÁ  SOUTĚŽ   ZLATÝ  LIST  -  VELKÉ  MEZI ŘÍČÍ  A  BLATINY  

 ZÁCHRANA  
OBOJŽIVELNÍKŮ 2013 

 Už šestým rokem jsme prováděli transfer 
obojživelníků. Určitě jste si všimli, že se za 
Bory směrem na Krásněves podél silnice na-
chází zábrany? K čemu slouží? Na tuto otázku 
by Vám s přesností odpověděly děti z Bobše. 
Naším úkolem je zachránit co nejvíce obojži-
velníků. 1. 4. 2011 jsme se sešli na naši pravi-

delnou schůzku a pěšky došli za Bory. Společně jsme začali 
kopat díry na kyblíky, které jsme 
zasadili do země. Mezitím kluci 
zatloukli kůly a plachty jsme při-
bili 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 ryb-
ník přes silnici, kde se chtějí roz-
množit. A aby jich co nejvíce 
přežilo, k tomu slouží ty zábrany. 
Obojživelníci narazí na zábranu a 

pak skočí do kyblíku, v kterém je voda a každý den jsou určené 
směny dětí, které chodí ty kyblíky vynášet.  Samozřejmě dbáme 
na hygienu a děti mají rukavice. Po vyndání všech obojživelníků 
z kyblíků musí děti spočítat počet zachráněných obojživelníků a 
přesně určit o jaký druh se jedná. K tomu jim slouží sešit, kde 
mají fotky obojživelníků a kam zapisují celkový počet. Před 
přípravou zábran nám tento rok Lukáš Jurek udělal přednášku s 
velmi pěknými obrázky a vysvětlil nám, jak se který druh pozná. 
První rok jsme zachránili 1093 obojživelníků. A letos jsme cel-
kem zachránili 1397 obojživelníků.  
        MOP Bobeš Foto L. Jurek  

BIOCYRHOV  
 Ve dnech 14. a 15. června se v KD na Cyrilově konala přehlídka filmů pana Jana Haná-
ka. Kdo se zúčastnil, nelitoval. Po celou dobu tu byla milá, neformální atmosféra a velmi 
zajímavé a moudré filmy pana Hanáka.  Těšíme se na další!            BK 
 Více o panu Hanákovi např. na: http://www.ceskatelevize.cz/lide/jan-hanak/  
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 Možná si říkáte, co je to za zvláštní titulek? Ale je to 
opravdu tak a ve Švédsku a ve Finsku je naprosto běžné, že 
děvčata na základních školách hrají fotbal. Tak proč ne u nás? 
 Poprvé jsme hrály dívčí fotbal v loňském školním roce 
2011/2012. A když jsem se děvčat zeptala, jestli si chtějí zahrát 
fotbal i letos, nadšeně souhlasila. A co jsme vlastně hrály za 
soutěž? Podruhé byla vyhlášena fotbalová soutěž Coca-Cola 
Školský pohár i pro dívčí týmy. A protože je dívčích družstev 
přece jen trochu méně, než chlapeckých, hrály jsme až 2. kolo. 
Zápasy se odehrály 2.5.2013 na hřišti TJ Družstevník Bory. 
Přijely k nám 2 školy a to ZŠ a MŠ Kamenice a ZŠ TGM Třebíč 
a naše děvčata díky skvělému výkonu celého družstva svoje 
kolo vyhrála! Děkuji všem hráčkám, zejména kapitánce Míši 
Kaštanové, která vstřelila tři góly. Fotbalově krásnou akci 
předvedla i Šárka Dufková a Alena Havlíčková, které si skvěle 
nahrály a s míčem se dostaly až před branku soupeřek. K úspě-
chu našich hráček přispěla svým výkonem brankařka Kristina 
Kotačková.  
 Výsledky druhého kola:1. ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory 
4b. (jedno vítězství, jedna remíza) 2. ZŠ a MŠ Kamenice 3b. 
(jedno vítězství)3. ZŠ TGM Třebíč 1b. (jedna remíza) Třetí kolo 
se odehrálo také u nás na hřišti TJ Družstevník Bory. Bylo to v 
středu 29.5.2013 a tentokrát přijela tři družstva - RG a ZŠ města 
Prostějov, ZŠ Rokytnice v Orlických horách a ZŠ a MŠ Štoky. 
Předpověď počasí nebyla vůbec příznivá, ale počasí nám ten den 
přálo. Nepršelo, bylo pod mrakem a to nám vyhovovalo. V tur-
naji bylo sehráno 6 zápasů. Bohužel se nám nedařilo tolik, jako v 
předchozím kole. První zápas se nám podařilo vyhrát díky jediné-
mu vstřelenému gólu Míši Kaštanové. Bohužel se nám v něm 
zranila velká opora týmu Terezka Prokopová. Přejeme jí brzké 
uzdravení a návrat k fotbalu! Ve druhém zápasu jsme dostaly 
branku a odpověděly jsme také gólem. Krásně se odpoutala Alča 
Hlaváčová a běžela téměř od poloviny hřiště a podařilo se jí 
vstřelit gól! Měly jsme obrovskou radost. Bohužel jsme si pak 
nešťastnou náhodou daly dvě vlastní branky a prohra byla na 
světě. I přes naši prohru, si zaslouží pochvalu opět skvěle chytají-
cí brankařka Kristina Kotačková! Třetí zápas jsme hrály se ZŠ a 

MŠ Štoky. Už nebylo tolik sil a prohrály jsme 0:3. 
Výsledky třetího kola: 1. ZŠ Rokytnice v Orlických horách 9b. 
(vyhrály všechny zápasy) 2. ZŠ a MŠ Štoky 6b. (vyhrály dva zápa-
sy) 3. ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory 3b. (jedno vítězné 
utkání) 4. RG a ZŠ města Prostějova 0b. Jména těch, které 
reprezentovaly naši školu v letošním ročníku Coca-Cola Škol-
ského poháru: Michaela Kaštanová, Tereza a Marie Prokopovy, 
Eliška Rozmarínová, Aneta Prudková, Marie Požárová, Jitka 
Němcová, Alena Hlaváčová, Alena Havlíčková, Kateřina a Šárka 
Dufkovy, Kristina a Miroslava Kotačkovy, Adéla Karásková, Kris-
týna Havelková, Simona Drlíčková a Ludmila Zikmundová. 
Naše velké díky patří také paní Aleně Hlaváčové, která se v 
obou kolech starala o ošetření zraněných hráček. Naštěstí se 
stal jen jeden vážnější úraz. Dále děkujeme fotbalistům TJ Druž-
stevník Bory, kteří nám vždy ochotně připravili hřiště a poskytli 
zázemí pro rozhodčí a hráče ostatních týmů. 
  Děkuji všem děvčatům z naší ZŠ Hany Benešové Bory za 
krásné fotbalové výkony. Od loňského roku se naučily spolupra-
covat v týmu, nahrávat si a zlepšila se i jejich fyzická kondice. 
Jsou totiž schopny doběhnout soupeřky a vybojovat si i ztracený 
míč. Tyto fotbalové zkušenosti jim mohou pomoci i v životě - 
překonávat překážky, spolupracovat v týmu, poučit se z prohry.
     Zuzana Jurková   Více na www.zsbory.cz 

DĚVČATA NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE HANY BENEŠOVÉ V BORECH HRAJÍ FOTBAL 

 Letos uběhlo už 21 let od chvíle, kdy se konal 1. ročník této 
sportovní soutěže, kterou každoročně pořádá Základní škola 
Hany Benešové v Borech. 
 Železný mužíček je lehkoatletický čtyřboj určený žákům od 
1. do 9. třídy. Závodí se v běhu na 50 / 60 metrů, skoku dale-
kém, hodu míčkem a šplhu na tyči. Letos k nám 7.6. do Borů 
přijeli soutěžit žáci z 5 škol: ze ZŠ Bobrové, ZŠ Křižanova, ZŠ 

Mostiště, ZŠ Ostrova nad 
Oslavou a ZŠ Radostína 
nad Oslavou. Celkem 
soutěžilo 196 závodníků, 
což je rekordní počet! 
 Po náročných disciplí-
nách dostali všichni soutě-
žící malou svačinku v podobě párku, chleba a čaje. Když dosoutěžili, čekalo 
na všechny slavnostní vyhlášení výsledků, předání medailí a cen v kategoriích 
jednotlivců i družstev. Děkujeme všem sponzorům OR AŠSK Žďár nad 
Sázavou, Horáckému autodružstvu Velké Meziříčí, Poexu Velké Meziříčí a 
Alpě Velké Meziříčí a.s., díky nimž byly pěkné ceny rozdány a všichni odchá-
zeli domů s úsměvem a dobrotou v kapse. 
        Článek napsaly žákyně 8. ročníku Tereza Prokopová a Sára Šoukalová 
a drobné úpravy provedla učitelka Tv Zuzana Jurková. 
 Podrobnou výsledkovou listinu najdete na www.zs.bory.cz 

Železný mužíček v Borech 



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 červenci 2013 
 

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@seznam.cz 
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
 

František Filip  23.6.1938  Dolní Bory 69 
František Ondráček  7.7.1938  Cyrilov 33 

Jan Vávra  9.7.1938  Dolní Bory 66 
Helena Prudková  25.7.1938  Horní Bory 116 
Zdeněk Zástěra   2.8.1953  Horní Bory 157 

Zdeňka Jakubcová   28.8.1938  Horní Bory 124 
Marie Ondráčková   29.8.1938   Cyrilov 33 

 

 Všem, kteří v tomto období oslaví své kulaté jubileum,  
přejeme hodně zdraví, štěstí a životní pohody! 

 Dne 6. 4. 2013 uspořádal TJ Družstevník 
Bory za finanční podpory obce Bory a OFS Žďár 
nad Sázavou halový turnaj přípravek a turnaj žáků 
na umělé trávě v malé kopané. Hrálo se v počtu 
4+1. Diváci shlédli mnoho zajímavých zápasů a 
viděli nesčetně zajímavých fotbalových situací a 

gólů. Domácí týmy sahaly do posledních zápa-
sů po vítězstvích v turnajích svých kategorií. 
V přípravce Bory modrá čekala na výsledek 
utkání Bory zelená - V. Meziříčí. Utkání začalo 
nadějně vedoucí brankou Havelky. Bohužel 
V.M. výsledek otočilo na 1:3 a tím se stalo 
vítězem. 
  V přímém souboji o vítěze turnaje žáků si 
to rozdaly týmy O. Bitýšky a domácí Bory A, 
kde museli domácí zvítězit, aby o konečném 
pořadí nemusel rozhodnout jeden jediný 
vstřelený nebo obdržený gól .  
 První 3 týmy obdrželi medaile a všichni 
účastníci byli oceněni poháry a nějakou tou 
sladkostí. Turnaje navštívil na pozvání funkcio-
nářů TJ i předseda OFS Žďár nad Sázavou pan 

Jaroslav Beneš. Poděkování patří  pořadatelům, 
ale i příznivcům nejen mládežnického fotbalu 
v Borech. Doufejme v podporu jak obce tak OFS, 
aby turnaje pro naše nejmladší fotbalisty mohly 
být znovu zorganizovány.                            Vkv 
    Výsledková listina na ww.bory.cz 

HALOVÝ TURNAJ P ŘÍPRAVEK A TURNAJ ŽÁK Ů  

Vzpomínka na zimní turnaj 
 přípravek 


