
DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 

Stránka 7 Číslo 3 

Jarní odborný zájezd MA 21 
 Loni na jaře jsem navštívila rakouskou obec Langau a od té 
doby jsem se snažila domluvit tam zájezd pro naše šikovné a aktiv-

ní občany. Německy neu-
mím a tak mi to trvalo 
poněkud déle. S překlady 
dopisů m moc pomohla 
paní R. Kučerová a její 
dcera Lenka. A tak jsme 
se 23.5. vydali do Rakous-
ka. Langau je obec, která 
se musela v minulosti 
vypořádat s tím, že tu byla 
ukončena činnost dolu na 
hnědé uhlí a s tím souvise-
jícím úbytkem pracovních 
příležitostí a velkým úbyt-
k e m  o b y v a t e l . 
Z původních asi 2000 na 
dnešních 800. 
 V Langau jsme 
nejdřív navštívili zkušebnu 
pro muzikanty. Za takový 
prostor by se nemusela 
stydět ani národní filhar-
monie. Dále jsme se vydali 
do sportovního areálu. 
Šatny, restauraci a další 
zázemí si místní vybudova-

li sami. Zde jsme také zhlédli dva krátké filmy z činnosti masopust-
ního spolku. 
 Potom jsme se vydali do prostoru bývalých dolů, kde je 
dnes rekreační areál a včelařská naučná stezka. Tady se „zapotila“ 
naše tlumočnice paní Mirka Tonarová, protože pan průvodce nám 
toho hodně chtěl říct a naši včelaři měli hodně odborných dotazů.  
 Pak už jsme se v Langau rozloučili a uháněli jsme do Vratě-
nína na oběd. Počasí bylo chladné, ale ve vratěnínské hospodě 
bylo zatopeno v kamnech!  Naobědvaní a zahřátí jsme se s panem 
starostou Martinem Kinclem vydali na procházku obcí. Vratěnín 
byl již v roce 1996 vyhlášen Vesnicí roku ČR. Je to malebná obec, 

ale potýká se s řadou 
problémů díky tomu, 
že je velice daleko od všech větších 
měst a zkrátka v pohraničí. Tady u 
nás si to sotva dovedeme představit. 
Pan starosta měl pro nás překvapení 
v podobě návštěvy soukromého 

areálu zámečku a části kláštera. Myslím, že nepřehnáním, když 
napíšu, že tato prohlídka nám úplně vyrazila dech. To jsou zážitky, 
které se koupit nedají. Následovala návštěva zámku Uherčice a 
pan kastelán byl načisto neuvěřitelný a prohlídka s ním byla dalším 
zážitkem přímo nadstandardním. Den jsme zakončili v restauraci 
penzionu Rumburak a 
na jeho rozhledně nad 
Vranovskou přehra-
dou. Že už lilo jako 
z konve, nevadilo niko-
mu. 
 Velký dík patří 
paní Kučerové a paní 
Tonarové, které mě 
zachránily v mé jazyko-
vé nedostatečnosti.  
 

 Nová budova mateřské školky je již téměř před dokonče-
ním. Nyní se již finišuje například s výmalbou a pak to budou 
především podlahy v hernách.  Dodělávají se také venkovní 
toalety. Celkově se pak musí ještě celá stavba doladit a bude se 
kolaudovat. Plánované ukončení stavby je do konce července 
2015, takže vše probíhá dle harmonogramu. Celý projekt bude 
poté ukončen v srpnu 2015. Na konec srpna či na začátek září se plánuje také „den otevřených dve-
ří“ pro veřejnost. Termín bude upřesněn na pozvánkách. 
Projekt Školka Bory pro třetí tisíciletí, reg. č. 
CZ.1.11/3.3.00/36.01491 je spolufinancován z Evropského 

fondu pro regio-
nální rozvoj pro-
střednictvím Regi-
onální operačního 
programu NUTS 
2 Jihovýchod. 
    
Marcela Slavíková  
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ČARODĚJNICE 2015 V BORECH I NA CYRILOVĚ. 
 Hasiči se ujali svého úkolu velmi zodpovědně a vše bylo krásně  

připraveno. Tedy: Chlapi i děvčata, díky moc!  

Po letech máme v Borech májku a ne ledajakou. Máme 
krásnou a velikou májku! To 
jsme si mohli říkat celý měsíc 
květen.  
 Stavění máje 1.5., byl pro nás 
v Borech malý svátek. Ovšem ká-
cení bylo svátkem opravdu veli-
kým. Přípravný tým nepodcenil nic 
a tak bylo dobře postaráno o 
všechny. Zázemí v budově OÚ, 
stany pro případ nepříznivého 
počasí, dostatek laviček, parket. 
Nové houpačky pro nejmenší a hra 
tetherbal pro všechny. Napečeno 
jako na svatbu, v šenku a u grilu 
šikovní kluci a děvčata.... Po napí-
navém skácení májky, kterou ně-
které děti dokonce oplakaly, byly 
na programu zábavné hry, balónky 
a opékání špekáčků.A než děti za 
asistence rodičů stačily všechno 
vyzkoušet, už tu byla kapela a pak 
už se hlavně tančilo a hodně zpíva-

lo. A abychom 
nezapomněli! Loso-

vání o májku bylo 
napínavé! A kdo 
tedy vyhrál? Martin 
Chalupa.  
 Dávno jsme 
si přáli pozvat k 
nám cimbálovou 
muziku. Až teď jsme se odvážili a 
byla to radost veliká! A tak jen dou-
fáme, že cimbálová muzika z Milotic u 
nás nebyla naposledy! Co říct na 
závěr? Bylo nám spolu dobře! A moc 
děkujeme všem pomocníkům, kte-

rých bylo opravdu hod-
ně. A děkujeme za 
pů jčen í  ozvučen í , 
osvětlení, stanů, laviček 
a všem našim šikovným 

cukrářkám! 

 
Foto P. Kříž a 
L. Homola  
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Pasování prvňáčků na čtenáře 
I letošní prvňáčci několikrát navštivili obecní knihovnu, kde pro 
ně byl připraven program. Naposledy v tomto školním roce to 
bylo 15.6., kdy děti v knihovně čekal král Abecedník první, aby je 

pasoval na čtenáře naší knihovny. 
Ale ono takové pasování není jen 
tak. Nejdřív každý musel králi před-
vést, že číst opravdu umí. A protože 
zkouška dopadla dobře, dostal každý 
žáček a každá žákyně první  třídy 
průkazku do knihovny, malý dárek a 
zejména Knížku pro prvňáčka! 
Knížku, která se nedá koupit, pro-
tože je vydána právě jen pro letošní 

prvňáčky. Letos je to 
knížka Omemyky zamyky 
od Jiřího Žáčka. 
 Těšíme se, až se 
noví čtenáři, stanou pravi-
delnými návštěvníky kni-
hovny. Nutno dodat, že v 
této třídě už pár pravi-
delných čtenářů dokonce 
je.   

     Blanka Křížová 

Už jste si zahráli Tetherball? Že nevíte co to je? Děti, které jezdily na tábor 
před nějakými 15 lety, si ho pamatují. Už 
někdy od těch let plánujeme, že by se nám 
hodil i v Borech.  
 Aleš Vávra nám vyrobil stožár a s obec-
ními pracovníky jsme ho postavili. Míček, 
síťku, šňůrku a pálky jsme měli ještě z tábora. 
A už se mohlo začít! 
 O tom že tu probíhají turnaje jak se 
patří, svědčí vydupané místo a „za své už 
vzaly“ 2 síťky,  2 míčky a jedna pálka…  
Aleši, díky moc za pálky nové! 
  
 Tetherball je pro velké, a pro malé jsou za budovou OÚ dvě nové houpačky. A moc 
prosíme všechny odrostlejší děti, nechte tyhle malinké houpačky opravdu malinkým dětem.   
            Blanka Křížová 

DOVYBAVENÍ RYBNÍKA HORNÍK KE KOUPÁNÍ  
 To je téma dlouhodobé a vyvstane vždy zejména 
když nastanou krásné dny jako nyní.  
 Převlékárna, lavičky, koše... 
 Jistě všichni pamatujete ten rozbitý domeček, co tam 
roky strašil.. Tudy cesta asi nepovede a tak jsme vymysleli 
a zrealizovali převlékárnu prostě jen na sezónu. Vždyť 
těch koupacích dnů u nás až tak mnoho není. WC prosím 
využijte na kabinách (můžete si tam při té cestě také kou-
pit něco dobrého..) 
Lavičky a koš budou za pár dnů. 
    Tedy vzhůru k rybníku!     BK 

 P r o d a l i 
jsme všech 100 
kytiček, v re-
kordním čase,  
vybrali 2.837,- 
Kč, lehko spočí-
tatelný průměr 
28,37 Kč na jed-
nu kytičku. 
Moc děkujeme!  
  Blanka Křížová  
     a Milada Špačková 


