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(žáci Základní školy H.Benešové Bory) 
 Už čtvrtý rok jsme zapojeni do celostátní soutěže 
Recyklohraní - sbíráme použité baterie, vyřazené počítače, 
stará rádia, žehličky apod. Baterie končí v zeleném boxu, který 
je umístěn v mezipatře školní budovy. Menší dosloužilé elektro-
zařízení můžete i vy házet do červené ,,popelnice,,, která je 
v žákovském vestibulu. Větší elektrozařízení, např. staré moni-
tory a počítače můžete donést do školy p.uč. Zuzaně Jurkové. 
Za takto sesbíraný elektroodpad jsou naší škole přidělovány 
body a za ně si můžeme v elektronickém obchodě vybrat vyba-
vení do školy. Nám se zatím podařilo získat DVD přehrávač a 
programy na počítač, kvarteta do výuky přírodopisu a 2 pěkné 
hry, které si žáci zahráli v průběhu vánočních radovánek. Takže 
když budeme pilní a budeme sbírat v letošním roce i mobily, 
můžeme se těšit na další pěkné věci, které společně se žáky 
vybereme. 
 Sběr papíru a PET víček 
 Naše škola se zapojila také do soutěže ve sběru starého 

papíru a PET víček. Podle množství na-
sbíraného papíru si jej necháme 3 - 4x 
ročně odvézt.  V minulém školním roce 
se nám podařilo nasbírat téměř 5 tun 
starého papíru a za peníze, které takto 
získáme jsme koupili kazetový magneto-
fon pro výuku cizích jazyků a 4 krásné 
velké školní encyklopedie živočichů. 
Sami  víte, že finanční prostředky pro 
školy se v současné době velice omezují, 
a proto chceme využívat všechny dostupné zdroje. Proto se 
obracíme i na vás a prosíme, abyste staré noviny a časopisy 
nepálili, ale schovávali je. Týden před odvozem našeho sběru 
vyhlásíme rozhlasem, abyste svůj nasbíraný papír donesli do 
školy a tím nám pomohli k získání finančních prostředků na 
zakoupení nových učebnic pro naše žáky nebo jiných potřeb-
ných věcí. Těšíme se na spolupráci s vámi! 
    
    Učitelé ZŠ a MŠ H. Benešové Bory 

SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME…  
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Noc a Andersenem 2014 
Rok uběhl jako voda a máme tu další Noc s Andersenem, která letos připadá na 
pátek 4.4.2014. Přihlášky naleznete na www.knihovna.bory.cz, nebo si je prosím 
vyzvedněte v knihovně. Připomínáme, že tak jako v letech 
předchozích, pokud bude hodně přihlášených, budou mít 
přednost děti, které v knihovně dosud nenocovaly. 

Novinky v knihovně 
Vážení čtenáři, nově si můžete v naší knihovně zapůjčit také 

čtečku elektronických knih eReading. V současné době  

čtečka obsahuje velký soubor knih povinné školní četby. 

Zejména studenti jistě ocení tuto možnost, protože ne 

všechny tyto tituly máme v knihovně i v papírové podobě. E-

čtečka se půjčuje na základě 

smlouvy. 
Facebook je  další  novin-
kou. Najdete nás tam na ad-
rese: Obecní knihovna BO-
RY, naleznete zde nejrychleji 

všechny pozvánky a aktuality z naší knihovny a také řadu tipů a 
zajímavostí ze světa knih. 
 

V měsíci čtenářů budeme opět vyhlašovat čtenáře roku. 
Tedy nejpilnějšího čtenáře v roce 2013. A pokusíme se na-
jít i nej čtecí rodinu. 
 

Jarní zájezd Klubu dobré pohody připravujeme na so-
botu 31.5. 2014 a naším cílem tentokrát bude Litomyšl a okolí. 

Klub dobré pohody v Borech vás zve na další cestovatelskou besedu,  
která se uskuteční  

v úterý 11.3.2014 v 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ 
Vstupné 20,- Kč 

Tentokrát to bude opět s Honzou Vlasákem o dvou extrémních 
závodech, kterých se zúčastnil. 

Prvním je Závod Craft 1000 Miles Adventure Trasa závodu 
vede doslova od Aše až po Novou Sedlici na východě Slovenska. 

 

Druhý závod nese název: LOUDÁNÍ českou krajinou a je 
to extrémní cyklistický NONSTOP závod.  

Trasa závodu je do poslední chvíle tajná. Vede především terénem, čas-
to opravdu velmi těžkým.  
Loudání probíhá bez zajištění pořadateli na trati. Plánovaná cizí pomoc 
(rodina, kámoši apod.) je zakázaná. Účastník si musí vystačit jen s tím, 
co veze s sebou. Kde a kdy bude spát, co bude jíst, nebo jestli bude ztrácet 
cenný čas hygienou, je čistě jen a jen na jeho rozhodnutí. Za svou bezpeč-
nost si každý ručí sám. 
 Honza Vlasák (1945) Je známý horolozec, cyklotremp a spisovatel. 
Na svém kole procestoval 50 zemí světa. Je to výborný vypravěč, jehož ces-
tovatelská diashow poznáte podle salv smíchu posluchačů v sále. Je také jed-
ním z našich nejlepších outdoorových literárních humoristů, který ve svých 
knížkách z cest, břitkým suchým humorem komentuje zážitky s domorodci a 
někdy i s našinci.  

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ V KNIHOVNÁCH 
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Honza na konci 1000 mil 



Každý den v tomto týdnu bude pro děti od 17.00 
hod. připraven program 
 
Pondělí: Čtení sluší každému  
Úterý: „Hustej internet“ 
Středa: Inchové obrázky - 
aneb čtverečkománie 
(tvoření) 
Čtvrtek: Knížky Arnošta Gold-
flama  – nonstop čtení, soutěž 
v rychlém čtení… 
Pátek: Čtenář roku  

TÝDEN ČTENÍ 3.-7. 3. 2014 
 - ANEB,  

DO KNIHOVNY KAŽDÝ DEN  

VALENTÝNSKÉ NOCOVÁNÍ 
 se vydařilo! 

 „Noc s Andersenem je až v dubnu, ach jo, to je 
ještě moc dlouho“, mudrovaly holky v knihovně. A tak 
přišly na nápad, že budeme nocovat na Valentýna. Tedy 
14. 2. Od nápadu k realizaci bylo jen kousek, protože 
hned příští půjčování přišly s komplet vypracovaným 
programem, plakátky, pozvánkami a materiálem a po-
můckami na tvoření. I divadelní scénku o Valentýnovi 
měly připravenou. No, všechna čest! 

 Být jen pozoro-
vatelem a dospělým 
dozorem se mi ne-
chtělo a tak jsem si 
připravila překvapení. 
Tvoření. Náramky 

z gumiček - Rainbow Loom. A také zapojení dětí 
do projektu Čtení pomáhá. 
 Je vám jasné, že moc jsme toho nenaspali. 
Pořád bylo co dělat. Čtení pomáhá, jsme věnovali 
ráno a děti vyplnily řadu odpovědí a přispěly na 
řadu charitativních projektů a byla to radost. 
Posnídali jsme výborné bábovky, (díky, maminko 
Křížová!). Náramky se setkaly také s velkým 
úspěchem a v pletení pokračujeme dál i mimo 
Valentýna.                            B. Křížová 
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Anička hlídá čas 

Divadelní scénka 

I kluci umí plést náramky Tvoříme valentýnky Čtením můžeme i pomáhat! 
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 Letošní poněkud zvláštní zima - nezima je důvodem k 
řadě otázek. „Čím to je způsobené? Kdo za to může?“ Nabí-
zíme vám jednu možnou odpověď: 

VÝLET DO HOR  
 Stoupal jsem úbočím výš a výš. Ovečky cinkaly zvoneč-
ky, pastýři vytrubovali na fujary, a turisté z aut si to fotogra-
fovali na památku. Já však stoupal výš a výš. Nad hlavou mi 
přelétl orel. Zastavil jsem se na jakési planině, uprostřed níž 
hořel oheň. Kolem ohně bylo dvanáct plochých kamenů a na 
tom největším seděl bača se starou hokejkou v ruce, nohu 
měl v sádře a poslouchal z tranzistoru fotbalovou reportáž. 
Velmi to prožíval, neboť se každou chvíli buď chytl za hlavu, 
nebo řval radostně: „GÓÓÓL!“ Pozdravil jsem ho a on mi 
ukázal na jeden z kamenů, abych si přisedl a ohřál se. Rozhlí-
žím se po ostatních kamenech a povídám: „Vypadá to tu, 
jako by tu kdysi úřadovalo dvanáct měsíčků!“ Bača se ušklíbl: 
„Nemějte obavu! My tu ještě stále úřadujeme!“ Zatvářil jsem 
se udiveně. Bača mi vysvětlil: „Nemělo cenu, aby tu ostatní 
seděli je tak zbůhdarma a zívali. Založili jsme fotbalovou je-
denáctku a bojujeme o vavříny vítězství v první lize!“ Zvolal 
jsem nadšeně: „Jak se jmenuje váš klub?“ Bača řekl: „ To vám 
nemohu prozradit! Kdyby se to rozneslo, že jsme bratři mě-
síčci, nepřátelští fanoušci by se nám posmívali, a my bychom 
pak před nimi neobstáli. I bez toho máme plno potíží!“ Podi-

vil jsem se: „Jaké?“ Bača si povzdechl: „Ale, fotbal je 
v poslední době velmi nečistá hra. Každou chvíli je někdo 
z nás zraněný. Potřebovali bychom ještě alespoň čtyři ná-
hradníky. Ale co se dá dělat, když je nás jen dvanáct!“ Vzpo-
mněl jsem si honem, který je právě měsíc, a povídám: “Pane 
Červen, a jak to děláte s počasím, když je pořád všechno 
jakoby…“ Ale bača mě přerušil: “Nejsem Červen! Jsem Bře-
zen a mám vyvrknutý kotník! Červen tu seděl v dubnu a měl 
přeražená tři žebra!“ Ulekl jsem se: “Ale vždyť vy nedodržu-
jete starodávný pořádek! Takhle je celé počasí zpřeházené!“ 
Bača se rozzlobil: “Za to mohou ostatní kluby, které hrají 
jako ponocní! Zfaulují nám vždycky někoho jiného, než mají! 
Jako onehdy tu seděl namísto Zářího, bratříček Prosinec. 
Ještě štěstí, že měl nakopnutou kostrč a nemohl pořádně 
sedět! Jinak jste tam dole pomrzli!“ Bača se zatvářil uraženě 
a koukal někam bokem. Řekl jsem nesměle: “Tak já už budu 
muset jít! Na shledanou!“ Bača mi však neodpověděl a šťou-
ral hokejkou z ohně pečenou bramboru.  
 I pustil jsem se úbočím do doliny, kde po silnici projíž-
děla auta plná turistů, kteří si mě pohotově fotografovali na 
památku, neboť se na mně ještě nestačila rozpustit silná vrst-
va jinovatky. Bylo totiž léto! 
 

Tak  - ale teď alespoň víte, jak to je a bude s počasím! 
 

          Z knihy: Alois Mikulka Dvanáct usmívajících se ježibab. 

Kde se vzal Apríl? 
 Apríl je označení pro první dubnový den - 1. duben. Už od 16. století je 
apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi, např. u novinářů pak 
dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv. kachnu resp. hoax. 
Problém pak nastává, že lidé neberou vážně ani některé vyloženě seriózní články. 
Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na změnu ročního období ze smutné 
zimy na veselejší jaro. 
Apríl v Česku 
 Nejedná se o původní český svátek, ale přišel do Česka ze zahraničí a rych-
le zdomácněl. První písemná zmínka v Česku apríl zmiňuje v roce 1690 a zápis 
pochází od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti žertí-
ků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly nápady na nákupy neexistujících 
věcí jako např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, apod.. 

Apríl ve Francii 
 Ve Francii se tento den (ale i zvolání při prozrazení žertu) nazývá poisson d’avril a to z toho důvodu, že děti vystřihnou rybu 
(poisson) z papíru a připevní ji na záda někomu, kdo o výtvoru na svých zádech nemá tušení. Tradice "aprílování" ve Francii vznikl již 
roku 1564 a oproti ČR je zde žertování bráno mnohem vážněji. Těší se oblibě v hojné míře nejen mezi přáteli, nýbrž i v médiích.   
                   Zdroj Wikipedie 
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DEN  STROMŮ  V NAŠÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLE 
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PARÁDNÍ ÚSPĚCH NAŠICH MLADÝCH FOTBALIST Ů 

VÁNOČNÍ FLORBALOVÝ TURNAJ 
  Jako každoročně se v tělocvičně naší základní 
školy uskutečnil 27.12.2013. 
 Letos se ho zúčastnilo 5 družstev žáků základních škol a 5 
družstev studentů středních škol, tedy celkem 45 hráčů!  K d o 
by si ale myslel, že účastníky byli jen současní a bývalí žáci naší 
školy, ten by se mýlil. K naší velké radosti k nám přijeli také žáci 
ze ZŠ Křižanov a ZŠ Radostín nad Oslavou. Sehráno  bylo celkem 
23 zápasů. A výsledky? 
 Kategorie žáci ZŠ:  
1. místo: „Los Žumpos": M. Zástěra, L. Zeisel, J. Požár, J. Starý, P. 
Víglaský 
2. místo: „RB": M. Kaštanová, M. Rimeš, P. Staněk, R. Hladík 
3. místo: „Bobři": M. Homola, T. Staněk, T. Koudela, D. Invald 
4. místo: „Exit": J. Tomšík, P. Bayer, O. Hladík, D. Muzikář, J. Ste-
fanjuk 
5. místo: L. Marek, M. Zedník, D. Michek, D. Požár, Š. Lysák 
 Kategorie středních škol: 
1. místo: „Boloňské špagety": R. Havlíček, R. Šejnoha, D. 
Hochmann, St. Krejčí 
2. místo: „Klement": T. Kadlec, V. Požár, J. Kvapil, J. Koudela 
3. místo: „Zatím nic": M. Ochrana, V. Kropáček, T. Komzák, J. 
Sojka, T. Plocek 

4. místo: 
„Marýskové": 
M. Sklenář, J. 
Stupka, J. 
Klobása, L. 
Vařeka, R. 
Sedlák 
5. místo: R. 
Král, A. Ví-
glaský, J. Ho-
šek, F. Zik-
mund, P. 
Rozmarín 
N e j l e p š í m 
střelcem se 
stal Josef Starý, který vstřelil v průběhu turnaje 6 gólů. 
 Chtěla bych poděkovat panu učiteli Martinu Chalupovi, 
který rozhodoval jednotlivé zápasy a firmě Vezeko s.r.o. Velké 
Meziříčí, která věnovala ceny pro vítězná družstva.     Z. Jurková 

Dne 1.2. 2014 jsme v brzkých ranních hodinách odjeli na fotbalový 
turnaj do Žďáru nad Sázavou. Zahájení turnaje se konalo okolo 8 
hodiny. Celkem se turnaje zúčastnilo 12 družstev. Týmy byly roz-
děleny do dvou skupin. V naší skupině bylo mužstvo domácích 
dále Rozsochy, Měřín, Vír a Bohdalov. Náš první zápas jsme ode-

hráli s družstvem Roz-
soch. Tento mač byl 
nejistý do poslední chví-
le, ale jelikož jsme dali v 
půlce utkání gól, vyhráli 
jsme 1:0. Ostatní týmy 
odehrály několik zápasů 
a my nastoupili k druhé-
mu klání proti domácím. 
Žďár jsme jasně přehráli 
3:0 a měli radost. Nad 
Bohdalovem to byla 
čistě naše jízda, ve které 
jsme je porazili 6:0. Do 
dalšího zápasu 
s Vírem jsme 

nastoupili velmi odhodlaně, ale stálo nás to velké úsilí. 
Zápas naštěstí zachránila naše druhá střídající pětka. 
Tudíž jsme vyhráli 4:0. Když jsme nastupovali do utkání 
s Měřínem, všichni si mysleli, že tenhle mač bude velmi 

vyrovnaný, jelikož my ani Měřín jsme ani jednou neprohráli. Všich-
ni se na něj těšili, ale zároveň byli nervózní. K míči se Měřín téměř 
nedostal a my slavili výhru 4:1. To pro nás znamenalo boj o první 
místo! Následovala dvouhodinová přestávka, po které se konalo 
naše klání o 1.místo.  
 Do zápasu s Novou Vsí jsme nenastoupili vůbec dobře. Po 
chvilce přišel první inkasovaný gól. Po něm přišla i penalta a my 
rychle prohrávali 2:0. Zápas již byl téměř rozhodnut, ale nic se 
nemá vzdávat předem a my to taky 
nevzdali. Asi čtyři minuty před kon-
cem jsme dali dva rychlé góly a srov-
nali krok se soupeřem. Tedy utkání 
bylo velmi vyrovnané, tudíž pro nás 
všechny velmi depresivní. Hala bou-
řila! To nás motivovalo tak moc, že 
jsme v závěru utkání přidali ještě 
navrch dva góly. A tak jsme se stali 
vítězi celého Memoriálu F. Mahela! 
Naše radost se slovy nedala ani po-
psat. Naší hlavní cenou byl putovní 
pohár, který se bude vracet, ale na 
památku nám zůstane alespoň menší. 
Z turnaje jsme odjížděli nadmíru spokojeni a šťastni. Za rok nás 
čeká obhajoba poháru. 
                           M. KAŠTANOVÁ & T. PROKOPOVÁ 
 

 TROCHU STATISTIKY: Střelci branek: Josef Požár 7, Matěj 
Zedník 7, František Zikmund 4, Martin Zástěra 2, Petr Viliš 1, 
Michaela Kaštanová 1, Turnaje se dále zúčastnili: David Kotačka, 
Tereza Prokopová, Lukáš Zeisel, Lukáš Marek. Přípravy na tur-
naj se zúčastnili: Štěpán Lysák, Richard Kafka, Dominik Studený, 
Filip Karásek, Daniel Požár. Nejlepším hráčem celého turnaje byl 
vyhlášen Matěj Zedník. Na závěr chci poděkovat všem rodičům za 
podporu, OFS za uspořádání, a soupeřům (O. Bitýška, Měřín, 
Svratka) za velké povzbuzování ve finále turnaje. Putovní pohár je 
vystaven v ZŠ BORY.         Petr Viliš  

TJ Družstevník Bory zve všechny příznivce fotbalu na  
Turnaj žáků, který se koná v sobotu 

15.3.2014. 
Ráno sehrají své zápasy mladší žáci později starší žáci. Zápasy 

budou probíhat na umělé trávě, za špatného počasí 
v tělocvičně. Občerstvení pro všechny je připraveno, těšíme se, že přijdete 

naše nadějné hráče podpořit. Petr Viliš 
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  V BŘEZNU A DUBNU 2014 
 

Adolf Dostál  3.3.1929  Dolní Bory  20 
Alena Vávrová  10.3.1954   Dolní Bory 65 
Olga Blahová  16.3.1924  Horní Bory 145 

Marie Karásková  16.3.1929  Horní Bory 140 
Josef Zikmund  17.3.1934  Dolní Bory 44 

Judita Hladíková  28.3.1934  Horní Bory 142 
Jana Havelková  9.4.1944   Horní Bory 151 

Radomír Ochrana  10.4.1923  Horní Bory102 
Pavla Dvořáková   12.4.1954   Horní Bory 180 

Libor Padalík   30.4.1954    Dolní Bory 256 
 

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

 Každý rok před Silvestrem se v tělocvičně 
ZŠ a MŠ H. Benešové Bory koná Silvestrovský 
turnaj ve stolním tenisu, který pořádá oddíl stolní-
ho tenisu TJ Družstevník Bory a Základní škola 
Hany Benešové Bory. Ani letos tomu nebylo jinak. 
Všichni hráči se sešli 30.12.2013, bylo jich dohro-
mady 39. Cekem odehráli 195 zápasů ve 4 katego-
riích.  
 Zajímavosti letošního turnaje: Nejmladší 
účastník (11 let) Marek Váša. Nejstarší účastník 
(67 let) Rudolf Růžička. Nejpočetnější kategorie: 
neregistrovaní muži (17 hráčů). Kategorii registro-
vaných mužů vyhrál stejně jako vloni Marek Am-
brož. Na 2. místo se z loňského 8. místa přesunul 
Martin Prokop a na 3. místo se z loňského 6. 
místo probojoval žák 8. ročníku naší školy Josef 
Starý. 
 
Mladší žáci:                                   
1. Daniel Frejlich, Bory   
2. Marek Váša, Radostín n. O.  
3. Filip Karásek, Bory  
4. František Zikmund, Bory                                    
5. Jan Karásek ml., Bory 
6. Ondřej Hlaváč, Bory  
     
Ženy: 
1. Jana Vyroubalová, Prostějov 
2. Zuzana Jurková, Bory 
3. Lenka Křehlíková, Bory  
4. Miroslava Kotačková, Bory 

5. Ludmila Zikmundo-
vá ml., Bory 
 
Neregistrovaní 
muži a ostatní: 
1.Štěpán Král, Blíz-
kov  
2. Petr Kališ, Velké 
Meziříčí  
3. Miroslav Pól, Krás-
něves  
4. Petr Kozel, Krás-
něves  
5. Rudolf Růžička, 
Vlachovice  
6. Kateřina Dufková, 
Bory  
7. Jakub Drápela, Dobrá Voda 
8. Vojtěch Drápela, Dobrá Voda  
9. Šárka Dufková, Bory 
10. Kristina Kotačková, Bory 
 
Kategorie - registrovaní muži: 
1. Marek Ambrož, Vídeň 
2. Martin Prokop, Bory 
3. Josef Starý ml., Bory  
4. Stanislav Pekárek, Vídeň 
5. Zdeněk Komínek, Velké Meziříčí 
6. Vladimír Krejčí, Bory 
7. Vojtěch Chalupa, Bory  
8. Radek Skryja, Bohdalec  
9. Jan Karásek, Bory  

10. Štěpán Křehlík, Bory 
11. Petr Kozel, Krásněves 
12. Jiří Charvát, Vídeň 
13. Jakub Drápela, Dobrá Voda 
 
 Všem sportovcům blahopřejeme a 
těšíme se na setkání na příštím Silvestrov-
ském turnaji v Borech! Chtěli bychom 
také poděkovat sponzorům Vezeko a.s. 
Velké Meziříčí a KOVO Dufek za spon-
zorské dary. 

František Dufek a Zuzana Jurková.  
Foto Luboš Homola  

Další foto naleznete na www.bory.cz 

7. SILVESTROVSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU 


