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ZÁJEZD KLUBU DOBRÉ POHODY28.6.2014 
 Z jarního zájezdu se letos stal zájezd letní, a rozhodně 
to nebylo na škodu.  
Navštívili jsme krásné historické město Litomyšl. Zde jsme 
absolvovali prohlídku s průvodcem, při které jsme se dobře 
seznámili s historickým centrem, které je vyhlášeno památ-
kou UNESCO. Po návštěvě zámku měl každý čas na oběd. 
Potom jsme vyrazili směrem Morašice a navštívili Růžový 
palouček. Památné místo, kde se podle legendy loučili Čeští 
bratři před cestou do exilu. Dalším zastavením na našem 
výletě byla obec Vraclav. Mimo to, že celá tato obec je zají-
mavá, nachází se zde barokní areál s kostelem, bývalou bu-
dovou lázní a poustevna. Dále je tu také hradisko 
s pomníkem vě-
novaným Vršov-
cům. Našim po-
sledním zastave-
ním v sobotu byl 
kostel ve Zvoli. 
Tato známá stav-
ba Jana Santiniho 

Aichela je jistě všem známá, ale tentokrát nás kostelem a 
okolím provedl pan kostelník a to bylo něco docela jiného. 
 Unavení a spokojení jsme pak byli za chvilku doma a 
už cestou plánovali, kam se vydáme na podzim.  
B. Křížová Foto P. Kříž 

 Zpráva z COOPU.  
 Po dvou měsících vyvrcholila 
velká jarní soutěž COOP Mánie! 
Na druhém místě se umístila 4. + 

7. třída ze ZŠ Hany Benešové Bory a vyhrává skvělý tří-
denní výlet v Račím údolí v Jeseníkách. Poslala nám 51 
406 účtenek. GRATULUJEME!  

 
 Naše 7. třída se dne  18.  
června   2014  vypravila společně 
se 4. třídou na třídenní  vítězný  
výlet do Jeseníků  financovaný  
společností  COOP. Ráno v o půl 
osmé jsme odjeli od školy. Cesta 
byla dlouhá, ale kolem dvanácté 
jsme dorazili na místo. Rozdělili 
jsme se do chatek a šli jsme na 
oběd. Po obědě jsme si odpoči-
nuli a poté přijelo Rádio Čas. 
Udělali pro nás skvělý program. 
Zahráli jsme si spoustu her. Byla 
tam i jiná třída, která s námi sou-
těžila. Večer pro nás nachystali 
diskotéku, kde si to 4. třída po-
řádně užila. Dostali jsme krásné 
ceny. Další den už byl trošku 

náročnější. Šli jsme se podívat zámek Jánský vrch do Javorníku 
a odpoledne se zdatní  turisté  vydali  na Čertovy kazatelny a 
zříceninu Rychleby. Cesta byla hodně do kopce, ale i tak jsme 
to společně zvládli. Krásný výhled na krajinu stál opravdu za to. 
Večer se naše třída rozhodla udělat stezku odvahy. Dětem se 
velice líbila, ale někteří byli také hodně vyděšení. Ráno jsme 
vzbudili čtvrťáky a paní učitelky tlučením vařečkami do hrnce., 
a poté jsme se s nimi vydali na rozcvičku. Poslední den jsme se 

rozhodli, že 
půjdeme na 
v y c h á z k u 
Račím údo-
lím. Byla 
dlouhá cca. 7 
k i l o m e t r ů . 
Celkem jsme 
za ty 3 dny 
n a c h o d i l i 
přibližně 25 
kilometrů. Po 
obědě jsme 
se sbalili a 
vyrazili do-
mů. Cestou 
domů jsme 
se ještě 
zastavili na 
exkurzi ve 
V e l k ý c h 
L o s i n á c h 
v ruční pa-
pírně. Výlet 
se nám hod-
ně líbil, i 
když to 
rychle utek-
lo. Děkuje-
me Rádiu 
Čas a spo-
l e č n o s t i 
COOp  za skvělý výlet.                
 Žákyně 7. třídy Tereza Zezulová 
 Foto: Marta Aubusová a Kateřina Brychtová 

Vítězný pobyt v Jeseníkách s obchodem Coop 
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 V pátek 27. června 2014 se 22 žáků 9. třídy rozloučilo se 
základní školou. Jaké byly poslední dny a týdny v naší škole? 
 Již šestým rokem probíhal projekt pro žáky 9. ročníku 
"Malé školní maturity". Od dubna psali žáci písemné práce z 
českého jazyka a matematiky, a to za každý ročník základní školy. 

Dále si podle zájmu vybrali jedno 
z témat svojí závěrečné práce - 
z přírodopisu, dějepisu, zeměpi-
su, občanské výchovy, anglické-
ho jazyka, chemie nebo fyzi-
ky. Toto téma zpracovali for-
mou prezentace. 
 Hlavní dny maturit byly 9. 
- 10. června 2014. Žáky čekala 
nejprve zkouška z matematiky /
dva příklady/, z českého jazyka /
větný rozbor a otázka z litera-
tury/ a obhajoba závěrečné 
práce před komisí. Všichni žáci 
přistoupili k malé maturitě zod-
povědně a nikdo z nich nezkla-
mal. 
 Výsledky závěrečných 
zkoušek byly hodnoceny v pro-
centech.  Žáci je obdrželi na 
Slavnostním ukončení zá-
kladní školy a vyhlášení vý-

sledků maturit v zasedací místnosti obecního úřadu ve středu 
25. června. Této slavnostní akce se kromě vycházejících žáků 
zúčastnili také někteří rodiče, ředitel školy František Eliáš, staros-
ta obce Josef Březka, třídní učitelka Dagmar Křížová a za sbor 
pro občanské záležitosti Jana Zikmundová. Starosta obce předal 
ve svém projevu žákům několik cenných rad do života. Ředitel 
školy připravil prezentaci, ve které promítal vážné i úsměvné 
fotografie z uplynulých devíti let, zavzpomínal na různé školní 
akce i na úspěchy vycházejících žáků. Nakonec se slova ujala 
třídní učitelka, která popsala svoje dojmy z práce ve vycházející 
třídě. To už mnohým přítomným ukáply slzy dojetí. Poté již žáci 
jeden po druhém převzali osvědčení o výsledcích závěrečných 
zkoušek, zvoneček na památku a podepsali se do knihy. 
 Posledním dnem v borské škole byl pátek 27. červen 
2014. Také tento den prožili vycházející žáci slavnostně. Ráno se 
sešli všichni žáci školy, učitelé a další zaměstnanci v kulturním 
domě. Ředitel školy zhodnotil uplynulý školní rok, starosta obce 
pozdravil žáky a popřál jim pěkné prázdniny. Poté již následovalo 
pěkné a dojemné rozloučení „deváťáků“. 
 Přejeme všem vycházejícím žákům hodné úspěchů v dalším 
životě.      Mgr. Vladimíra Stará 

ŽÁCI  9. TŘÍDY SE ROZLOUČILI S BORSKOU ŠKOLOU 

KNÍŽKA PRO PRV ŇÁČKA, ANEB UŽ JSEM ČTENÁŘ 

 I v tomto školním 
roce, navštívili prvňáčci 
několikrát Obecní knihov-
nu a seznámili se se vším 
co knihovna poskytuje. A 
proto, tak jak je už tradi-
cí, mohli být koncem 
června pasováni na čtená-
ře. Opět zasedl král Abe-
cedník první  (tentokrát 
Jirka Zástěra) Písmenková 
víla (Aneta Vaňková) a 
skřítek Alfons (Lukáš 
Vaněk). Děti nejprve 

předvedly jak už dovedou číst a potom dostaly knížku, která byla letos pro tuto 
příležitost vydaná a také průkazku do knihovny.                                    B. Křížová 

Půjčovní doba v Obecní knihovně během školních prázdnin:  
pátek 17.00 -19.00 hod. 
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 V letošní druhé polovině fotbalové sezóny jsme odehráli 10 
zápasů, při kterých každý tým bojoval o umístění v tabulce. Na 
každý venkovní zápas jsme odjížděli objednaným autobusem. 
Náš první a zároveň domácí zápas jsme hráli proti Dolní Rožínce, 
který jsme vyhráli jen o vlásek 2:0. Na druhý zápas proti Nové Vsi 
jsme se velice připravovali. Šlo o náš nejdůležitější zápas, rozhodo-
valo se v něm o první místo. Autobusem s námi jelo hodně fa-
noušků, kteří nás přišli podpořit, bohužel zápas nám vůbec nevyšel 
a prohráli jsme ho  9:0. Našeho pátého zápasu jsme se trošku 
obávali, protože jsme hráli proti Osové Bitýšce, se kterou jsme 
předešlý zápas hráli velmi těsně 2:1 pro nás. Ale obavy naštěstí 
nebyly na místě. Zápas jsme s přehledem vyhráli 12:0. Když jsme 
nastupovali na mač se Žďárem nad Sázavou, proti kterému jsme 
minule prohráli 4:1, tak jsme byli natolik nabiti energií, že jsme po 
zásluze vyhráli 5:1.  
 Náš poslední zápas sezóny a pro některé i poslední zápas za 
žáky jsme hráli proti Rozsochám, i přesto že jsme nehráli na do-
mácím hřišti, jela s námi spousta fanoušků. Děkujeme! Bylo jasné, 
že tuto sezónu už dokončíme na krásném druhém místě, a proto 
bylo jedno, jak tento zápas dopadne. I když s panem rozhodčím 
byly nějaké neshody, zápas jsme vyhráli 1:3. Ještě v poločase jsme 
od našeho pana vedoucího Petra Viliše a pana trenéra Petra Vacu-
líka dostali nádherná týmová trička, která jsme si na konci zápasu 
oblékli a i v nich jsme od  předsedy OFS Žďár nad Sázavou Jaro-
slava Beneše obdrželi medaile za 2. místo v sezóně  2013/2014. 
Potom jsme hned naskákali do autobusu a jeli na kabiny, kde bylo 
připraveno pohoštění, na které mohli přijít rodiče i příbuzní fotba-
listů. 
 Všem kteří nás podporovali bych chtěla za celý náš tým 
poděkovat.                                           M. Kaštanová 

Statistika:       Doplnění zbývajících utkání jaro 2014 
Bory -Vír 5:1 
Bohdalov - Bory 1:4 
Svratka  - Bory 0:2 
Měřín  - Bory 0:10 
Bory - Radešínská Svratka 16:0 
 Na třetím místě v celkové tabulce střelců se umístil Josef 
Požár. 39 branek. 
 Na čtvrtém místě Matěj Zedník. 32 branek. 
 Největší návštěvnost na domácích utkáních s počtem 760 
diváků, v průběhu celé sezony patří  Borům. 
 V sobotu 21.6. jsme se zúčastnili fotbalového turnaje Arse-
nal Kop v Brtnici kde jsme obsadili třetí místo za vítěznou Opavou 
a druhými Mílovicemi. V neděli 22.6. se mladší žáci zůčastnili tur-
naje v Oslavanech kde obsadili sedmé místo z dvanácti účastníků. 
 Momentálně se připravujeme na novou sezonu. 
               Vedoucí mužstva  Petr Viliš  

FOTBAL STARŠÍ ŽÁCI - JARO 2014 

 
 
 
 
 

Budova OÚ se vyloupla do krásy. 


