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  SLOVO HEJTMANA 
 O nutnosti šetřit energii se mluví už dlouho. Ale stále jí 
spotřebováváme zbytečně moc. Přitom efektivnější využívání 
energií snižuje výdaje nejen domácností, ale i měst, obcí a vý-
robních provozů a zároveň je nejlepší in-
vesticí pro zlepšení životního prostředí. 
Náš kraj patří dlouhodobě k nejčistším 
regionům v České republice. Pro zvýraz-
nění tohoto stavu jsme se rozhodli jako 
vůbec první region stát se „energeticky 
úsporným krajem“. Konkrétním počinem k 
dosažení tohoto cíle je projekt „Vysočina 
šetří energii“, jenž vznikl z iniciativy ener-
getické společnosti E.ON a Kraje Vysočina 
v roce 2012. Portál „Vysočina šetří energii“ je prvním krokem k 
hledání opatření vedoucích k úspoře energie v našem kraji. 
 Na začátku tohoto projektu dochází ke sběru informací o 
energetické náročnosti systémů veřejného osvětlení měst a obcí 
a také zemědělských provozů. Druhým krokem pak bude vy-
hodnocení získaných dat a navržení konkrétních úsporných 

opatření pro partnery, kteří se do projektu energeticky úspor-
ného kraje zapojí. V dalších etapách se projekt bude věnovat 
energetické náročnosti veřejných budov a jejímu snížení, efek-
tivnímu a úspornému osvětlení interiérů a dalším oblastem za-

sluhujícím pozornost. 
 Dnes je u nás opět napjatá situace a všichni 
čekáme, co přinesou nové povolební poměry. 
Někteří s obavami, jiní s nadějemi. Ale za každé 
politické situace je šetření energií jedním ze 
základních imperativů. Jde o zájem všech a také 
o to, aby nebyla i tato důležitá oblast zneužívána 
pro zájmy jednotlivců nebo skupin, jako tomu 
bylo nedávno v případě zavádění fotovoltaických 
panelů. Na nich vydělali jen ti včas informovaní a 

bohatí investoři. Na úkor nás všech, kteří to nyní musíme zapla-
tit. Na úkor přírody, kterou okupují a hyzdí obludné stavby, jež 
„plodí“ zisky jen pro vyvolené. 
 Projektem „Vysočina šetří energii“ chceme pomoci také 
městům a obcím. Ty mohou získat konkrétní návody 
k opatřením, na nichž vydělají všichni občané. 
    Jiří Běhounek  hejtman Kraje Vysočina 

 
15. 9. 2013 se v Borech uskutečnila už druhá. Členky KČT pod vedením Hanky Křížové a 

Dáši Haškové a vedoucí MOP Bobeš nenechaly nic náhodě a opět měly vše dokonale připravené. Pro děti a rodiče byla po vsi 
připravena řada stanovišť s krásně vystrojenými pohádkovými postavami a s úkoly. Na závěr pohádkového putování bylo pro 
všechny za OÚ připraveno ohniště, opékání, buchty a čaj!   

 Velkým lákadlem byla projížďka v bryčce. Pan Kališ z Velkého Meziříčí se svým koníkem neúnavně 
vozil všechny zájemce. 
 Poděkování patří všem obětavým pořadatelům a účinkujícím, ale také dětem a rodičům, kteří se 
nezalekli proměnlivého počasí toho dne.   B. Křížová Foto: Martin Hašek, Bára Zikmundová 

POHÁDKOVÁ VES 2013 
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 NAŠI ŽÁCI SE ZÚČASTNILI  
PROJEKTU ACT WELL V RAKOUSKU 

 V rámci rakousko-českého projektu Act Well dostali žáci 
6. a 7. třídy naší základní školy možnost zúčastnit se týdenního 
pobytu v Rakousku. Od 16. do 20. 9. 2013 byli účastníky první-
ho "Dětského zeleného kempu" v národním parku Donau 
Auen nedaleko Vídně. 
 Programy rakouských lektorů byly vedeny zábavnou for-
mou v německém jazyce, děti se domlouvaly také anglicky. 
Nejvíce se líbily tyto programy: Stavba přírodních domků, Ve-
černí vycházka ke slepému rameni Dunaje, program Včely, 
Pozorování a hledání živočichů v půdě a dopolední vycházky do 
národního parku. 
 Ve čtvrtek se všichni podívali do městečka Gross Enzer-
sdorf. Děti nakoupily nějaké drobnosti a sladkosti domů.  
 Poslední večer byl společný závěrečný program. Naše sku-
pina si připravila tanec a zpěv. Nakonec si všichni užili i disko-
téku. 
 I přes nepřízeň počasí se celý pobyt vydařil a všem se líbil. 

Celá akce byla hrazena z projektu EU.  
          Mgr. Zuzana Jurková 

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE  
 2. září 2013 bylo významným dnem pro 18 našich nových prvňáčků. Ve 
škole je přivítal ředitel školy František Eliáš, starosta obce Josef Březka a paní učitelka Jana Zikmundová. Děti dostaly dárky a 
upomínkové předměty. Poté se již pustily s paní učitelkou do práce. Naučily se pěknou báseň o motýlovi, kterou potom před-
vedly svým rodičům. 
 Přejeme dětem mnoho pěkných chvil strávených ve škole, hodně úspěchů ve školní práci a rodičům radost z dětí. 
                        Zdroj www.zsbory.cz 
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PODZIMNÍ PRÁZDNINY– BLANSKO  
 Letošní prázdniny jsme strá-
vili poblíž Moravského krasu v 
Blansku. V sobotu ráno jsme se 
společně sešli a vykročili na vlak 
do Skleného. Po příjezdu jsme se 
ubytovali v Domě dětí a mláde-
že, nasvačili a vyrazili do města. 
Navštívili jsme dřevěný kostelík 
a pěkný zámek. V zámeckém 
parku se zrovna konal farmářský 
a řemeslnický 
jarmark. Viděli 
jsme ukázku 
staromaďar-
ských bojo-
vých umění a 
jurty a vystou-
pení folklór-
ních souborů. 
Mohli jsme si 
vyzkoušet, jak 
jsme dobří ve 

střelbě z luku a v jízdě na koních. Večer jsme vyráběli růže z podzimních listů nebo je obtiskovali pomocí roz-
puštěného tuku.  
 Druhý den jsme se vydali do známých Punkevních jeskyní, kde se nám nejvíce líbila plavba na lodičkách a 
vtipný pan průvodce. Odtud jsme pokračovali k propasti Macocha a do Kateřinské jeskyně. Cestou jsme si za-
hráli několik zábavných her, na které budeme ještě dlouho vzpomínat. Unavení jsme se vrátili zpět do Blanska. V 
pondělí nás čekal bazén a cesta domů. Prázdniny jsme si jako vždy užili a už se těšíme na další společný výlet.    
               Za MOP Bobeš Lenka Křehlíková Foto Bára Zikmundová 

 Dne 24. 10. 2013 jsme pro naše žáky připravili Den 
stromů. Původně jsme chtěli využít naši Přírodní zahradu a 
sportovní hřiště za školou, ale protože v noci pršelo, rozhodli 
jsme se, že si tento den užijeme ve škole. 
 Nejprve se děti 2. - 5. třídy v tělocvičně rozdělily do 15 

družstev. V každém družstvu tedy byly různě staré děti a ty si musely na stano-
vištích pomáhat. Tady poznávaly stromy a keře, povídaly si o rostlinách 
v jednotlivých lesních patrech, přiřazovaly ke stromům větvičky, listy, plody, 
šišky a výrobky, na jejichž výrobu se některá část stromu používá. Na dalších 
stanovištích poznávaly zvířátka, která v lese žijí, dalekohledem poznávaly jejich 
siluety a k obrázkům zvířat přiřazovaly jejich stopy. 
 V době, kdy nebyla družstva na stanovištích, vytvářela si svůj strom. Tempe-
rami žáci namalovali kmen stromu a dolepovali listy, které si přinesli. 
Takže nám teď stěnu školy na 1. stupni zdobí javory, lípy, duby, buky, 
vrby a kaštany. 
 Druhý den jsme se opět sešli v tělocvičně a vyhodnotili výsledky. 
Každý žák si odnesl drobnou cenu. (Více si můžete přečíst na webu 
školy). 
 Děti z 1. třídy jsou ještě malé a na vyučování si teprve zvykají. Pro-
to pro ně paní učitelka Jana Zikmundová připravila trošku jiný Den 
stromů. Žáci byli rozděleni do 4 skupin. Každá skupina dostala holý 
strom, na nějž nalepovala barevné lístky za správně splněné úkoly - 
rychlé a správné čtení, - poslech zvuků zvířat, - hledání věcí patřících do 
lesa. Děti také tvořily lesní strašidla a skřítky z přírodních materiálů – 
listí. 
 Myslím si, že se náš Den stromů vydařil i díky pomoci žákyň 8. a 9. 
třídy, které pomáhaly na stanovištích a na startu těmto učitelům: L. 
Olivové, D. Křížové, J. Zikmundové, J. Benešové, P. Němcové, K. 
Brychtové, M. Chalupovi. Na jednom ze stanovišť nám pomáhal i náš 
bývalý žák, člen ZO ČSOP Bory, Lukáš Jurek.  Mgr. Zuzana Jurková   

DEN STROMŮ V ZŠ 
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BLAHOPŘÁNÍ NAŠIM JUBILANTŮM  
DO KONCE ROKU 2013 

 

Milada Kujalová 16.11.1928   Dolní Bory  18 
Marie Přibylová  18.11.1943    Dolní Bory 84 

Ludmila Březková   8.12.1943    Horní Bory 178 
Rosemarie Kučerová  27.12.1943   Horní Bory 177 

 

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

              Tenisový turnaj čtyřher BORY 2013 
 Dne 14.9.2013  na hřišti za školou proběhlo závěrečné ukončení tříměsíčního tenisového turnaje 
čtyřher BORY 2013. Do turnaje se přihlásilo pouze 12 dvojic (v loňském roce bylo 17 dvojic), za tři 
měsíce bylo odehráno 66 zápasů a o konečném celkovém pořadí se rozhodo-
valo právě v sobotu 14. 9. odpoledne závěrečnými zápasy. 
 Dopolední déšť dělal pořadatelům starosti ,ale nakonec se počasí 
umoudřilo a finále se hrálo za slunného počasí. Po vyhlášení výsledků a předání 
pohárů bylo pro všechny připraveno občerstvení s hudebním doprovodem 
pana Karáska. Pořadatelé (stolní tenisté Bory) děkují všem hráčům za účast 
v turnaji, paní uč. Jurkové za organizaci hracích termínů na hřišti a pomoc při 
úklidu. 
   

Konečné pořadí: 

1. Březka Vladimír, Karásek Josef – Ostrov 

2. Fňukal Jiří, Dvořák Martin – Krasněves 

3. Hlaváč Vladimír, Dostal Petr 

4. Beneš Petr, Beneš Josef – oba Rousměrov 

5. Pokorný Martin, Brodský Tomáš 

6. Jakubec Pavel,  Slouka Jiří – Radostín nad O. 

7. Jakubec Petr, Klapal Petr –Vel. Meziříčí 

8. Prudek Luboš, Jaroš Pavel- Pavlov 

9. Holoubek Radek, Slavík Radek 

10. Jakubec Pavel ml., Letmajer Michal - Pavlínov 

11. Dostál Ondřej, Dvořák Jiří 
12.   Holánek Pavel, Viliš Pavel                                                                                                                 
        stolní tenisté Bory 

TJ Družstevník BORY 
zve všechny na  

Posvícenskou taneční zábavu 

SOBOTA   9.11.2013 


