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občané rozhodli.
rozhodli OBČANÉ?
Komunální politika by měla být tou
nejvěcnější a nejméně ideologickou
politikou, a tak je více než logické, že
i volební pravidla by - spíše než
v jiných typech voleb - měla umožnit
volby jednotlivých osobností.
Způsob hlasování v obecních volbách je od ostatních velmi odlišný
a zdá se, že žádoucí výběr jednotlivých kandidátů umožňuje. Nejsme
totiž nuceni zvolit jednu jedinou politickou stranu, jako ve volbách sněmovních, krajských nebo evropských,
ale můžeme zaškrtávat jména kandidátů napříč kandidátními listinami.

Podzimní úklid
str. 5

Volební výsledky

str. 6

Podzimní premiéry
str. 2, 6

složení zastupitelstva městyse
po ŘÍJNOVÝCH komunálních volbách

TŘI RŮZNÉ STRATEGIE

Připomeňme, že každý z nás, kdo
se rozhodnul jít k volbám, disponoval
jako volič počtem 15 hlasů, což odpovídá počtu v našem městysi volených
zastupitelů. Každý volič měl tři možné
strategie, jak se svými hlasy naložit:
buď na svém lístku označil jednu kandidátní listinu a tím všechny své hlasy
odevzdal této kandidátce, tedy všem
jejím 15 kandidátům. Nebo jsme se
mohli rozhodnout hlasovat pro osobnosti a všechny své hlasy rozdělit mezi
kandidáty napříč oběma kandidátkami. Třetí možností bylo oba způsoby
zkombinovat, tedy zvolit několik osobností z jedné kandidátní listiny - třeba
5 - a zbytek hlasů přidělit druhé kandidátce. Hlasy pak získalo prvních
10 nejvýše postavených kandidátů
z druhé kandidátky.

15 zvolených zastupitelů,
kteří získali mandát, je v grafu
vyznačeno červeně

POCHOPIT VOLEBNÍ SYSTÉM

Proceduru hlasování nám měl
vysvětlit návod, který jsme dostali do
svých schránek spolu s hlasovacím
lístkem. To nejdůležitější jsme se však
z návodu ani z jiných zdrojů nedozvěděli. Klíč k pochopení volebního
systému nespočíval v tom, jakým způsobem jsme hlasovali, ale zejména
v tom, co se s našimi hlasy následně
dělo a jak na jejich základě byly rozdělovány mandáty.

...pokračování na str. 3

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH
- PRO VŠECHNY

55%

3 759 hlasů
8 zastupitelů

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
ZA HAVLÍČKOVU BOROVOU

45%

3 037 hlasů
7 zastupitelů
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OCHOTNICKÝ DIVADELNÍ SPOLEK

JENTAK HAVLÍČKOVA BOROVÁ
UVÁDÍ PREMIÉRU HRY

Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.
Vás srdečně zve
na lehce lechtivou komedii s názvem

MICHAELY DOLEŽELOVÉ A ROMANA VENCLA

(mládeži do 12 let nepřístupné)

aneb Na správné adrese

PREMIÉRA KOMEDIE SE KONÁ

V SOKOLOVNĚ V

V SOBOTU

HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

25. ŘÍJNA OD 18 HODIN

V hlavních rolích uvidíte:
ARTUR
IMELDA
NINA
TREVOR

PEPA NEVOLE
DÁDA HAMERNÍKOVÁ
HANA TONAROVÁ (+ POKUS O REŽII)
ZDENDA ŠTĚPÁN

Nápovědy: Mary Nevolová, Pivča Hamerníková

VŠAK TO ZNÁTE… SVÁTKY MÍRU A POHODY, VŠUDE VONÍ
PUNČ, VŠICHNI SE MÁME RÁDI. NEUDĚLALI BYSTE PRO SVÉ
BLIŽNÍ LASKAVOST? BLÁZNIVÝ VEČÍREK PLNÝ ŠARVÁTEK,
INTRIK, NEDOROZUMĚNÍ I NEČEKANÝCH ZVRATŮ MŮŽE
ZAČÍT. TATO PARTY VÁS NENECHÁ VYDECHNOUT.

VÁNOČNÍ POHODA? TO NIKDY!
Vstupné dobrovolné!
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Bulvární a lehce lechtivá komedie na motivy hry Marca Camolettiho je smrští omylů, záměn
a trapasů, takže o škodolibou legraci na účet nebohých postav je postaráno. Příchozí pánové
mají jisté jen jedno – jsou rozhodně na správné adrese!

Pátek 31. října 2014 od 19.00 hodin,
sokolovna Havlíčkova Borová
Osoby a obsazení:
Jacqueline (malířka) – Kristýna Ronovská
Marie Louisa (komorná) – Hana Půžová
Jeanine (klavíristka) – Petra Macounová
Georgette (bytná) – Klára Vencová
Spartakus – Kamil Hájek
Bertrand – Milan Krčál
Bernard – Jiří Kolouch
Jean – Jaromír Hospodka

Režie:
Klára Vencová
Kulisy:
Jarda Kolouch
Nápověda:
Ivana Hamerníková
Aneta Macounová

*** Vstupné dobrovolné ***
Mládeži do 12 let raději nepřístupno   
Občanské sdružení JenTak Havlíčkova Borová
Havlíčkova Borová
www.jentakhavlickovaborova.webnode.cz
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OBČANÉ ROZHODLI.
ROZHODLI OBČANÉ?

...pokračování ze str. 1

Právě na základě možnosti označit na
volebním lístku tolik kandidátů, kolik
se volí zastupitelů, a to bez ohledu na
to, ze které kandidátky dané osobnosti jsou, jste mohli snadno nabýt
mylného dojmu, že své hlasy dáváte
pouze a jenom vámi vybraným osobnostem. Tedy, že na místo kandidátek
volíte jednotlivé vámi vybrané kandidáty. Ve skutečnosti je všechno jinak.
Hlas pro některého z kandidátů je
v prvé řadě hlasem pro kandidátní
listinu, za níž kandiduje. Pro vybraného kandidáta pak jde spíše o jakousi
formu preferenčního hlasu, která mu
může pomoci prosadit se na volitelné
místo listiny, ale také nemusí.

Jak tedy systém funguje
doopravdy?

Předně je třeba si uvědomit, že
hlasy, kterými jsme disponovali, byly
hlasy, které jsme odevzdali jednotlivým kandidátkám. Tento systém je
velmi výhodný ve městech, kde kandidují jednotlivé politické strany. Jednotlivé stranické sekretariáty tak mají
více pod kontrolou, koho připustí ke
„korytu“, a řadový volič tak nemá až
na vzácné výjimky možnost pořadím
kandidátky změnit.
Rozdělování mandátů je pak následující. Hlasy, které každá kandidátka
obdržela jako celek, se sečetly s těmi,
které voliči dali jejím jednotlivým
kandidátům. Na základě součtu všech
hlasů pro kandidátku, ať je získala
kterýmkoli z výše popsaných způsobů, pak celá kandidátní listina obdrží
určitý počet mandátů (zvolených
zastupitelů). Zde se již systém chová

jako kterýkoli jiný listinný poměrný
systém. Mandáty se rozdělují výhradně mezi kandidátní listiny a to, kolik
hlasů jednotliví kandidáti získali v tento okamžik, není podstatné. Když má
strana vypočteno, kolik zastupitelů jí
připadá, přichází druhá fáze – obsazení mandátů konkrétními jmény.
Zastupitelská křesla se pak přidělují
podle pořadí kandidátů na stranické
listině od shora směrem dolů. A teprve zde mohou hlasy odevzdané přímo
jednotlivým kandidátům pomoci.
Pokud některý z kandidátů strany získal alespoň o deset procent více hlasů, než je průměrný počet hlasů na
jednoho kandidáta v rámci jeho strany, posouvá se na první místo listiny.
U nás se to v letošních volbách podařilo pouze paní Blance Janáčkové, která, ačkoliv byla na kandidátce NK za
Havlíčkovu Borovou na 13. místě, tak
jako jediná dokázala získat o více jak
10 % hlasů, než byl průměrný zisk hlasů všech ostatních kandidátů.
Kdyby o pořadí na listině rozhodoval pouze počet hlasů získaných
jednotlivými kandidáty (ať už prostřednictvím přímého označení kandidáta na volebním lístku nebo jako
hlasy, které se kandidátům rozdělily
z hlasů, jež jejich strana získala jako
celek), platil by skutečně princip, který volič očekává. Tedy, že svými hlasy
zvolí kandidáty a že počet hlasů přímo
rozhoduje o jejich zvolení.
Jenže skutečnost je jiná. K postupu
na volitelné místo nestačí získat více
hlasů, než kolik obdrželi kandidáti nad
Vámi. Musíte získat o deset procent
více, než je průměr hlasů na jednoho kandidáta na vaší listině. Vůbec
tedy není podstatné, kolik hlasů
mají nad Vámi, podstatný je celkový
průměr a podmínka jeho překročení
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o 10 %. Z toho může pramenit řada
paradoxních situací, jak se tomu stalo
i v našem městysu. Na základě platného volebního zákona není tedy nic
špatného na tom, že mezi zastupitele mají právo usednout i ti kandidáti,
kteří ve volbách nezískali od voličů
tolik důvěry (preferenčních hlasů)
jako jejich kolegové ze stejné kandidátky. Mandát totiž získali pouze svým
pořadím na kandidátce. Teď je to pouze na nich a jejich vlastní sebereflexi,
zda využijí nedokonalého volebního
zákona a mandát si ponechají, či zda
odstoupí a umožní tím pracovat pro
obec lidem, kteří získali od voličů více
důvěry.

co s tím?

Jak z tohoto nedokonalého volebního systému, který je vytvořen na míru
velkým politickým uskupením, ven?
Návod je jednoduchý a již v mnoha
volebních okrscích funguje. Vše je
to jen o lidech a jejich politické kultuře. Jinde to totiž dělají tak, že lidé,
kteří mají skutečný zájem pro blaho
společnosti něco dělat, se dohodnou
a nesestavují kandidátní listiny, ale
každý jde do „boje“ sám za sebe.
Krom respektování vůle voličů tento
systém přináší další výhodu, a sice
tu, že do takového volebního klání se
přihlásí opravdu jen lidé, kteří chtějí
pro obec skutečně něco dělat. Nikdo
na kandidátce není jen do počtu, aby
vyplnil místo, protože je nutné mít
kandidátů 15.
Jak jsem zmínil na začátku, tyto
volby by neměly být o tom, kdo do
jakého táboru patří, ale o tom, kdo co
může pro obec učinit.
David Burian
Pramen: LEBEDA, Tomáš,
Komunální volby klamou

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 18. ZÁŘÍ 2014
USNESENÍ
1/9/2014
2/9/2014
3/9/2014
4/9/2014
5/9/2014
6/9/2014
7/9/2014
8/9/2014

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Halama Jiří, Hájek Ladislav.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

- schvaluje program jednání.
- schvaluje výběr firmy KSÚS Kraje Vysočina na realizaci akce „Oprava komunikací v Železných Horkách“
za cenu 271 345 Kč.
- schvaluje prodej části pozemku p.č. 365/4 oddělené g.p. č. 118 – 34/2014 označené jako díl „a“
o výměře 165 m2 panu Františku P. a paní Martě P. za cenu 30 Kč/m2.
- schvaluje zrušení výběrového řízení na akci „Technická infrastruktura Havlíčkova Borová“
a vypsání nového výběrového řízení na tuto akci s realizací na jaře příštího roku.
- schvaluje uzavření kupní smlouvy s Lesy České republiky, s.p. reg.č. LČR, s.p.: S14720/13/155 na
koupi pozemků p.č. 2288/9 o výměře 2816 m2, p.č. 3131/2 o výměře 900 m2 a p.č. 4555 o výměře
1265 m2 v k.ú. Havlíčkova Borová za cenu 135 000 Kč.
- schvaluje rozpočtové opatření - srpen 2014.
USTAVUJÍCÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 6. LISTOPADU OD 19 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE.
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slovo hejtmana

Podzim je čas nostalgický, léto už je
dávno pryč a zima se hlásí jen nesměle. Pro zemědělce je obdobím, kdy
mají za sebou vyvrcholení jejich činností. Přestože na počet už jich není
tak mnoho jako dříve ani v našem
venkovském kraji, zemědělci jsou pro
mě zvláště důležitou součástí našeho
obyvatelstva. Jejich práce není jen
prostou výrobou, ale jejich činnost
výrazně ovlivňuje stav naší přírody.
O jejich poctivé náročné práci se pravidelně přesvědčuji nejen při svých
návštěvách našeho venkova.
Zemědělství na Vysočině má dlouhodobou tradici, je zaměřeno na produkci zemědělských komodit, jako je
např. mléko, hovězí maso, brambory,
mák, kmín, řepka apod. Z toho vyplývá i zvýšený požadavek na pracovní
sílu a na její odbornost a profesionalitu. Kraj Vysočina se proto soustřeďuje
na vzdělávání v tomto zanedbávaném
oboru. V současné době se například
intenzívně snažíme o rozvoj krajského centra zemědělského vzdělávání.
Česká zemědělská akademie v Humpolci a Školní statek Humpolec by se
v budoucnu měly stát společně pres-

tižním vzdělávacím zařízením zařazeným do sítě tzv. Národního centra
odborného zemědělského vzdělávání
se zaměřením na obecné zemědělství.
Toto jediné krajské centrum zemědělského vzdělávání vzniklo již v roce
2005 sloučením tří zemědělských
středních škol v okolí (Humpolec,
Havlíčkův Brod a Světlá nad Sázavou).
Humpolecká zemědělská škola byla
zvolena jako nástupnická zejména
z důvodu perspektivního a ekonomicky soběstačného školního statku, dále
pak s ohledem na dlouhodobé kontakty s ministerstvy a agrární komorou a také na tradici jezdeckých závodů. Centrum nabízí vzdělávání jak
v klasických maturitních oborech, tak
v učebních, včetně opravářů zemědělských strojů. Nabízí také specifická chovatelská zaměření (koně, psi).
Centrum je dobře dostupné – Humpolec leží při dálnici D1 mezi Prahou
a Brnem a má vlastní ubytovací a stravovací zařízení. Centrum odborného
zemědělského vzdělávání v Humpolci
by mělo do budoucna sloužit žákům
z celé republiky, využívat v rámci
praktického vzdělávání nejmodernější techniku, čerpat evropské dotace

a stále držet vysoký standard kvalitního vzdělávání.
Naše Vysočina je rovněž regionem s rozvinutým potravinářským
průmyslem a s rozličnou škálou krajových specialit. Vzhledem k tomuto stavu dlouhodobě podporujeme
agrární sektor. Kraji chybí potřebné
pravomoci k tomu, aby zemědělcům
více pomohl. Snažíme se alespoň
o stálý tlak na centrální orgány,
o různé formy propagace regionálních výrobků. Prosazujeme mimo jiné
využívání obchodní značky „Regionální produkt“ pro lepší odbyt našich
výrobků. Potraviny z Vysočiny z důvodu jejich propagace a přiblížení veřejnosti pravidelně využíváme mimo jiné
na akce jako jsou např. Den s Krajem
Vysočina, Letní dovádění s Vysočinou,
Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě, Celostátní výstava červenostrakatého skotu v Radešínské Svratce
a další.
Oblíbeným evergreenem je připomenutí, že všichni můžeme napomáhat našim výrobcům mimo jiné tím,
že budeme přednostně kupovat české
výrobky. A mám dobrý pocit, že se tím
řídí stále více lidí.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB - ŘÍJEN 2014
Kandidátní listina
č.

název

Hlasy
abs.

v%

za Havlíčkovu 3 037 44,69
1 NK
Borovou
nezávislých - 3 759 55,31
2 Sdr.
pro všechny
Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Štěpán Zdeněk
Nevole Josef Ing.
Havlíčková Eva
Dejmal Ondřej
Hošák Albert
Ježek Jan
Blažek Jaroslav
Vytlačil Miroslav
Mokrý Jaroslav
Andres Josef
Smejkalová Olga
Zvolánek Pavel
Janáčková Blanka
Tonarová Hana Bc.
Nevole František

Počet hlasů

Přepočte- PřepočPočet
Počet
ný základ tené %
kandimandle počtu platných
dátů
dátů
kandidátů
hlasů

15

6 796,00

44,68

7

15

6 796,00

55,31
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abs.

v%

Pořadí
zvolení

302
262
186
233
182
147
174
185
204
172
127
214
260
202
187

9,94
8,62
6,12
7,67
5,99
4,84
5,72
6,09
6,71
5,66
4,18
7,04
8,56
6,65
6,15

1
2
5
4
6
7
1
2
3
4
5
6
3
7
8

Mandát

*
*
*
*
*
*

*

Voliči
Vydav seznané
mu
obálky

780

527

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hájek Otto Mgr.
Uttendorfský Aleš Ing.
Hájek Ladislav
Geist Jiří
Šmíd Karel Ing.
Rieger Daniel
Žáková Jana Mgr.
Halama Jiří
Zvolánek Jiří
Holcman Lukáš
Janáček Tomáš
Paušímová Jitka
Bartušková Jana
Kopecký Lukáš
Luňáčková Miroslava

Vol.
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

67,56

527

6 796

Pramen: www.volby.cz

Počet hlasů
abs.

v%

323
346
306
303
256
269
293
294
204
182
217
188
169
217
192

8,59
9,2
8,14
8,06
6,81
7,15
7,79
7,82
5,42
4,84
5,77
5
4,49
5,77
5,1

Pořadí Manzvolení dát

2
1
3
4
7
8
6
5
1
2
3
4
5
6
7

*
*
*
*
*
*
*
*
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SLOVO STAROSTY

Vážení občané,
dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval za účast v komunálních volbách.
V porovnání s rokem 2010 došlo v naší obci letos k volbám méně voličů.
V roce 2010 nevolilo 201 občanů, což bylo 26,68 %, letos se k volbám nedostavilo 253 občanů, což je 32,44 %. Je to téměř jedna třetina našich voličů, která
si nenašla cestu do volební místnosti. Vymlouvat se na celkově slabou účast
v celém státě, případně argumentovat, že se volič nevyzná ve volebním systému, i nářky nad tím, že se nic nezmění a naopak, že je vše předem rozhodnuto,
jsou liché a zavádějící. Předpokládal jsem, že se občané v daleko větším počtu
k volbám dostaví. Z nízké účasti jsem zklamán, mé očekávání se nenaplnilo.

Výsledky komunálních voleb od r. 2004 v naší obci
volby
v roce
1994
1998
2002
2006
2010
2014

oprávněných voličů
641
683
732
761
778
780

k volbám
přišlo
548
515
530
496
576
527

tj. %
85,49
75,40
72,40
65,18
74,04
67,56

platných
hlasů
4940
4367
4945
4626
7529
6796

počet
zastupitelů
11
11
11
11
15
15

CO SE DĚJE V MEZIDOBÍ DO KONÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA?
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platíme. Žádám občany, aby na hřbitově udržovali pořádek, třídili odpad
a udržovali hrobová místa v pořádku.

Poslední poděkování

Poslední poděkování směřuji rodičům, kteří se se mnou rozloučili na
své první třídní schůzi. Byl jsem překvapen, dojatý a musím přiznat, že
i nakonec smutný. Vždy jsem si vážil
spolupráce s rodiči, neb jsem s nimi
celé své profesní působení sdílel
vývoj, výchovu a i další působení,
neřku-li osudy jejich dětí. Bylo mi
potěšením znát většinu rodičů, kteří
měli v naší škole své ratolesti, z nichž
se postupně stali rodičové a ti již mají
na škole své ratolesti a původní rodiče
se „přeměnilI“ na babičky a dědečky,
každý se svým osudem.
Vážená rodičovská veřejnosti, děkuji za krásnou spolupráci a přeji jen vše
dobré.
Otto Hájek, starosta

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Dnem voleb do zastupitelstva (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby
konaly), zanikl mandát všem stávajícím členům zastupitelstva, takže tímto okamžikem došlo i k „zániku“ dosavadního zastupitelstva městyse. V období ode
dne konání voleb do zastupitelstva do zvolení nového starosty, místostarosty a nové rady proto správu obce zajišťují dosavadní starosta a místostarosta
a dosavadní rada městyse. Spolu se „zánikem“ zastupitelstva obce došlo
i k zániku všech výborů zastupitelstva – u nás jde o finanční a kontrolní výbor.
Činnost komisí naopak nezaniká a tyto nadále pokračují v plnění svých úkolů, a
to až do zvolení nové rady městyse (u nás je to komise majetková). Je vhodné,
aby starosta, místostarosta a rada své aktivity soustředili pouze na činnosti
nezbytné a na rozhodnutí, jež nesnesou odkladu tak, aby závažnější rozhodnutí již činily nově zvolené obecní orgány.

Připomínáme občanům, že do konce října je splatná úhrada za vodné a
stočné. Děkujeme Vám všem za spolupráci při včasném nahlášení vodoměrů. Vodné a stočné můžete uhradit buď osobně na úřadu městyse
nebo bezhotovostním převodem na
účet městyse číslo 1122777349/0800
(v tomto případě nás kontaktujte, sdělíme Vám částku a údaje
k platbě) v případě, že volíte tento
způsob platby. Děkujeme za spolupráci.

Probíhá podzimní úklid

VÝVOZ POPELNIC
Od počátku října vyváží firma ODAS
popelnice každý týden vždy ve čtvrtek.

I v letošním podzimu počítám s tím, že si občané včas provedou úklid a nahromaděný odpad budou sami průběžně odvážet na kompostárnu a sběrný dvůr.
Kompostárna je otevřena každý pracovní den od 7.00 do
15.00 hodin a dále v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.
Sběrný dvůr je otevřen jen ve středu od 9.00 do 11.00 hodin a
v sobotu od 10.00 do 12.00 hodin.
Obě zařízení budou otevřena tak dlouho, jak to dovolí povětrnostní podmínky.

I letos rozmístíme kontejnery po obci

Termíny, místo a informace o tom, co se může odkládat, budou uvedeny na
kontejneru. Byl bych rád, kdyby se občané Peršíkova a Železných Horek společně s chalupáři dohodli na přistavení kontejneru např. na víkend.
Se svými dotazy a sděleními se obracejte na naše zaměstnance:
Petra Kučeru, tel. 724 167 796 a Jaroslava Sedláka, tel. 724 167 208.

Pořádek na hřbitově

Na hřbitově jsme provedli zpevnění ploch dlážděním a dokončujeme zde
základy pro nádrže na vodu. Nový hřbitov jsme oplotili, provedli jsme výsadbu
stromů, keřů a drobné zeleně a volné plochy jsme oseli trávou. Na novém hřbitově jsme instalovali dvě brány s brankami, na starém hřbitově jsme restaurovali původní bránu. Postupně provádíme drobnou údržbu volných hrobových
míst a provádíme terénní úpravy. Největší starost mi dělají návštěvníci, kteří se dosud nenaučili třídit odpad a ukládat ho na určené místo. Nevzhledná
skládka, kde návštěvníci odhazují vše nepotřebné je ostudná. Nahromaděný
odpad odvážíme na řízenou skládku do Ronova n. Doubravou a za uskladnění

Linda Burianová

Poděkování
Vážení voliči,
rádi bychom touto cestou poděkovali za hlasy, které jste odevzdali
kandidátce Nezávislí kandidáti za
Havlíčkovu Borovou v komunálních
volbách. Velmi si vážíme vaší důvěry a ačkoli jsme ve volbách nezvítězili, máme, především díky vám,
silnou pozici. Věříme, že naplníme
vaše očekávání a bude se nám
dařit postupně plnit náš volební
program. Jsme přesvědčeni, že
konstruktivní a smysluplné návrhy
budou podpořeny i zastupiteli z
vítězné kandidátky a celé zastupitelstvo tak bude moci pracovat k
maximálnímu prospěchu městyse
Havlíčkova Borová.
Zdeněk Štěpán
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ informuje

Kroužek mladých myslivečků se po prázdninách začal opět
scházet. Naše první setkání bylo na rybářských závodech
na Trojháčku. Počasí docela přálo a tak si děti pěkně
zachytaly. O týden déle jsme vyšlápli ven do přírody,
směrem na Poustevníkovu studánku. Cestou jsme pozorovali zvěř a domlouvali se, co ještě pro zvěř na zimu připravíme. Poslední zářijovou sobotu jsme se sešli až ve
večerních hodinách a vyrazili jsme poslouchat jelení říji,
která právě probíhá. Bohužel nebylo moc blízko slyšet,
ale i tak to byl pro děti zážitek - být za tmy v lese. Po celé
září za příznivého počasí a po domluvě chodí děti s Tomášem na čekanou.
O prázdninách, prvních 14 dní, se 2 naši myslivečci zúčastnili v Trhové Kamenici dětského tábora - národní finále soutěže Zlatá Srnčí Trofej. 59 dětí
z celé republiky, které postoupily z okresních soutěží, se
zde setkaly, aby ukázaly, co se ve svých kroužcích naučily. A taky se přijely něco přiučit. Zúčastnily se různých
poznávaček, testů, každodenních vycházek do přírody,
výletů po okolí a všeho možného, co se myslivců týká.
Poslední den před rozlučkovou diskotékou bylo vyhlášení výsledků. Všichni dostali věcné ceny. Za náš kroužek
bojoval Lukáš Balcar, který se umístil na 14. místě, a Katka Luňáčková byla 45.
V pátek 19. 9. jsme s Tomášem uspořádali pro děti
ze školky společné setkání, kde jsme jim vysvětlili, kdo je
myslivec. Že to není jen lovec, ale hlavně ochránce a člověk, který se o zveř a přírodu stará. Ukázali jsme jim, která
zvěř u nás žije a které rostliny u nás rostou, poznávaly herbář, který si sami s dětmi z kroužku děláme. Tomáš dětem
ukázal kůže z lišky, jezevce, kuny, parohy z jelena a srnce
a nakonec je upoutal ukázkou vábniček. Největší zážitek
byl, když vábničky mohly sami vyzkoušet.
Do kroužku mladých myslivečků chodí 14 dětí. Scházíme se většinou každou sobotu dopoledne, vždy po sms
dáváme vědět, kdy a co o kroužku budeme dělat. Proto
se může kdokoli z dětí přidat a navštěvovat náš kroužek.

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY

Přišel podzim a s ním i spousta práce na zahrádkách. Tím,
že v televizi není pomalu na co se dívat, je dobrá kniha
určitě skvělou alternativou příjemně stráveného večera.
Nabízím čtenářům přijít si vybrat knihu podle své chuti
a nálady. Knihovnice z Brodu přivezly nový soubor knih.
V listopadu proběhne v knihovně akce věnovaná spíše borovským ženám. Do knihovny zavítá profesionální vizážistka a kosmetická poradkyně. Ženám
poradí s ošetřením pleti, přístrojem udělá diagnostiku pleti a ukáže módní trendy v líčení. Termín bude
upřesněn v příštích Borovských listech a na plakátech. Srdečně zvu a těším se na hojnou návštěvu.

Z RODNÉHO DOMU KHB

31. října si připomeneme 193. výročí narození Karla
Havlíčka. Jako každý rok bude k pomníku položena vzpomínková kytice s trikolorou. Velký rodák a vlastenec žije
v povědomí nejen široké dospělé veřejnosti, ale i našich
místních malých občanů. Jako
průvodkyně se setkám také
s tím, že přijede výprava mládeže s učitelem, který mi
předvede, jak jeho studenti
o Havlíčkovi nevědí téměř nic,
a pomalu to vypadá, že je na to
hrdý. Nejsem oprávněná hodnotit, na které straně je chyba.
Nejsem si jista, jestli je vhodné tyto nedostatky ze strany
studentů demonstrovat, vždyť
student je tak trochu obrazem práce učitele. O to více mě začátkem tohoto měsíce
potěšila návštěva borovských předškoláků s paní učitelkou
Janáčkovou. Příjemné je zjištění, že i naši nejmenší znají
osobnost novináře, spisovatele a satirika.
Marcela Sobotková
knihovnice a průvodkyně

Miroslava Luňáčková

Divadelní nášup
Divadelní spolek JenTak vás po roce
opět zve na svá představení. Letos jsou
to dokonce představení dvě. Charleyova teta byla loni velmi úspěšná,
alespoň nás o tom přesvědčil zájem i
ohlas na mnoha štacích včetně Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Přibyslavi,
Rozsochatce, Oudoleně, Velké Losenici a mnoha dalších. A tak jsem pochopitelně chtěla vybrat i pro letošní rok
hru, která by dosáhla úspěchu „Tety“
nebo ho ještě překonala.
Koncem loňského roku jsem tedy
sáhla po nejreprízovanější hře roku
2012 mladých českých autorů a se
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třemi kolegy jsme se letos v březnu
pustili do zkoušení. Moje režisérská
kolegyně Klárka Vencová vybrala hru
pro osm lidí a taktéž jde o velmi povedenou komedii, která nenechá diváky
ani na chvíli vydechnout.
Přijměte tedy pozvání na premiéru
hry Když se zhasne (režie Hana Tonarová), která se uskuteční v sobotu 25.
října od 18 hodin v sokolovně v Havlíčkově Borové. Tamtéž vás čeká i druhá premiéra, a to komedie PPS aneb
Na správné adrese (režie Klárka Vencová). Ta se koná 31. října. Podrobnosti k ní pak najdete na plakátech a v
hlášení místním rozhlasu.
Těšíme se na vás! Hana Tonarová

Foto: JenTak

OPRAVA KOMUNIKACÍ V ŽELEZNÝCH HORKÁCH
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Finišer při práci v Ž. Horkách.
Foto: Aleš Uttendorfský

V pátek 10. října započaly práce na
opravě komunikací v místní části
Železné Horky. Byl natažen nový koberec na nejhorší úsek místní komunikace. Dále budou probíhat práce na
opravě krajnic, výstavba čel propustku a oprava výtluků po celých Želez-

ných Horkách na silnicích v majetku
městyse Havlíčkova Borová. Tuto akci
podpořil Kraj Vysočina z fondu vysočiny ROZVOJ VESNICE 2014. Dotace
ve výši 135 000 Kč kryje 50% nákladů
akce.
Aleš Uttendorfský, místostarosta

LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM
561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz

První měsíc ve škole je
za námi

Prvňáčci, ale i ostatní žáci ve škole mají
desetinu školní docházky za sebou.
Některým to přijde zcela normální,
ale právě žáčci první třídy procházejí
velkými změnami a na některých je
to opravdu vidět. Celý měsíc se učíme: po zvonění být potichu na svém
místě, připravit si učení a penál, jíst
pouze o přestávce, rozdávat a sbírat
sešity, mluvit pouze po vyvolání…… To
je jen stručný výčet , co vše se musí
děti naučit. A k tomu všemu už umí
dvě písmenka a dvě číslice. Počítají
a přiřazují počet prvků k číslu do pěti,
umí se anglicky představit a pozdravit.
Nejlépe a nejraději pracují na interaktivní tabuli, cvičí v tělocvičně, malují
a modelují . A aby toho učení nebylo
moc, zařadila jsem poslední zářijový
den divadlo ve Ždírci nad Doubravou.
Všem prvňáčkům držím palce při plnění všech úkolů, rodičům a sobě přeji
trpělivost a radost z každého úspěchu
a všem ostatním poklidný školní rok.
Iveta Neubauerová

A jdeme do finále…

Na náš projekt Den zdravé výživy
jsme začali sbírat recepty již v květnu a v červnu v loňském roce. V září
jsme si z této sbírky vybrali vhodné
recepty, které obsahovaly naše regionální potraviny – především brambory, mrkev, jablka. Z nich potom
dostala každá třída za úkol zhotovit
na prezentaci 2 – 3 pokrmy. Všichni
se k práci postavili s elánem, a vzniklo tak mnoho skvělých pokrmů, které
mohli ochutnat všichni, kdo Den zdravé výživy navštívili. Vynikající bramboráčky nám nasmažily naše paní
kuchařky, kterým také děkuji. Mnohé
z těchto receptů jsme vydali i v malé
kuchařce. Poděkování patří děvčatům
z Koloniálu za materiální zabezpečení
naší akce a ochotu, se kterou přistupovaly k našim požadavkům během
celého projektu. Velký dík patří i všem
vyučujícím a žákům, bez kterých by se
naše akce neobešla a určitě tak skvěle nevydařila. Děkujeme i sponzorům

ročník
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školní rok

organizace školního roku

Nabídka kroužků

TŘÍDY A TŘÍDNÍ UČITELÉ
TŘÍDA: TŘÍDNÍ UČITELKA:

POČET
ŽÁKŮ:

1.
Mgr. Iveta Neubauerová
2.
Mgr. Dana Neubauerová
3.
Mgr. Jana Žáková
4.
Mgr. Hana Sobotková
5.
Mgr. Vlasta Slámová
6.
Mgr. Jana Žáková
7.
Mgr. Dagmar Boumová
8.
Mgr. Lenka Havlíková
9.
Mgr. Blanka Zvolánková
Mgr. Martina Brychtová
ředitelka školy
Mgr. Marie Holcmanová
2. stupeň ZŠ
Veronika Šidláková
školní družina

20
15
6
8
13
16
16
19
17

Zemědělské a. s. a panu K. Dejmalovi
za poskytnuté brambory na naši akci.
Že naše regionální pokrmy sklidily
úspěch, potvrzuje i hojná účast veřejnosti a prázdné talíře. Celý projekt
byl podporován Krajem Vysočina.

Dana Neubauerová

Ukončení projektu
„Proč to nezkusit zdravěji?“

Základní škola a Mateřská škola
Havlíčkova Borová pracuje v poměrně stabilním složení pouze s menšími
změnami delší dobu. Společně nám
jde o to, aby děti do školy chodily
rády, aby je obklopovalo příjemné
a estetické prostředí, aby ve škole
panovalo klidné a harmonické klima,
abychom dobře spolupracovali s rodiči, veřejností a zřizovatelem. Myšlenka zařazení do projektu Zdravá škola
je jenom logickým vyústěním naší
práce a našeho snažení. Na jaře v roce
2010 jsme projekt úspěšně obhájili
a zařadili jsme se na 4 roky do sítě
Zdravých škol. Realizátorem projektu
se stal celý pedagogický sbor, týmově
jsme se pokusili shrnout do projektu naše společné podněty a nápady,
o kterých jsme přesvědčeni, že přispějí ke zkvalitnění výchovného
i vzdělávacího procesu v naší škole.
V letošním roce jsme celý projekt inovovali a zaslali ke schválení na Státní
zdravotní ústav v Praze. Pracovníci
SZÚ momentálně projekt posuzují
a čekáme na jejich vyjádření.
Jednou z výhod zařazení v síti Zdravých škol je bezesporu skutečnost, že

2014/2015

Přírodovědně-sportovní
Jana Žáková
Čtvrtek
Stolní tenis
Iveta Neubauerová
Pátek
Hra na zobcovou flétnu
Dana Neubauerová
Středa
Keramika
Lenka Sedláková
Úterý
Karate
Daniel Rieger
Příprava na přijímací
zkoušky z matematiky
Blanka Zvolánková
Pátek – sudý/lichý týden
Příprava na přijímací
zkoušky z českého jazyka
Martina Brychtová

můžeme čerpat finanční prostředky
na projekty a zároveň jsme oprávněni
používat logo Škola podporující zdraví.
Na jaře 2014 jsme podali Žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina na podporu naplňování
a propagace principů místní Agendy
21 a Zdraví 21. Projekt jsme nazvali
„Proč to nezkusit zdravěji?“ a v březnu 2013 byl projekt podpořen částkou 60.000,- Kč, t. 60 % krajské dotace, 40.000,- Kč, tj. 40 % je vklad školy
jako žadatele. Celý projekt byl velmi
úspěšný a přínosný hlavně ze dvou
důvodů – jednak se do něho postupně zapojovali všichni žáci a zaměstnanci školy, jednak jde o systematicky
promyšlený soubor akcí i s ukázkami
práce pro rodiče a veřejnost.
Zde nabízíme přehled všech
aktivit, které jsme v rámci
projektu realizovali:
• pohybové aktivity – dvakrát bruslení na Zimním stadionu v Chotěboři,
čtyřhodinový aerobic maraton s Veronikou
• besedy, přednášky a hry pro žáky
školy na téma zdravý životní styl
vedené odborníky
• vzdělávání pedagogických pracovníků – všichni absolvovali 40 hodinový
zdravotnický kurz organizovaný Českým červeným křížem
• nové stoly a židle ve školní jídelně
• celoškolní projekt Den zdravé svačiny – každá třída si připravila dvě zdravé svačiny, které prezentovala ostatním, potom si žáci zvolili v anketě pět
zdravých svačin
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• Týden zdravých svačin – týdenní
zkouška a ukázka toho, jak se dá připravit pestrá svačina, celý týden paní
kuchařky společně s paní uklízečkami
pečlivě připravovaly pro celou školu
svačiny
• Den zdravé výživy – vyvrcholení
celého projektu na odpolední ukázce
kuchařského umění žáků od prvního
po devátý ročník, tentokrát jsme vařili
z regionálních potravin typických pro
náš kraj – brambor, jablek a mrkve
• Naše kuchařka vydaná u příležitosti
Dne zdravé výživy
• zlepšení estetického prostředí ve
školní jídelně - nákup nového nábytku
pro žáky - stolů a židlí
A jak vidí celý projekt žáci,
rodiče, zřizovatel a ostatní,
kteří se na projektu podíleli?
bruslení:
- Žáci z nižších tříd si bruslili jen tak,
my starší jsme hráli hokej, rádi bychom si akci zopakovali i letos. (Honza

Janeček, IX. třída)

- Hráli jsme hokej, závodili na bruslích
nebo si jen tak jezdili. Líbilo se mi, jak
kluci z 2. stupně hráli hokej na velké
brány. (Denisa Bruknerová a Kateřina Luňáč-

ková, V. třída)

- Příští rok bychom si přáli bruslení
opakovat, těšíme se! (Pavel Zvolánek, VII.
třída)

Týden zdravých svačin:
- Myslím, že týden vyšel na jedničku,
pro mě příjemné zpestření (Michal Strašil, IX. třída)

aerobic maraton:
- Zrovna ten den svítilo sluníčko a my
jsme se učily aerobické kroky a posilovaly. Na závěr jsme i zdravě posvačily.
Celá akce byla super! (Nela Bartušková

a Ludmila Bencová, V. třída)

- Myslím si, že taková akce se musela líbit i ostatním holkám stejně jako
mně. (Iva Josková, IX. třída)
- Vzpomínám si na jméno jednoho
cviku, jmenoval se kik. Moc se nám
líbilo, že se zúčastnily i paní učitelky,
pěkně jsme si protáhly těla. (K. Hiblba-

uerová, IV. třída)

- Cvičení probíhalo v různých polohách, báječně jsme se bavily. (Pavlína

Andresová, IV. třída)

nový nábytek ve školní jídelně:
- Když jsme v pondělí přišli na oběd,
úplně jsme se divili – strašně moc se
nám líbily stoly a židle, taky se nám
lépe jedlo, židličky jsou pohodlné

číslo
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ly s tím, co společně připravily. (rodiče
třeťáků a osmáků)

kurz ZZA – zdravotník zotavovacích akcí pro učitele:
- Kurz ZZA, který absolvovali všichni
pedagogičtí pracovníci naší školy v
přípravném týdnu, je bezesporu velmi přínosný. Zdravotníci zotavovacích
akcí totiž představují nejpřednější
linii veškeré zdravotnické činnosti. Ze
zákona zabezpečují nejenom péči o
zdraví (první pomoc na místě, ošetřování nemocných), ale vykonávají i činnost ochrany veřejného zdraví. Nám
se odborně, velmi intenzivně, ale
rovněž velmi srozumitelně a příjemně věnovali hned tři lektoři Českého
červeného kříže se sídlem v Havlíčkově Brodě – Mgr. Jana Kudlová, Magdalena Vojtěchová a Bc. David Vošický. Bezprostředně po předepsaném
proškolení jsme absolvovali praktickou zkoušku a poté teoretickou ústní
zkoušku. Všichni jsme byli úspěšní.
Ačkoliv přáním nás všech je, abychom
svízelných situací s ohrožením zdraví
či dokonce života řešili co nejméně,
myslím, že za všechny kolegyně mohu
říct, že jsme připraveny. (Jana Žáková,

2. st.)

A jak celý projekt vidím já
jako ředitelka? Jednoznačně oceňuji aktivitu a elán všech „článků dlouhého řetězu základní školy“ – žáků,
učitelů, vychovatelky školní družiny,
uklízeček a kuchařek. Naprosto všichni přispěli k tomu, že jsme celý projekt úspěšně absolvovali. Těší mě, že
z celkového počtu podaných žádostí o
dotaci v celém Kraji Vysočina uspělo
celkem 26 škol, z toho z okresu Havlíčkův Brod pouze dvě školy – a z toho
ta jedna je právě ta naše. Za to vám
všem upřímně děkuji!

Martina Brychtová

Stavební úpravy v půdních prostorách

Jak už jsme vás informovali v srpnovém čísle Borovských listů, v září
se naplno rozeběhly práce na půdní
vestavbě. V konečné fázi se můžeme
těšit na nové cvičební prostory spolu
se šatnami a hygienickým zázemím
a dále na občany ještě více očekávané spuštění věžních hodin na staré
budově školy. Všechny tyto aktivity

proběhnou do konce listopadu. Provoz školy bude
omezen po celou dobu minimálně,
ale již nyní víme, že největší stavební
práce mimo půdních prostor budou
probíhat v šatnách a u vchodu školy.
Proto jsme se po dohodě se zřizovatelem a paní projektantkou rozhodli,
že udělíme dva dny ředitelského volna na čtvrtek a pátek po podzimních
prázdninách, tj. 30. a 31. října 2014.
Tím vznikne týdenní prostor pro hlavní stavební práce.
I když přísun materiálu do nejvyšších
pater školy probíhá zvenku postaveným výtahem a pouze minimum
se nosí školou, žádáme všechny, kdo
kolem prochází, o maximální opatrnost a dodržování bezpečnosti. Stavební firma celé staveniště ohradila
a zabezpečila, ale bohužel někteří
občané si pletou zábrany s prolézačkami a libovolně si s nimi manipulují.
Kolem venkovního výtahu z jižní strany školy platí pro všechny zákaz procházení i vstupu.
Ani „malá tělocvična“ však nezahálí, kromě výuky tělesné výchovy zde
probíhá řada dalších aktivit v průběhu
celého týdne:
cvičení předškoláků, karate
jóga pro ženy
přírodovědně – sportovní kroužek
aerobic mix s Veronikou pro ženy
aerobic s Veronikou pro dívky ZŠ
stolní tenis, míčové hry

Martina Brychtová

Projekt Přírodní a technické obory – výzva pro
budoucnost

Naše škola se i v letošním školním
roce zapojila do projektu Evropského
sociálního fondu Přírodní a technické
obory – výzva pro budoucnost, který
realizuje SOU technické v Chotěboři.
Cílem dvouletého projektu je zlepšení úrovně výuky a rozšíření vědomostí i dovedností zejména v oblasti
využití techniky a moderních technologií pro žáky základních škol. Během
několika návštěv SOU technického
naši žáci získají nové informace a pře-

(čtvrťáci)

Den zdravé výživy:
- Velice zdařilá akce, která by se měla
stát tradicí a oslovovat stále více širokou veřejnost tak jako dnes, potěšil
mě zájem veřejnosti. (Mgr. Otto Hájek,
starosta městyse)
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- Přesvědčili jsme se, že děti rády vaří,
jsou spokojené s výsledkem a těší
nás, s jakou radostí se nám pochlubi-

Nový nábytek ve školní jídelně. Foto: ZŠ

devším praktické zkušenosti, které
jim mohou pomoci při volbě budoucího povolání.
V letošním školním roce budou žáci
9. ročníku v tomto projektu pokračovat a navštíví kromě známých dílen
a laboratoří v Chotěboři i dílny
v H. Brodě. Žáci 8. ročníku a od března i žáci 7. ročníku se s touto aktivitou
seznámí poprvé. Během celého školního roku nás čeká celkem 8 setkání
zaměřených na vytváření pozitivního vztahu k technice a na motivaci
pro další vzdělávání v oblasti přírodních věd. Součástí projektu je účast
na 2 exkurzích – Technomanie Plzeň
a Škoda Auto Mladá Boleslav, termíny
budou upřesněny dle dohody.
Datum

Třída

Datum

Třída

2. 10.

VIII.,IX.

19. 2.

VIII.,IX.

30. 10.

VIII.,IX.

19. 3.

VII.,VIII.

27. 11.

VIII.,IX.

30. 4.

VII.,VIII.

8. 1.

VIII.,IX.

28. 5.

VII.,VIII.

Blanka Zvolánková

Vzpomínáme na školu…
anketa žáků IX. ročníku
Marie Špačková (roz. Šímová)
71 let, Havlíčkův Brod

„Před šedesáti léty nás chodilo ze
Železných Horek do šesté třídy pět.
Ve škole se nám líbilo. Měli jsme tam
kamarády, se kterými se scházíme
na třídních srazech dodnes. Nejvíce
mi škola pomohla při výběru povolaní. Rodiče mi našli práci v Pribině v
Hesově. Pan ředitel Sobotka si zavolal do školy maminku a doporučil pro
mne povolání zdravotní sestry. Zdravotnickou školu jsem absolvovala a
pracovala v nemocnici a později v
domově důchodců. V práci jsem byla
spokojená a za to vděčím panu řediteli. Na borovskou školu vzpomínám jen
v dobrém.“
Marie Kopecká (roz. Blažková)
71 let, Havlíčkova Borová

„Obecnou školu jsem navštěvovala v Železných Horkách. Od 6. třídy
jsem navštěvovala školu v Havlíčkově
Borové. Byla velká legrace, měla jsem
ve škole kamarádky. Bylo nás 52 - dvě
třídy. Nejhorší cesta do školy byla
v zimě z Horek do Borové.
Příspěvek Markéty Geistové

Jaroslav Brychta

42 let, Havlíčkova Borová

„Jednou - když si pan učitel Sobotka
dělal v chemické laboratoři své chemické pokusy, tak se najednou ozvala veliká rána a pan učitel vyšel ven
z laboratoře v ohořelém bílém plášti.“
Příspěvek Natálie Brychtové

Josef Kohout, 81 let, Oudoleň
„Ve třídě nás bylo cca 20. Na prvním stupni jsem byl v oudoleňské škole, na druhý jsem musel do Havlíčkovy
Borové. Do Borové sice jezdil autobus, ale tím jsem jezdil jenom zřídka
- většinou jsme s kamarády chodili
pěšky, nebo jezdili na kole. Ve škole
jsme sice psali do sešitů, ale často
jsme také používali tabulky, na které
se psalo křídou a měly velikou výhodu, toť že se daly mazat. Neměli jsme
volno celý víkend, ale jenom v neděli,
avšak místo v sobotu jsme zůstávali
doma ve čtvrtek. Učitelé měli povoleno používat rákosku, takže když
někdo zlobil, dostal přes prsty, což
se mi také několikrát stalo. Když bylo
v zimě málo uhlí, mívali jsme uhelné
prázdniny - učitelé nám dali úkoly na
doma a poté jsme je jenom odevzdali.
A ačkoli jsem nepatřil vždy k nejlepším, na školní léta vždy rád vzpomínám.“
Příspěvek Jany Kohoutové

Václav Stránský

74 let, Havlíčkova Borová

„To jsem chodil asi do 5. třídy
a o hodině nám pan učitel oznámil:
,,Kluci, přineste si zítra do školy praky,
půjdeme na vrabce. „Musím podotknou, že střílení z praků po ptácích
bylo zakázané a ve škole nám to stále zdůrazňovali. Když to ale řekl pan
učitel, tak jsme o tom nepřemýšleli,
bylo to pro nás svaté. Druhý den jsme
přinesli praky na jeho hodinu. Místo
pochvaly nás nechal nastoupit na stupínek před tabuli: praky nám sebral,
rozlámal a my jsme se museli ohnout
a rákoskou nám napráskal. Přestože
jsem měl toho učitele rád, od té doby
jsem mu už nevěřil.“
Miroslav Stránský

65 let, Havlíčkova Borová

„Jsou učitelé, kteří upadli v zapomnění, a jiní, kteří se stali ,,legendou“
a 40 roků se jim o srazech nosí kytka
na hrob.
Pan učitel Ježek.
Nerad vzpomínám na poslední roky, kdy se rozhodovalo o volbě
povolání. To, že rodiče vlastnili pole,
nám předurčilo, nátlakem i hrozbami,
práci v zemědělství. Na to nerad vzpomínám...

Příspěvek Elišky Thomayerové

Marie Zárubová, 85 let, H. Borová
Paní Zárubová ráda vzpomíná, když
jako malá tancovala u kácení máje,
jak její celá třída šla poslední neděli
v květnu v průvodu, na školní výlety
a je moc ráda, když se ještě v těchto
letech sejdou na školním srazu.

Příspěvek Ivy Joskové

N O V I N K Y
z m at e řs k é š koly
Měsíc září je vždy něčím novým pro
rodiče dětí, které nastupují do mateřské školy, ale hlavně pro děti samotné. Poprvé bez maminky a tatínka,
zcela nové prostředí, noví kamarádi
a „nové“ paní učitelky. Jednu úplně „novou“ paní učitelku ve školce opravdu máme. Pracuje u nás
od 1. září, jmenuje se Šárka Hospodková a dojíždí z České Bělé. Přejeme jí,
ať je v naší školce spokojená.
Máme za sebou první podzimní
dny a s nimi i nové písničky, říkanky
a tvořivé činnosti – navlékání jeřabinkových korálků, malování, kreslení
nebo skládání panáčků z různých druhů ovoce a zeleniny.

Naše aktivity

• 5. 9. se všechny děti fotografovaly
na narozeninové tablo
• tentýž den vyrazily děti ze třídy
Lupínků do lesa na houby
• 9. 9. se konala společná informační
schůzka pro rodiče a následovaly třídní schůzky
• 19. 9. uspořádali členové Mysliveckého sdružení Havlíčkova Borová pro
děti naučné a zábavné dopoledne
• Lupínci měly svůj jablíčkový, bramborový a mrkvový den. Společně
s paní učitelkou dělaly štrůdl, bramboráky a nakonec mrkvový salát.
Z vykonané práce měli všichni radost
a samozřejmě nic nezbylo
• 30. 9. jsme v kině ve Ždírci nad
Doubravou shlédli divadelní pohádku
„O Červené Karkulce“
• připravili jsme výstavu výrobků
z přírodnin na téma „Vítáme PODZIM“ (domácí tvoření rodičů s dětmi). Všechny výrobky byly vystaveny
na dvorku mateřské školy.

Setkání se členy Mysliveckého sdružení

Páteční dopoledne 19. 9. děti z naší
školky strávily v příjemném prostředí
se členy Mysliveckého sdružení Havlíčkova Borová Tomášem Janáčkem
a Mirkou Luňáčkovou. Setkání bylo
pro děti zajímavé a poučné - mohly
si prohlédnout vydělané kůže zvířat, hádaly názvy stromů a rostlin,
prohlížely parohy a poslouchaly vábničky, které si samy také vyzkoušely.
Zkrátka dozvěděly se vše, co patří
k životu ve volné přírodě. Nechyběly
ani opečené buřtíky a sladkosti. Celé
dopoledne jsme zakončili vycházkou
do přírody. Děti si odnášely drobné
dárky a jistě i spoustu zážitků.
Mirko a Tomáši, děkujeme.
Jaroslava Janáčková
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

TJ SOKOL

ŘÍJEN 2014

INFORMUJE Dospělí hrají v horních polovinách tabulek,

A tým – V době uzávěrky tohoto
vydání okupovalo borovské áčko velice příjemné čtvrté místo tabulky I.A
třídy. Nováček soutěže doposud získal
šestnáct bodů za pět výher a jednu
remízu. V posledních kolech dokázal
díky brance v poslední minutě naplno bodovat v Leštině, pak však doma
nejtěsnějším rozdílem ztratil derby
s Pohledem a nešťastně přišel v úplném závěru o bod ze hřiště favorizovaného brodského Slovanu. Dojem
však Borová napravila herně i výsledkově přesvědčivým vítězstvím proti
Bedřichovu. Do poloviny soutěže zbývají ještě tři kola – doufejme tedy, že
se našim hráčům podaří ještě nějaké
bodíky přidat.
B tým – Na bronzovém stupínku průběžné tabulky se drží borovské béčko. To sice dvakrát po sobě podlehlo
– nejprve doma Sobíňovu a poté v
Keřkově, ale pak dokázali naši fotbalisté dvakrát za sebou bodovat (proti Dolnímu Město a na hřišti Tisu) s

daří se i mladší přípravce

vítězstvím v zádech. Zisk šesti bodů v
posledních dvou kolech tak Borovou
katapultoval na třetí místo.

Mladší žáci – Trenéři mladších
žáků v podstatě ihned na počátku sezony vyhlásili, že po generační
výměně chtějí současný ročník brát
spíše jako „přípravný“ a tým by měl
být lépe konkurenceschopný až v
dalších letech. I přesto dětem nechybí nadšení a elán a do tabulky se jim
prozatím podařilo získat šest bodů.

Mladší přípravka – Nejmenším
borovským fotbalistům se daří takřka až nečekaně. Mladí hráči drží se
všemi svými soupeři zdatně krok a na
jejich kontě postupně ale jistě přibývala vítězství. První prohra přišla teprve před nedávnem, ale i přesto lze
dosavadní působení mladší přípravky
na fotbalových kolbištích prozatím
hodnotit pozitivně. Snad to tak půjde
i dál a dětem se na hřišti bude stále
více líbit.

Jakub Janáček

Mladší žáci. Foto: David Burian

Věra Fišerová, pediatr
sběr železného šrotu MUDr.
Přišel opět podzim a s ním i nemoci z nachlazení, virózy.
Nastal ale i vhodný čas na mnohá očkování. Tento měsíc slaV sobotu 25. října 2014
víme tříleté výročí naší ordinace v Havlíčkově Borové, kdy
v havlíčkově borové a v osadách
Peršíkov a Železné Horky.
Výtěžek akce bude použit
na nákup hasičského materiálu.

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO

PŘIJMEME PRACOVNÍKA DO VÝROBY

Práce na plný nebo zkrácený pracovní úvazek,
možnost dlouhodobé brigády.
kontakt: Dagmar Doleželová, mob.: 777 501 336
e-mail: dagmar@svetsudu.cz
Adresa: Slavětín 35, Ždírec nad Doubravou

MOŠTOVÁNÍ

ZAHRÁDKÁŘI ZO ČZS H. BOROVÁ ZVOU ZÁJEMCE
O MOŠTOVÁNÍ DO SVÉ MOŠTÁRNY
VŽDY V PÁTEK OD 16 DO 17 HODIN.
POSLEDNÍ MOŠTOVÁNÍ: 31. 10. 2014.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
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ZUBNÍ
POHOTOVOST
NA NÁSLEDUJÍCÍ
MĚSÍC

mne oslovil pan starosta a během týdne jsme začaly jezdit.
Začátky nebyly jednoduché, registrace, konkurz. Pacientů jsem
čekala více. Havlíčkova Borová
a naši malí pacienti i jejich rodiče nám
přirostli k srdci a tak sem jezdíme
s láskou i za nepohody.
Jezdíme sem 2 x týdně - pondělí
a čtvrtek odpoledne. Zajišťujeme
svým pacientům veškerou léčebnou a preventivní péči, očkovací
látky vozíme s sebou po domluvě, nemusíte je shánět v lékárně
s poplatkem a převážet, máme je
Havlíčkova Borová
přímo od dodavatele.
Přijímáme nové děti k registra- ordinační hodiny:
ci od narození do 19 let. Nemusíte
nikde cestovat a čekat, jezdíme 2x PO 13:30 - 15:00
týdně za Vámi.
ČT 13:30 - 15:00
MUDr. Věra Fišerová a Šárka Nováková

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci
Kontaktní e-maily: urad@havlickovaborova.cz,
hospodarka@havlickovaborova.cz.
Ceník inzerce pro podnikatele: www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na podobě vydání s námi!

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Volební komise při komunálních volbách.
Foto: Aleš Uttendorfský

Nahoře, dole: Obří člobrdo v režii Unie rodičů
v místní sokolovně. Foto: LInda BUrianová

Den zdravé výživy v základní škole. Nahoře: příprava pokrmů u
třeťáků, dole: otevřeno pro veřejnost ve školní jídelně.
Foto: ZŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Borovské Áčko. Foto: Ivo Havlík

OBRAZEM

Při rybářském kroužku TrojHáčku. Foto: Luboš Havlíček

Podzim v mateřské škole. Vlevo dolní třída, vpravo oddělení předškoláků. Foto: MŠ

AEROBIC MIX s Veronikou
„Přijďte načerpat energii pohybem!“

-

Kdy:

ČTVRTEK: 18:00 – 19:00
začínáme již 25. 9. 2014

S sebou:

sportovní obuv, ručník a dobrou náladu 

Cena:

30 Kč/hodina

Kde:

ZŠ Havlíčkova Borová

Kontakt:

tonarova.v@seznam.cz, 739 140 913

JÓGOU

ZDRAVÍ
KU

ZAČÍNÁME V ÚTERÝ 14. 10. 2014
V 17 HODIN

V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
VSTUPNÉ 40 Kč.

Přijďte si protáhnout a prodýchat celé tělo.
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„Houba v lahvi“ aneb co vše se dá najít v lese. Za fotografii děkujeme
p. Vykoukalové.

