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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
v současné době naše obec
zpracovává nový Program rozvoje
městyse (strategii), ve které chceme
vyjasnit priority rozvoje s výhledem
na následujících roky a rozvrhnout
konkrétní rozvojové činnosti.
Obracím se na vás proto s žádostí
o vyjádření názoru na otázky
uvedené v dotazníku. Dotazník
v tištěné formě je přílohou
Borovských listů a může jej vyplnit
každý občan starší 15 let. Výsledky
průzkumu poslouží jako důležitý
podklad pro zpracování programu
rozvoje a poskytnuté údaje budou
pečlivě vyhodnoceny. Dotazník
můžete vyplnit i elektronicky na
https://goo.gl/uFKK99 (pro správné
zobrazení
dotazníku
prosím
použijte prohlížeč Mozilla Firefox
nebo Google Chrome, u prohlížeče
Internet Explorer mohou při
vyplnění nastat komplikace).
Děkuji
Vám
za
spolupráci

Fotogalerie str. 2, 11, 12

Program kina Chotěboř, str. 10

a projevený zájem.
Aleš Uttendorfský, starosta městyse

Zubní pohotovost, str. 12

plánované na 15. 10. 2017.
V rámci energetických úspor
bude provedena výměna oken,
zateplení nové budovy základní
školy, v celé budově bude provedena
vzduchotechnika
s
rekuperací
a bude provedena oprava fasády
staré budovy základní školy. Akci
bude realizovat firma PWB stavby
s.r.o. za cenu 6.302.056,30,- Kč bez
DPH.

Změna otevírací doby úřadu
městyse
Na četná přání občanů a zastupitelů
o prodloužení otevírací doby úřadu
městyse jsme se rozhodli změnit
otevírací dobu úřadu městyse
následovně: v pondělí bude otevírací
doba prodloužena do 17:00 hodin,
v pátek pak bude otevírací doba
zkrácena do 14:00 hodin. Tato Výročí 800 let od první písemné
zmínky o obci Peršíkov
změna začne platit od 1. 6. 2017.
V letošním roce slaví místní část
Energetické úspory budovy Peršíkov 800 let od první písemné
základní školy Havlíčkova Borová zmínky. V rámci tohoto výročí bude
na Peršíkovskou pouť v neděli 28. 5.
V návaznosti na proběhlé výběrové 2017 v kulturním domě v Peršíkově
řízení související s rekonstrukcí výstava starých fotografií s názvem
budovy základní školy bude započato „Peršíkov v proměnách“ od 10:00
s pracemi na tomto projektu od do 14:00 hodin. Městys Havlíčkova
15. 5. 2017, ukončení akce je
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MŠE SVATÁ
28. KVĚTNA 2017
V 9:30 hod.
V PERŠÍKOVĚ

Myslivecká soutěž ve Vilémově. Foto: Tomáš Janáček
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Pálení čarodějnic u Trojháčku. Foto: Linda Burianová

Šesťáci v rámci akce Čistá Vysočina vyčistili silnici na Vepřovou. Foto: ZŠ Cesta na Cibotín a Železné Horky je díky V. a IV. třídě čistší. Foto: ZŠ
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Den Země jsme oslavili prací - u vodárny je uklizeno. Foto: ZŠ

Čistá Vysočina - Druháci u Podhoráku. Foto: ZŠ

Osmáci sbírali papír... Foto: ZŠ

Děti čtou dětem - osmé setkání s pohádkou. Foto: ZŠ

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

KVĚTEN 2017

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 13. 4. 2017

2/4/2017 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: Starosta přečetl usnesení z minulého jednání.
Dále informoval, že koupě automobilu pro pečovatelku se prozatím odkládá. V současné době jedná s Městem
Přibyslav o spolupráci v zabezpečení pečovatelské služby.
ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. Hlasování: 14-0-0.
3/4/2017 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: V programu jednání starosta přesunul bod č. 5 za bod č. 6.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 14-0-0.
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2016: Starosta
informoval, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
ZM bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření Městyse Havlíčkova Borová za rok 2016.
4/4/2017 ZÁVĚČNÝ ÚČET MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK 2016: Starosta informoval, že se
jedná o závěrečný účet, jehož návrh byl schválen na minulém jednání zastupitelstva.
ZM schvaluje závěrečný účet Městyse Havlíčkova Borová za rok 2016 bez výhrad. Hlasování: 14-0-0.
5/4/2017 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ K 31. 3. 2017: Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením.
ZM schvaluje rozpočtové opatření k 31. 3. 2017. Hlasování: 14-0-0.
6/4/2017 ŽÁDOSTI O DOTACI NA REKONSTRUKCI BUDOV: Paní Pavla Č. podala žádost o dotaci na
rekonstrukci. Majetková i finanční komise doporučila ke schválení.
Zastupitelstvo městyse schvaluje žádost paní Pavly Č., trvale bytem Sázavská 584, 582 91 Světlá nad Sázavou,
o dotaci ve výši 400.000,- Kč na celkovou rekonstrukci domu čp. 139 v Havlíčkově Borové s podmínkou přihlášení
trvalého bydliště do uvedené stavby do tří let od schválení dotace. Hlasování: 13-1-0 (proti: Štěpán Z.).
7/4/2017 ŽÁDOST O DOTACI NA REKONSTRUKCI BUDOV: Pan Libor J. žádá o dotaci na rekonstrukci domu
čp. 153. Finanční i majetková komise doporučila ke schválení.
ZM schvaluje žádost pana Libora J., trvale bytem Dlážděná 130, 582 23 Havlíčkova Borová, o dotaci ve výši
400.000,- Kč na celkovou rekonstrukci domu čp. 153 v Havlíčkově Borové s podmínkou přihlášení trvalého
bydliště do uvedené stavby do tří let od schválení dotace. Hlasování: 14-0-0.
8/4/2017 ŽÁDOST O DOTACI NA REKONSTRUKCI BUDOV: Další žádost přišla od pana Jiřího D. na opravu
domu čp. 65. Starosta panu Jiřímu D. telefonoval, aby se ujistil, že ví o podmínce přihlášení trvalého bydliště. S touto
podmínkou pan Jiří Dvořák nesouhlasí. Zastupitelé diskutovali o tom, v jakém časovém horizontu – zpětně – se mají
dotace poskytovat. Bylo navrženo, aby se projednaly nové podmínky pro získání dotace. Místostarosta navrhl, aby se
dotace vztahovaly také na chalupáře. Tento návrh zastupitelé kritizovali.
ZM neschvaluje žádost pana Jiřího D., trvale bytem Jarní 7, 586 05 Jihlava, o dotaci ve výši 350.000,- Kč na
rekonstrukci domu čp. 65 v Havlíčkově Borové pro nesplnění podmínek. Hlasování: 14-0-0.
9/4/2017 ŽÁDOSTI O DOTACI SPOLKŮM: Starosta promítl žádosti o dotaci. Veškeré žádosti byly na finanční
komisi. Žádost TJ Sokol Havlíčkova Borová byla z dotací vyjmuta, neboť bylo žádáno na úpravy v budově sokolovny,
která je v majetku městyse. Bylo dohodnuto, že některé změny jsou v sokolovně možné, a jelikož se bude jednat o
opravy, které jsou nad rámec výpůjčky, půjdou náklady na účet městyse. Bude uskutečněna schůzka představitelů obce
a TJ Sokol a dořešeno na místě. Hana Půžová se dotázala, zda může o dotaci požádat kterákoli fyzická osoba, která
nemá živnostenský list. Starosta informoval, že ano.
ZM schvaluje přidělení dotací dle rozpisu v celkové výši 103.500,- Kč. Hlasování: 14-0-0.
datum přijetí
žádosti

název spolku

1

20.3.2017

Jan Staněk, Havl. Borová

2

28.3.2017

MS Havl. Borová

3

29.3.2017

4
5

6

požadovaná a
schválená částka

účel

8.000,- Kč

nákup míčů na volejbal, stojanů na míče, turnaj

28.000,- Kč

den s myslivostí, rybářské závody, nákup pomůcek,
výlet do obory, tábor v Železných Horkách

Trojháček Havl. Borová

34.500,- Kč

revitalizace rybníka, volnočasové aktiviti pro občany

29.3.2017

Josef Nejedlý Havl. Borová

8.000,- Kč

letní a zimní sedmiboj dvojic

30.3.2017

Českomoravský svaz
chovatelů poštovních
holubů Havl. Borová

5.000,- Kč

papír do košů, papír a barva do tiskárny, krmení

Český zahrádkářský svaz
Havl. Borová

20.000,- Kč

opravy na moštárně - lis, WC

30.3.2017
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10/4/2017 PROGRAM ROZVOJE MĚSTYSE – DOHODA O SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU: Dohoda je pod
záštitou Spolku pro rozvoj venkova, naše spoluúčast je 10.000,- Kč, výstupem je plán rozvoje obce. Termín úvodního
diskuzního setkání bude 3. 5. 2017 od 17:30 hod. upřesněno v Borovských listech.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického
řízení. Hlasování: 14-0-0.
11/4/2017 SMĚNNÁ SMLOUVA MEZI LDO PŘIBYSLAV A PODÍLNICKÝMI OBCEMI: Starosta informoval,
že se jedná o záměru směny z minulého jednání.
ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 243 o výměře 29.281 m2 (lesní pozemek) v k. ú. Březní nad Oslavou a p. č. 700
o výměře 5.028 m2 (lesní pozemek) v k. ú. Obyčtov za pozemky p. č. 1452 o výměře 2.687 m2 (lesní pozemek) v k.
ú. Ostrov nad Oslavou, p. č. 540/2 o výměře 757 m2 (lesní pozemek) v k. ú. Lhotka u Žďáru nad Sázavou a p. č. 814
o výměře 1.211 m2 (lesní pozemek), p. č. 815 o výměře 16.122 m2 (lesní pozemek), p. č. 816/1 o výměře 6.030 m2
(lesní pozemek), p. č. 816/2 m2 o výměře 2.572 m2 a p. č. 872 o výměře 6.404 m2 (lesní pozemek) v k. ú. Obyčtov.
Hlasování: 14-0-0.
12/4/2017 RŮZNÉ - Žádost o změnu smlouvy o smlouvě budoucí kupní: Pan Martin D. a paní Tereza S. žádají
městys o změnu údajů v budoucí smlouvě. Smlouvu požadují pouze na paní Terezu Sedláčkovou.
ZM schvaluje žádost o změnu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 4183/12 v k. ú. Havlíčkova
Borová, trvalý travní porost, o výměře 824 m2 s paní Terezou S. a panem Martinem D.. Nově bude jako budoucí
kupec uvedena pouze paní Tereza S. Hlasování: 14-0-0.
13/4/2017 RŮZNÉ - Žádost o odkup pozemku: Pan Bohuslav M. zažádal o prodej pozemků u své dílny a zároveň
nabídl svůj pozemek k odkupu. Majetková komise doporučila ke schválení.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemků dle g. p. 665-13/2017 označených jako díl „a“ a díl „b“ o celkové výměře
52 m2 za cenu 2.000,- Kč, za podmínky prodeje p. č. 4113/2 v k. ú. Havlíčkova Borová o výměře 17 m2 za stejnou
cenu Městysi Havlíčkova Borová. Hlasování: 14-0-0.
14/4/2017 RŮZNÉ - Smlouva o zřízení věcného břemene: Starosta informoval, že se jedná o smlouvu na plynovod
v nové lokalitě U Vodárny.
ZM schvaluje smlouvu č. 8800076137_1/VB o zřízení věcného břemene s firmou GasNet s.r.o. na pozemky p. č.
4114, p. č. 4183/1, p. č. 4183/2 a p. č. 4184 v k. ú. Havlíčkova Borová. Hlasování: 14-0-0.
15/4/2017 RŮZNÉ - Žádost o placení vodného a stočného zálohově: Paní Martina Š. podala žádost o možnost
placení vodného a stočného zálohově. Finanční komise nedoporučila zavádění zálohových plateb.
ZM neschvaluje žádost o možnost placení vodného a stočného zálohově. Hlasování: 14-0-0.
16/4/2017 RŮZNÉ - Svoz komunálního odpadu: V rámci svazku je naplánováno přesoutěžení dodavatele na svoz
komunálního odpadu.
ZM schvaluje zapojení městyse do výběrového řízení na zajištění svozu komunálního odpadu. Hlasování: 14-0-0.
RŮZNÉ - Otevírání obálek: Otevírání obálek na akci zateplení školy se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2017 v 15:00 hod.
ZM bere na vědomí konání výběrového řízení na akci ZŠ.
DISKUZE
Otto Hájek oznámil, že Ing. Jana Fischerová přijede společně s delegací z Brixenu. Dále přednesl, že by bylo vhodné
pořídit také nějaké cizojazyčné materiály.
Blanka Janáčková přednesla závěr ze zasedání kontrolní komise – zápis z jednání zastupitelstva, kritiku přejezdu
Borová x Borová a dotace pro pana Vojtěcha N.
Jana Žáková konstatovala, že Dlážděná ulice je v současné době úplně zdevastovaná. Nedá se projít ani po travnatém
břehu, všude jsou poházené kameny, díry nejsou označené. Přes léto tudy chodí turisté a není vhodné, aby to takto
zůstalo delší dobu. Starosta konstatoval, že je třeba toto provizorně řešit.
Roman Šorf si postěžoval na stav dětského hřiště u sokolovny.
Roman Brukner požadoval důstojnější vývěsku na parte. Upozornil, že parte poletuje po náměstí.
Karel Šmíd vznesl dotaz na pracovní dobu ÚM. Navrhoval úpravu této doby. S tímto dotazem souvisí pracovní doba
pošty, kterou převezme úřad městyse.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
28. 5. 2017

9:30
neděle

MŠE SVATÁ V PERŠÍKOVĚ, pozvánka na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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Pracovní doba úřadu městyse
od 1. 6. 2017
Pondělí:
7:00 - 17:00 hod.
Úterý:
7:00 - 15:30 hod.
Středa:
7:00 - 15:30 hod.
Čtvrtek:
7:00 - 15:30 hod.
Pátek:
7:00 - 14:00 hod.
Přestávka: 11:30 - 12:00 hod.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Borová v rámci těchto oslav vydá
drobnou publikaci s názvem Osm
století Peršíkova.

Oprava silničních výtluků
Oprava četných výtluků na
silnicích, které se objevily po zimě,
je objednaná u KSÚS Kraje Vysočina
a proběhne dle počasí a možností
KSÚS v horizontu cca 1 měsíce.
Větší opravy silnic nejsou na letošní
rok plánovány.
Borovské hry
Letošní ročník Borovských her se
uskuteční 23. - 25. 6. 2017 v Borové
u Poličky. Zájemci o účast na této
akci se mohou hlásit do 20. 6. 2017
na úřadu městyse. Odjezd autobusu
bude v pátek v odpoledních
hodinách, návrat domů potom
v neděli kolem poledne. Ubytování
bude jako již tradičně ve vlastních
stanech. Všichni jsou srdečně zváni.

Z ÚŘADU MĚSTYSE

Oznamujeme
občanům,
kteří
ještě neuhradili poplatky za vodné
a stočné, svoz komunálního odpadu
a poplatek ze psa, aby tak učinili
nejpozději do 31. května 2017.
Poplatky
můžete
uhradit
bezhotovostně na bankovní účet
č.
1122777349/0800
(částku
a variabilní symbol Vám rádi dělíme),
nebo osobně na úřadu městyse.
Jana Stránská
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Slovo hejtmana
V našem světě plném rozporů a špatných zpráv, které se na nás valí
z internetu a z nejen bulvárních médií mě těší ty méně senzační a hlasité
informace. Například o dobrých činech statečných lidí. Nebo o jejich běžné
práci pro jiné. Letos bude Kraj Vysočina opět vyznamenávat záslužnými
medailemi ty, kteří se podíleli dlouhodobě nebo konkrétními činy na bezpečí
našich spoluobčanů. Jde nejen o policisty, záchranáře nebo profesionální
hasiče, kteří vykonali něco více než své profesní povinnosti. Zvláště mě těší,
že jsou mezi nimi i mladí lidé nebo dokonce děti dokazující svou odvahu
a schopnost riskovat při pomoci jiným včetně záchrany jejich života.
Zvláštní kapitolou jsou v tomto směru dobrovolní hasiči – na Vysočině
jedni z nejpočetnějších a nejaktivnějších v zemi. Jsou vždy připraveni
pomoci při požárech i při přírodních pohromách, jež provázejí mimořádné
situace i běžný život. A že mnohdy jde i o to přežití, to si uvědomíme, až nás
to najednou zaskočí. Ale nezapomínám, že současně jsou i životadárným
momentem kulturního a společenského života zvláště v menších obcích. To
je typické právě pro náš ze znatelné části venkovský region. V našem kraji
v současnosti funguje 955 hasičských sborů s více jak 44 tisíci dobrovolných
hasičů. Jejich počet se dokonce zvyšuje. Proto Kraj Vysočina letos navýšil
svou dotaci na jejich krajské sdružení na 1 850 000 korun, což je o 150 tisíc
více než vloni.
Kromě toho Kraj Vysočina přichází i s další pomocí – 69 obcí obdrží od
kraje příspěvek na pořízení vozidla pro jejich dobrovolné hasiče v celkové
výši 20,7 mil. korun. Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo v rámci
Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017 také dotace
městům a obcím na konkrétních 10 projektů. Ty budou využity například
na doplnění městských kamerových dohlížecích systémů nebo na výchovně
preventivní akce. Jsou to ovšem jen příspěvky, záleží hlavně na aktivitě
a práci v městech a obcích. Chci ovšem zdůraznit, že nám i v krajských
orgánech jde o bezpečnost a spokojený klidný život našich občanů.
A v rámci svých možností a kompetencí budeme i nadále podporovat vše,
co k němu přispívá.
Kraj Vysočina patří k nejbezpečnějším v České republice. To nás ovšem
nesmí uspokojovat. Rád bych vyjádřil své poděkování a uznání těm, kteří se
svými činy i každodenní poctivou prací na tom podílejí.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Čištění Borovského potoka aneb potok není skládka, šulnul k tomu čarodějnický rej.. prej :)
Tak by se nechalo shrnout naše sobotní odpoledne a následný večer u rozpálené čarodky, ale pěkně popořádku.
Všimli jste si, že se u nás roztrhl pytel s akcemi, kterých se dotýká naše okolí, příroda, svět, který nás obklopuje
a jeho čistota - stav - záchrana?
„Čistá Vysočina“, „čistá řeka Sázava“, „Den země“, naše partnerská akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, od které
jsme dostali rukavice pro dospělé i prcky a pytle na sběr odpadu, a které patří velké díky. Asi si lidé uvědomují,
že samo sebou se nikdy nic neopraví, ani neuklidí a je třeba tomu pomoci. Však někdy jít proti proudu, proti
mainstreamu dnešní lenosti, termínu „za kolik“, prostě jen tak.
„Všude krásně, doma nejlíp.“
Možná i s tímto jsme se opět vydali proti proudu našeho malebného potoka, opět jsme startovali v sobotu hodinku
po poledni u našich oblíbených kontejnerů a pravdou je, že to byla fajnová procházka, a že ten náš potok opravdu
přestal být skládkou. Milé překvapení, že. :)
Účast? Tam jsme na tom hůř :), ale co. Počasí tento rok hraje barvami aprílu ještě dneska, tak jsme i datum nadvakrát
přesouvali. Prostě apríl se vším všudy a naše Vysočina. Však dojela aj návštěva, zdaleka - až z Prahe :). Tak říkáme si, že se
vytáhnem. Spojíme to s čarodkou, buřtem u ohně, čajem, kávou, mega super fitness buchtou, aj luxus bábovkou, tutam
nahodit si, trávit navečer rybačkou, s dětmi, s přáteli - fajn lidmi, loučením se zimou, v teple ohně naší super čarodky
a ejhle.. kde jste byli v sobotu? Není všem dnům konec, nevzdáme se.
Díky dík všem, kdo se s námi prošli, kus toho našeho potoka vyčistili, u buřta či buchty sedli, u kávy zasmáli se,
díky dík za fajn odpoledne s večerem.
Na viděnou. 										
											
Luboš Havlíček, TrojHáček
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Celý měsíc duben jsme ve školce
směřovali k činnostem, které patří
k právě panujícímu jaru.
Přivítali jsme svátky jara –
Velikonoce, zabývali jsme se
tématem zvířata a jejich mláďata
a zařadili jsme i dopravní výchovu.
Sovičky absolvovali další 4 lekce
plavání a navštívili jsme kino
Krucemburk, kde děti shlédly pásmo
pohádek „Mikeš vypráví pohádku“.

Zápis do I. třídy
Deset dětí ze třídy Soviček se od
září pečlivě připravovalo na zápis do
I. třídy. Konečně nastal tolik
očekávaný den. V pondělí 3. dubna
se všichni postupně dostavili
k řádnému zápisu. K budoucím
prvňáčkům přibude ještě Terezka
Musilová, která se s rodiči a bratrem
přistěhuje z Pardubic do Havlíčkovy
Borové (s dětmi z naší školky se
seznámila při několika návštěvách).
Ve škole
vládla pohádková
atmosféra,
děti
si
prošly
s doprovodem deváťáků několik
stanovišť a úkoly, které pro ně
připravily paní učitelky Slámová
a Neubauerová, zvládly na jedničku.
Dárečky a výborné pohoštění
v „kavárně“ byly odměnou pro
šikovné děti a pyšné rodiče. Dětem
přejeme úspěšný start v novém
školním roce a rodičům, ať jim jejich
zlatíčka dělají jen samou radost.
Děti na startu - společné cvičení
rodičů s dětmi
Naše mateřská škola je od
listopadu loňského roku zapojena
do projektu „Děti na startu“.
Je to celorepublikový projekt
všeobecné pohybové přípravy dětí
předškolního a mladšího školního
věku zaměřený na rozvoj základní
pohybové motoriky, koordinace,
obratnosti, rychlosti a síly.
K pravidelnému cvičení je
přihlášeno 27 dětí a většina z nich
má výbornou docházku. V úterý
18. dubna jsme pro děti uspořádali
společné cvičení s rodiči. Naší
snahou bylo do hodinové ukázky
cvičení aktivně zapojit rodiče,
prarodiče i sourozence malých
cvičenců a alespoň částečně jim
přiblížit náplň a různorodost
pohybových aktivit při cvičení.
6

Sešlo se nás opravdu hodně. 21
registrovaných dětí, 7 sourozenců,
18 maminek, 2 tatínkové, 1 babička
a 2 trenérky. Celkem se do úterního
společného cvičení zapojilo 51
lidiček a věříme, že si všichni užili
radost z pohybu bez stresu z výkonů.

KVĚTEN 2017

zahrály pohádku „Kuřátko a obilí“
a setkání jsme zakončili písničkou
„Ježibaba“, při které se všichni nejen
pobavili, ale také zahřáli.

Slavnostní stužkování předškoláků
Ve čtvrtek 27. dubna jsme pro devět
předškoláků připravili slavnostní
stužkování. Sovičky vůbec netušily,
co je čeká a o to větší byla jejich radost,
když jim paní ředitelka připínala
na trička stužky „Předškolák
2016/2017“. Děti se předvedly
s krátkým programem, pan starosta
předal dárky a paní Doleželová
ze Slavětína darovala dřevěné
Sovičky. Dárek dostaly děti i od paní
ředitelky, ale ten jsme rozbalili až
druhý den. V jedné obálce byl dopis
pro předškoláky a v dalších devíti
čekalo na předškoláky překvapení
v podobě poukázek na zmrzlinu.
Paní ředitelko, děti už se moc těší!
Na závěr naší slavnosti jsme všichni
poseděli u malého občerstvení.

Babičko, dědečku, čti nám
a vyprávěj
Ve čtvrtek 6. dubna jsme ve
školce přivítali milou návštěvu.
V rámci seniorského čtení přišla
děti pohádkou uspat naše bývalá
dlouholetá kolegyně, paní učitelka
Jaroslava
Hájková.
V
úterý
25. dubna děti se zaujetím
poslouchaly vyprávění našeho
dalšího hosta, pana Otto Hájka.
Nejvíce je nadchlo povídání o 60 let
starém, dřevěném koníčkovi, kterého
jim pan Hájek přinesl ukázat. Byla to
jeho nejmilejší hračka, když byl ještě
malý kluk. Po poutavém vyprávění
uspával pan Otto Hájek děti Čarodějnický den
pohádkou „Ubrousku, prostři se!“. Ten kdo přišel k nám do školky
Oběma bývalým kolegům děkujeme v pátek 28. března, byl asi hodně
za příjemný zážitek.
překvapený. Místo dětí zde viděl samé
čarodějnice a čaroděje. To proto,
Děti čtou dětem
že u nás probíhal „Čarodějnický
Ve čtvrtek 27. dubna jsme se již po den“ a o zábavu bylo opravdu
osmé setkali se čtenáři v základní postaráno. Míchaly se čarodějnické
škole. Čtvrťáci už nás netrpělivě lektvary, probíhal slalom na
očekávali a během velké přestávky koštěti mezi židličkami, kouzlilo se
se Sovičkám plně věnovali. V malé a čarovalo. Jeden čaroděj si dokonce
tělocvičně se děti zaposlouchaly do přinesl malého kouzelnického
pohádky „Kohoutek, zlatý hřebínek křečka Matýska. A na závěr celého
a čarodějný mlýnek“ a následovalo čarodějnického dopoledne jsme na
oblíbené plnění úkolů. Děti ze školky dvorečku upálili zlou čarodějnici.
ukázaly, jak byly pozorné a vše hravě
Jaroslava Janáčková
zvládly. Sovičky čtenářům na oplátku

Zápi dětí do I. třídy. Foto: MŠ

LETEM ŠKOLNÍM
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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

Zápis do 1. třídy
Letošní zápis budoucích prvňáčků
se konal v pondělí 3. dubna. Na
řádný průběh dohlížely paní učitelky
Vlasta Slámová, Dana Neubauerová
a výchovná poradkyně Jana Žáková.
Na své svěřence se přišla podívat
také paní učitelka Janáčková z MŠ.
Přivítali jsme celkem 11 předškoláků
z Havlíčkovy Borové, Jitkova
a Slavětína. Jejich počáteční
nervozitu
pomáhaly
překonat
pohádkové postavy - žáci IX. třídy
(s paní učitelkou D. Boumovou).
Ti zabavili děti v doprovodném
programu, kde nebyla nouze
o zábavné hry, soutěže i odměny.
To nejtěžší ale na malé žáčky
čekalo ve dvou třídách, a to splnění
skutečných prvních úkolů. Někteří
s trémou, někteří s malými rozpaky
a jiní v naprostém klidu prokázali
své znalosti z oblasti předčíselných
představ, sluchového a zrakového
vnímání, prostorové orientace
a řečových dovedností. Za svoji
snahu si nakonec všichni odnesli
mnoho pěkných dárků a v naší
„školní kavárně“ se po tak těžkém
„boji“ mohli společně s rodiči
občerstvit. Domů si s sebou také
odnesli první jedničku. A vůbec
nevadilo, že byla perníková. Na
všechny budoucí prvňáčky se v září
budeme moc těšit.
Dana Neubauerová

Souboj čtenářů
Je dobojováno! 90 tříd šesťáků
po celé republice přečetlo během
března pět knih a 10. dubna
v 10:00 usedlo k počítačům.
I borovští šesťáci na stránkách www.
rostemesknihou.cz „rozklikli“ 25
záludných otázek a měli 30 minut
na zápis odpovědí, samozřejmě jen
s vlastními poznámkami a vlastní
pamětí. Zdálo se, že jsme připraveni.

číslo 9

ročník
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Soutěž testovala kromě čtenářské
gramotnosti, postřehu či paměti
však i pracovitost, spolehlivost
a sportovního ducha, především
smysl pro týmovou práci. Bohužel v
každé z výše uvedených položek se
objevily závažné nedostatky - některé
odpovědi byly neúplné či chybné,
paměť ani poznámky nepomáhaly,
navíc se ukázalo, že jeden žák knihu
nepřečetl celou, dalšího knížka prý
nezaujala natolik, aby si poznámky
dělal důkladně, prostě i týmový duch
u některých zrovna nefungoval.
Zkrátka a dobře: do Prahy na utkání
pěti vítězných týmů nepojedeme,
do 20. místa jsme se také neumístili
(takže nemusím péct slibovaný
čokoládový dort) a 73. místo je
velkým
zklamáním.
Jediným,

školní rok

2016/2017

IV. (Karel IV. je oblíbencem Báry
ze šestky a té se podaří opět dostat
do jeho blízkosti), Zuby nehty,
soubor hrůzostrašných povídek (po
přečtení by mě na noční hru nikdo
nedostal).
Lenka Havlíková

Dubnové ekologické aktivity
11. dubna jsme tak trochu předčasně
„oslavili“ Den Země. A jako vždy
- slavili jsme prací. Tradičně jsme
úplně všichni opustili školní lavice
a vydali se i s pracovním nářadím do
terénu. Žáci 1. stupně uklízeli v obci
- v okolí školy i parku, na náměstí
a na obou dětských hřištích. Šesťáci
a sedmáci upravili okolí vodárny.
Žáci obou nejvyšších ročníků

Druháci i páťáci na akci Den Země Na dětském hřišti u jedné z lip vysazených u příležitosti
česko-polských návštěv. Foto: ZŠ

a snad nemalým přínosem celé akce
je skutečnost, že minimálně 9 žáků
z 10 přečetlo během měsíce jednu
knihu, a stále věřím, že většinu
z nich to navíc i bavilo (,,Ta knížka
byla asi to nejlepší, co jsem kdy
četl ... jednou jsem kvůli ní vstával
o půl páté ráno...“) Kdybyste si chtěli
přečíst dobrou knížku i vy a pak
zjistit, zda byste odpovědi zvládli
líp než šesťáci, doporučujeme:
P. Braunová: Ztraceni v čase (Martin
se ocitne v minulosti a z nudných
prázdnin je dobrodružství jako
hrom), Uri Orlev: Běž, chlapče,
běž (působivý příběh židovského
chlapce, který se skrývá před Němci
i Poláky), A. Audhild Solbergová:
Válka proti superkrávám (Anna Bea
je jiná než ostatní a ve třídě zažívá
hotové peklo), V. Válková: Král Karel

pracovali ve dvou skupinách - jedna
připravovala náš AKORD na další
sezonu a ta početnější už tradičně
především hrabala «na borovském
kopci“. Tady nás přímo šokovalo,
jak se chovají někteří majitelé
hrobů, když odklízejí rostliny, hlínu,
kameny, svíčky apod. Všechno je
víceméně naházené mimo vyhrazený
prostor, k bráně budeme brzy přes
odpadky přelézat, hromada stejně
vysoká jako hřbitovní zeď jasně
vypovídá o tom, jakým způsobem
se odpad vyhazuje - prostě jen
tak ... rovnou ... za zeď! Společně
s dětmi jsme přemýšleli, kde je
vlastně „jádro pudla“?
O deset dní později jsme se
zapojili do akce Čistá Vysočina,
kterou
každoročně
vyhlašuje
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Kraj. Jednotlivé třídy se vydaly
z Havlíčkovy Borové do všech
světových stran: na Podhorský
rybník, Železné Horky, Cibotín,
Jitkov, Slavětín, Vepřovou nebo
Modlíkov. Ředitelka školy si dala
tu práci a spočítala, že jsme v obou
směrech uklidili příkopy podél silnic
v celkové délce 65 km. Dobré, ne!
Jana Žáková, 2. stupeň

VŠEZNÁLEK - vědomostní soutěž pro žáky 5. tříd
Ve středu 12. dubna (těsně před
velikonočními
prázdninami)
se čtyřčlenné družstvo páťáků
vypravilo do brodského AZ centra,
kde se konalo okrskové kolo
vědomostní soutěže Všeználek.
Aneta Jiráková, Lucie Holcmanová,
Lucie Hájková a Jan Burian se na
soutěž pečlivě připravovali. Poslední
měsíc „sestudovávali“ encyklopedie
a naučné publikace, své znalosti
prověřovali v nejrůznějších kvízech.
Potěšeni
předešlými
úspěchy
v matematické soutěži i povedeným
programem pro stužkování deváťáků
se utkali v palbě losovaných otázek se
špičkami pátých tříd okolních škol.
Ve chvilce se museli všichni čtyři
členové družstva shodnout na jedné
odpovědi, ať už se týkala vědomostí,
znalosti přísloví či českých hradů
a zámků, schopnosti vyřešit hádanky.
Soutěž byla neuvěřitelně bodově
vyrovnaná. I když se naše družstvo
neumístilo na předních příčkách,
přivezlo si cenné zkušenosti
a rozhodně dobře reprezentovalo
naši školu.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

číslo
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Jarní sběr papíru
... zajistili již podruhé v tomto
školním roce žáci VIII. ročníku. Ve
dnech 18. - 20. dubna se podařilo
naplnit přistavený kontejner. Osmáci
navíc zapisovali, jak se jednotliví
žáci ve třídách na sběru podíleli,
a zde jsou výsledky: I. třída - 22 %, II.
třída - 57 %, III. třída - 40 %, IV. třída
- 50 %, V. třída - 38 %, VI. třída - 30

2017 v Třebíči.
Nejlepších
40
soutěžících ve čtyřech
věkových kategoriích z celého
Kraje Vysočina předvedlo své
recitační umění před tříčlennou
odbornou porotou, která hodnotila
nejen
přirozenost
dětského
projevu, ale i uměleckou hodnotu
a schopnost recitátora uchopit

Žáci 5. ročníku na soutěži Všeználek. Foto: ZŠ

%, VII. třída - 43%, VIII. třída - 81
%, IX. třída - 25 % žáků. Děkujeme
všem za příspěvek - žákům, rodičům,
firmám a jednotlivým občanům.
O tom, jakou finanční částku za
sběr získáme a jak s ní naložíme, vás
budeme informovat.
Osmáci a Jana Žáková

Recitace - krajské kolo
Krajská přehlídka recitační soutěže
sólistů proběhla v pátek 21. dubna

zvolený text a tvořivě ho interpretovat.
A naše škola měla v krajské
soutěži své zástupce: sedmačku
Nelu Bartuškovou a deváťáka
Martina Antla. Oba dva předvedli
ve velmi silné konkurenci skvělé
výkony a perfektní vystupování
na veřejnosti. Přestože se našim
recitátorům nepodařilo postoupit
do národního kola, i tak je to pro
naši školu obrovský úspěch. Chtěli
bychom jim za skvělou reprezentaci
školy poděkovat a blahopřejeme
k postupu mezi nejlepší v celém kraji
v tak náročné soutěži. Poděkování
též patří panu Martinu Bartuškovi,
který nám dělal jak v okresním, tak
i v krajském kole řidiče.
Martina Brychtová, ředitelka školy

Nelča a Martin recitovali v Třebíči. Foto: ZŠ
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Dopravní výchova ve čtvrtém
ročníku jde do finále
Žákům čtvrtého ročníku už zbývá
jen pár hodin tělesné výchovy, ve
kterých si mohou prověřit znalosti
z dopravní výchovy. V několika
různých testech se děti perou
s testovými otázkami, jejichž
předmětem jsou pravidla silničního
provozu, dopravní značky, povinné
vybavení jízdního kola i schopnost
řešit situace na křižovatkách. To,

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

číslo
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bestselleru Williama Goldinga Lord
of the Flies (Pán much) zhlédli ve
středu 26. dubna žáci 7. - 9. ročníku
ZŠ Havlíčkova Borová v jihlavském
divadle DIOD. Hra pojednává
o trosečnících na opuštěném ostrově,
na kterém se zachrání skupina
teenagerů. Divák má možnost
sledovat jejich snahu o záchranu,
komunikační krize a působení
extrémních podmínek divočiny na
chování jednotlivých hrdinů. Zdařilé
představení, nastudované studenty
gymnázia v Brně, bylo pojato
moderně a originálně. Opravdu jsme
nelitovali. Kromě pěkné angličtiny
účinkujících se žáci pobavili a také
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ poučili. Sami hodnotili představení
jako velmi přínosné. A protože
Anglické divadlo
se celé představení hrálo pouze
Volnou
adaptaci
anglického v anglickém jazyce, měli žáci
možnost zúročit
a
ověřit
si
své
znalosti
i vědomosti.
jak zvládnou vše uvedené, se ukáže
v měsíci květnu, kdy čtvrťáci navštíví
dopravní hřiště. Tam si kromě
testu z pravidel silničního provozu
vyzkoušejí i jízdu zručnosti na kole
a projíždění dopravním hřištěm, tj.
zmenšeným modelem dopravních
situací. Zde děti musejí prokázat,
že vše, co se naučily, umějí také
použít v praxi: objet překážky, projet
zúženým místem či křižovatkami
různého druhu. To vše za přísného
dozoru paní Mrštíkové, učitelky
z autoškoly, i zástupců dopravní
policie. Zdárným splněním všech
úkolů získají děti průkaz cyklisty.
Přejeme hodně štěstí!

Kateřina Vojtková

I. a II. třída staví Farmu. Foto: ZŠ

Děti čtou dětem
Čtvrťáci a děti
z MŠ se už
poosmé sešli 27.
4. v tělocvičně
ZŠ.
Příběh
Kohoutek,
zlatý hřebínek
a
čarovný

mlýnek nás opět
přenesl do kouzelného
pohádkového
světa.
Po
soustředěném poslechu čekaly
na Sovičky z MŠ ještě další úkoly.
Nejdříve srovnaly obrázky z
pohádky ve správném pořadí
a v poslechovém testu si vyzkoušely
svoje ouška - určovaly zvuky
domácích zvířat - a navíc hledaly
obrázek daného zvířete. Na oplátku
předvedli předškoláci čtvrťákům
pohádku Kuřátko a obilí, která se
jim moc povedla. Po závěrečném
fotografování
ještě
následoval
společný taneček, který se již nesl
v duchu blížících se čarodějnic.
Dana Neubauerová

I. a II. třída staví soutěžní farmu
V rámci pracovní výchovy jsme
se přihlásili do soutěže Stavíme ze
stavebnice Rota s tématem Moje
farma, kterou vyhlásil Kraj Vysočina.
Úkolem bylo ze stavebnice vytvořit
nejrůznější zvířata, jejich výběhy,
zemědělská stavení či stroje a další
prvky vztahující se k tomuto námětu.
Hotovou farmu jsme museli podle
daných instrukcí nafotit (což bylo
asi nejtěžší) a odeslat do soutěže.
A odměna? Tři nejlepší třídy stráví
den v přírodním muzeu Veselý
Kopec, kde se děti stanou skutečným
farmářem. Tak nám držte palce!
Vlasta Slámová

MYSLIVECKÝ KROUŽEK INFORMUJE
V měsíci dubnu jsme měli napilno. Nejprve jsme vyčistili všechny krmelečky po zimě. Potom jsme obnovili
myslivecké chodníky. A hlavně se pečlivě připravovali na soutěž, která nás čekala.
V neděli 23. dubna ráno jsme se vydali na zámek ve Vilémově, kde se konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej.
Soutěže se zúčastnilo 13 dětí v doprovodu několika rodičů, počasí nám ale letos nepřálo. Sice nepršelo, ale byla
hrozná zima. I tak to děti neodradilo a soutěž si užívaly. Celkem soutěžilo 46 dětí z různých mysliveckých kroužků
na okrese. Děti psaly písemný test z myslivosti a poté je čekala stezka parkem, kde je čekalo 8 stanovišť. Musely
popsat parohy, poté poznat lupeny, semena, větvičky, popsat mysliveckou mluvou zvířata, poznat rasy psů a stopy
zvěře a nakonec oblíbená střelba ze vzduchovky. A výsledky ...
kategorie A: 4. Verča Janáčková (3. místo jí uteklo jen o bod), 10. Bára Janáčková, 13. Katka Balcarová, 14. Kristýna
Břízová a 16. Verča Břízová.
Kategorie B,ta to má vždy těžší ...:
3. Lukáš Balcar, 6. Ester Janáčková, 7. Katka Luňáčková, 13. Pepča Stehno, 16. Vašek Čejka, 18. Jana Hájková,
22. Radim Solnička, 27. Matyáš Sláma.
Dětem moc gratulujeme, dělají nám radost.
A NAKONEC TO NEJLEPŠÍ! Získali jsme 1. místo jako vítězný kroužek. Určitě to zase oslavíme.
V sobotu 29. dubna jsme vyrazili s Trojháčkem na čištění Borovského potoka, počasí nám přálo a procházka to bylo
víc než příjemná a samozřejmě i užitečná, odpadků letos tolik nebylo a to nás těší.
Za myslivecký kroužek Tomáš Janáček

9

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

KVĚTEN 2017

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY praktického lékaře MUDr. Petra Prokše
a MUDr. Marie Prokšové ve Ždírci nad Doubravou od 1. 6. 2017
Neobjednaní

Pouze objednaní

Pondělí: 7:00 - 12:00

13:00 - 18:00 hod.

Úterý: 7:00 - 12:00

13:00 - 15:00 hod.

Středa: 7:00 - 12:00

13:00 - 15:00 hod.

Středa: 7:00 - 12:00

13:00 - 15:00 hod.

Středa: 7:00 - 12:00

13:00 - 15:00 hod.

Náběry krve, výtěry od 6:30 - 8:00 hod.
12:00 - 13:00 hod polední přestávka
Dopoledne je určeno pro akutní pacienty, odpoledne je vyhrazené pro objednané kontroly a prohlídky.
Využijte nově možnost on-line objednání bez čekání na webu: www.praktikzdirec.cz

KINO DRUŽBA CHOTĚBOŘ KVĚTEN 2017
19. 5. od 20:00 hod.

Král Artuš: Legenda o meči

20. 5. od 17:30 hod.

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

20. 5. od 20:00 hod.

Ghost in the Shell

23. 5. od 20:00 hod.

Vetřelec: Covenant

25. 5. od 20:00 hod.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

26. 5. od 17:00 hod.
od 20:00 hod.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

27. 5. od 16:30 hod.

Putování tučňáků: Volání oceánů

30. 5. od 20:00 hod.

Lady Macbeth

Mládeži do 12 let nevhodný.
Vstupné 120 Kč.
Představení pro děti.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.
Vstupné 100 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný.
Vstupné 130 Kč.
Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupný.
Vstupné 120 Kč.
Mládeži přístupný.
Vstupné 80 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný.
Vstupné 90 Kč.

ZUBNÍ POHOTOVOST
20. - 21. května MUDr. Richter Tomáš - Chotěboř, Jirásova 669, tel. 569 626 481
27. - 28. května MUDr. Kohlová Hana - Krucemburk, M. Střely 420, tel. 569 697 226
3. - 4. června MUDr. Klepetková Jindřiška - Vilémov 168, tel. 569 449 130
10. - 11. června MUDr. Novotná Hana - Přibyslav Bechyňovo nám. 2, tel. 607 966 550
17. - 18. června MUDr. Němcevová Ivana - Golčův Jeníkov, nám T.G.M.35, tel. 569 442 394
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OBRAZEM

Velikonoční tradice na ZŠ- kromě beránků jsme pekli i jidáše. Foto: ZŠ Čtyři beránci a jedna Beranová (Adéla). Foto: ZŠ

I. a II. třída společně postavila Farmu. Foto: ZŠ

Záchranáři vysvětlují osmákům, co vozí v sanitce. Foto: ZŠ

Namalovat vajíčka dalo Kuřátkům hodně práce. Foto: MŠ

Předvelikonoční pohoda va třídě Kuřátek. Foto: MŠ

Kuřátka si povídají o domácích a hospodářských zvířatech. Foto: MŠ

Čarodějnický den ve třídě Soviček. Foto: MŠ
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OBRAZEM

Děti na startu - společné cvičení rodičů s dětmi. Foto: MŠ

Stužkování předškoláků. Foto: MŠ

Fotbalové utkání. Foto: Martin Pozdílek

Myslivecká soutěž ve Vilémově. Foto: Tomáš Janáček

Nedělní zápas Havlíčkova Borová - Štoky 23. 4. Foto: Linda Burianová

Vítězný zápas borovských žáků v Sobíňově poslední dubnovou neděli.
Foto: Linda Burianová

Účastníci čištění Borovského potoka. Foto: Linda Burianová

Při čištění potoka se najdou poklady... Foto: Linda Burianová.

