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Spolek

zve všechny seniory co nejsrdečněji na
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V SOBOTU
28. ŘÍJNA 2017
OD 13:30

SLOVO STAROSTY
POŠTA MÁ NOVÉ ČÍSLO
Od 1. 10. 2017 převzal Městys
Havlíčkova
Borová
pobočku
místní pošty jako pošta partner.
Upozorňujeme občany na změnu
otevírací doby a na nové telefonní
číslo 561 110 034.
PROVOZNÍ DOBA POŠTY:
Po – 8:00-10:30 13:15-17:00
Út – 8:00-10:30
--St – 8:00-10:30 13:15-17:00
Čt – 8:00-10:30 13:15-15:30
Pa – 8:00-10:30 13:15-15:30
Od 1. 10. 2017 je rovněž paní Hana
Ledererová zaměstnankyní Městyse
Havlíčkova Borová s tím, že za
provozování pošty partner bude
Městys Havlíčkova Borová dostávat
měsíčně od České pošty úhradu dle
smlouvy.

Výpadek el. energie

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE
Nezapomeňte si s sebou opět vzít válečky. Těšíme se na Vás! 

str. 2

Pozvání na akce
str. 2, 10

KONTEJNERY A BIOODPAD
Vážení spoluobčané,
na četné žádosti Vás, občanů,
jsme začali po obci v období jaro,
podzim pravidelně rozmisťovat
kontejnery. Na všech kontejnerech
i na kompostárně je toto označení:
DO KONTEJNERU
PATŘÍ: tráva, listí, větve, jablka,
brambory, květiny
NEPATŘÍ: kameny, štěrk, pařezy
Apeluji na Vás, abyste v rámci
využívání kontejnerů na bioodpad

Zubní pohotovost
str. 10

dbali pokynů a do kontejnerů
dávali opravdu pouze odpad, na
který jsou kontejnery určené. To
samé platí o vyvážení bioodpadu
na kompostárnu. Na přiložené
fotografii můžete vidět, co všechno
se v kompostu nalézá. Kontejnery
budeme kontrolovat. Pakliže bude
zjištěno, že obsahuje kameny,
železo, nebo další předměty, které
tam nepatří, nebudou v budoucnu
do dané lokality kontejnery
přistavovány a občané budou muset
svážet odpad na kompostárnu. To
samé platí v areálu kompostárny,
Pokračování na str. 6...

Tyto předměty byly vyndány z kontejneru na bioodpad a z kompostu.
BOROVSKÉ LISTY, MĚSÍČNÍK, NÁKLAD 500 KS, VYDÁVÁ MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ, IČ: 00267431. ZDARMA DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI.
UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ VŽDY POSLEDNÍ DEN V MĚSÍCI. TISK ZAJIŠŤUJE TISKÁRNA V RÁJI, PARDUBICE, www.tiskarnavraji.cz.
TITUL ZAPSÁN DO EVIDENCE PERIODICKÉHO TISKU; REGISTRAČNÍ ČÍSLO PŘIDĚLENÉ MINISTERSTVEM KULTURY: MK ČR E 20838
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Vás všechny co nejsrdečněji zve na

V SOBOTU 11. 11. 2017 OD 17:00
NA NÁMĚSTÍ, ODKUD NÁS

SV. MARTIN NA BÍLÉM KONI

POVEDE PRŮVODEM LAMPIONŮ.

Předškoláci na náměstí průvod
krátkým vystoupením zahájí,
ohňová show na konci
nebude ani tentokrát chybět.
Občerstvení zajištěno 

Spolek

zve všechny seniory co nejsrdečněji na

V SOBOTU
28. ŘÍJNA 2017
OD 13:30
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V 1. PATŘE
Nezapomeňte si s sebou opět vzít válečky. Těšíme se na Vás! 

PŘERUŠENÍ DODÁVKY
ELEKTRICKÉ ENERGIE
ÚTERÝ 24. 10. 2017

8:00 - 17:00 hod.

Havlíčkova Borová,
Peršíkov, Železné Horky
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 14. 9. 2017

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

1/9/2017 VOLBA OVĚŘOVATELŮ: ZM schvaluje ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Šmíd a Zdeněk Štěpán.
Hlasování: 12-0-0.
2/9/2017 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: Starosta přečetl usnesení z minulého jednání. Informoval
zastupitele, že pan Tomáš P. s paní Markétou N. nemají dosud uhrazeno za byt, vzhledem k probíhajícímu řízení
o určení opatrovnictví paní Markéty N., bude se řešit další postup. Paní Jana Pavlasová se zeptala, zda paní Markéta
V. má byt uhrazený, starosta potvrdil, že byt uhrazený je.
ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. Hlasování: 12-0-0.
3/9/2017 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta konstatoval, že zastupitelé program jednání obdrželi, zeptal
se, zda má někdo nějakou připomínku k programu jednání. Nikdo nevznesl připomínku.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 12-0-0.
4/9/2017 ROZPOČTOVÁ ZMĚNA K 31. 8. 2017: Starosta informoval, že rozpočtovou změnu zastupitelé obdrželi,
sdělil, jaké jsou příjmy (především z prodeje bytů) a výdaje (pozemky na stavbu, výměna el. stožárů v Rybízovně,
oprava rozhlasu, změna územního plánu, údržba zimních tras). Pan Michal Pavlas se dotázal, co je běžecká trasa
Ždírec. Starosta vysvětlil, že se jedná o příspěvek na údržbu zimních běžeckých tras v okolí. Pan Jiří Halama se zeptal
na náklady na pomník KHB. Starosta informoval, že oprava vyšla na 193 tis. Kč, z toho 183 tis. Kč je dotace z programu
regenerace MPZ a MPR.
ZM schvaluje rozpočtovou změnu k 31. 8. 2017. Hlasování: 12-0-0.
5/9/2017 DOTACE PRO TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ: Starosta informoval, že se jedná o žádost o dotaci ve
výši 140 tis. Kč na pořízení vrtu v areálu u sokolovny. Vrt bude vlastnit TJ Sokol, v případě ukončení nájemní smlouvy
či zrušení spolku, bude vrt převeden do majetku městyse. Obec bude moci čerpat vodu také pro svoji potřebu,
především na údržbu zeleně. Pan Josef Nevole se zeptal, kolik vrt stál. Starost odpověděl, že cca 190 tis. Kč bez DPH.
ZM schvaluje dotaci ve výši 140.000,- Kč pro TJ Sokol Havlíčkova Borová na akci „TJ Sokol Havlíčkova Borová – hřiště
– vodní zdroj“, v případě zániku spolku nebo ukončení nájemní smlouvy přejde vodní zdroj do majetku městyse
Havlíčkova Borová. Hlasování: 12-0-0.
6/9/2017 FINANČNÍ DAR PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRO DŮM DRAHOTÍN 345, HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
Starosta navrhl finanční dar ve výši 100 tis. Kč pro Společenství vlastníků pro dům Drahotín 345, Havlíčkova Borová, dle
předchozího odsouhlaseného záměru. Pan David Burian se zeptal, zda byl průzkum na zjištění nutných oprav. Starosta
odpověděl, že to byla informační schůzka, kde byla nastavena pravidla. Pan Jiří Halama se zeptal, kolik je měsíční
příspěvek. Starosta odpověděl, že 1.500,- Kč. Pan Jiří Geist doplnil, že všichni majitelé s touto částkou souhlasili
a nebyl v ničem problém. Pan David Burian konstatoval, že finance z prodeje bytů byly plánovány na rekonstrukci
domu čp. 220, jak to s tím je. Starosta sdělil, že je zpracováván projekt.
ZM schvaluje finanční dar ve výši 100.000,- Kč pro Společenství vlastníků pro dům Drahotín 345, Havlíčkova Borová.
Hlasování: 11-0-1 (zdržel se: Geist J.).
7/9/2017 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta informoval o žádosti na odkup pozemku od pana Lukáše K. Konstatoval, že všechny
podmínky pan Lukáš K. splnil.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 4183/6, trvalý travní porost, o výměře 1.199 m2 v k. ú. Havlíčkova
Borová, panu Lukáši K., trvale bytem Kopaninská 144, 582 23 Havlíčkova Borová, za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. V případě
kolaudace domu na uvedené parcele do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby,
bude žadateli vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 12-0-0.
8/9/2017 PRODEJ POZEMKŮ: Dále starosta informoval o žádosti manželů Pavlasových na odkup částí pozemků. Situace
byla řešena na pracovní schůzce. Pro ty, co se nemohli dostavit, ukázal možný odprodej pozemku, který požadovali manželé
Pavlasovi. Pan Ondřej Dejmal podotkl, že ne úplně všichni přítomní zastupitelé se hned dohodli, zda pozemek prodat či
neprodat.
ZM schvaluje záměr prodeje částí pozemků p. č. 76/50, 3128/11 a 4111 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Michalu P. a paní
Ing. Janě P., oba trvale bytem U Vodárny 368, 582 23 Havlíčkova Borová. Odstupová vzdálenost od obruby komunikace
bude 2,5 m. Hlasování: 8-4-0 (proti: Štěpán Z., Havlíčková E., Dejmal O., Halama J.).
ÚZEMNÍ PLÁN: Starosta informoval o přípravě zprávy na uplatňování územního plánu. Na příštím zasedání
zastupitelstva bude vypracován koncept. Následně ukázal plán a navrhl možné změny. Navrhl přidat lokalitu pod
č. p. 220, kde má odkup předjednán s majiteli. V letošním roce by chtěl sepsat smlouvu o smlouvě budoucí za cenu
200,- Kč/m2. V případě zařazení pozemků do územního plánu by byl realizován odkup. Paní Jana Žáková (č. p. 322) se
zeptala, jak by to bylo s komunikací. Starosta odpověděl, že by to byla prodloužená komunikace s točnou na konci.
Dále starosta představil návrhy Spolku TrojHáček na změny okolo rybníku v Kopaninách. Starosta sdělil, že návrhy
byly projednány na pracovní schůzce. Návrh tůní, nových rybníků a cesty nevidí jako vhodný. Se zařazením pozemku
hráze, jako stavebního pozemku pro výstavbu zázemí k rybníku, pak nevidí problém. Pan David Burian se zeptal,
zda je možnost se odvolat. Starosta odpověděl, že jde o pracovní návrh, o kterém se bude dále jednat. Ale jelikož
jde o pozemky obce, je záměr jejich využití pouze na vůli zastupitelstva a možnost odvolání není. Probíhala diskuze
o možné realizaci cesty k rybníku.
Starosta sdělil, že další žádost je od pana Boleslava K., který chce pozemek p. č. 4052 zařadit jako stavební.
Další žádost je od pana Ondřeje D., který chce převést pozemek p. č. 4064 pod vybudovanou stájí jako pozemek pro
zemědělskou výrobu.
Nakonec starosta vyzval zastupitele k promyšlení dalších návrhů.
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Pan David Burian se zeptal, zda se rýsuje průmyslová zóna a kde. Starosta odpověděl, že v současné době je průmyslová
zóna u kompostárny. Průmyslová zóna v jiné lokalitě není vhodná.
ZM bere na vědomí přípravu Zprávy č. 1 o uplatňování ÚP Havlíčkova Borová.

9/9/2017 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE K P. Č. 138/1, 139/12 A 139/21
V K. Ú. HAVLÍČKOVA BOROVÁ S ČEZ DISTRIBUCE A. S.: Starosta informoval, že se jedná o přípojku pana Ing. Karla

T. na elektřinu. Zastupitelům poslal geometrický plán a dále sdělil, že změnou zákona se nejprve musí schválit záměr.
ZM schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-122015587/VB/1 název stavby Havlíčkova Borová, p. Tonar, par. 4054, KNN s ČEZ
Distribuce a. s. Hlasování: 12-0-0.

10/9/2017 SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Č. IV-12/2013887/VB/8, HAVLÍČKOVA BOROVÁ, MĚSTYS,
POLNÍ, 9 RD, KNN S ČEZ DISTRIBUCE A. S.: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o zřízení věcného břemene
dle předchozí smlouvy o smlouvě budoucí.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: IV-12/2013887/VB/8, Havlíčkova Borová, Městys,
Polní 9 RD, knn s ČEZ Distribuce a. s. Hlasování: 12-0-0.
11/9/2017 RŮZNÉ: Starosta informoval zastupitele o žádosti pana Miroslava B. o dotaci na opravu domu čp. 36 ve
výši 400.000,- Kč. Žádost předal i finanční a majetkové komisi. Konstatoval, že již v minulém jednání zastupitelstva
se zastupitelé domluvili, že zpětně déle než cca tři roky od nabytí nemovitosti, se dotace dávat nebudou. Pan Ondřej
Dejmal dodal, že je třeba nastavit přesná pravidla, do kdy od nabytí nemovitosti může vlastník zažádat. Starosta
pověřil majetkovou komisi, aby do příštího jednání zastupitelstva vytvořila pravidla. Paní Michaela Chlubnová vznesla
dotaz, proč je žádost navržena k zamítnutí, když ještě žádná pravidla nejsou. Pan Josef Nevole sdělil, že každá žádost
je posuzována individuálně a vždy se mluvilo maximálně o třech letech.
ZM neschvaluje žádost pana Miroslava B. o finanční příspěvek na opravu domu čp. 36 v Havlíčkově Borové.
Hlasování: 11-1-0 (proti: Hájek O.).
DISKUZE:
12/9/2017
ZM schvaluje Ing. Karla Šmída jako člena stravovací komise. Hlasování: 11-0-1 (zdržel se: Šmíd K.).
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ 9. 11. 2017 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.
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Slovo hejtmana
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Už brzy nás čekají parlamentní volby. Za dobu svého působení ve funkci hejtmana jsem zažil pět vlád. Díky důvěře,
kterou mi dali voliči, zřejmě zažiju v této funkci i tu šestou. Nyní – krátce před parlamentními volbami – proto neřeším
půtky jednotlivých stran. Jako pro zástupce krajské samosprávy je pro mne důležité, abychom se s budoucí vládou
domluvili na věcech sloužících potřebám občanů Vysočiny. Jde o to, aby to byla vláda schopná naslouchat hlasům všech
obyvatel a ne jen skupiny politiků. Záleží také na jejich schopnosti konsenzu, vzájemné tolerance. Nebude to jednoduché.
Ale schopnost připustit i jiné názory je pro efektivní fungování vlády důležitá. Že je to možné, dokazuje naše spolupráce
rozdílných politických subjektů v Zastupitelstvu Kraje Vysočina. V radě kraje zasedají zástupci čtyř stran. Přestože
máme v mnohém ohledu rozdílné politické názory, vždy hledáme řešení, které je přijatelné pro všechny nebo alespoň
pro většinu zastupitelů. Nevyhledáváme konflikty kvůli malicherným osobním animozitám nebo sporům. Doufám, že
i členové budoucího parlamentu a posléze i vlády zapomenou po svém zvolení na předvolební nesmiřitelnou rétoriku
a budou hledat cesty, jak se dohodnout, aby byl náš stát prosperující zemí jen s minimem nenávistného okřikování a
vzájemného osočování. Je nanejvýš potřebné slyšet a vnímat hlasy všech, včetně politických rivalů. Není pravdou, že váš
hlas nic nezmění. Neúčastí na volbách se zbavujeme nejpodstatnějšího občanského práva. Je důležité vyslovit svůj názor,
neboť jen tak můžeme ovlivnit naši budoucnost.
Jiří Běhounek, hejtman

NOVINKY z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V pondělí 4. září 2017 naše školička
opět ožila. Začal nový školní rok 2017
– 2018. Obě třídy se naplnily dětmi
a veselým švitořením. I. třída mladších
dětí si pro tento školní rok zvolila
název MRAVENCI, II. třída starších
dětí se jmenuje VČELIČKY. Do
I. třídy bude docházet 23 dětí ve věku
dva a půl až pět let. V II. třídě je 18 dětí
ve věku pět až šest let. Paní učitelky
a děti mezi sebe s radostí přivítaly 11
nových kamarádů, kteří si tu budou
s námi hrát, učit se a pracovat. Nezbývá
než všem dětem ve školce popřát: „Ať
se vám tu dobře daří celý rok a nejen
v září!“
Ten čas ale letí! Už máme za sebou
první měsíc docházky do školičky.
Děti z II. třídy, Včeličky, začaly hned
pilně pracovat. Život ve školce už
dobře znají, těšily se na své kamarády
a hry a jejich „rozjezd“ byl hladký.
Do I. třídy Mravenců nastoupily
všechny děti s radostí a příjemným
očekáváním. Vítaly je usměvavé paní
učitelky, třída s měkkým kobercem
a skříňky plné hraček. I tady už mají
starší děti své kamarády a společně
s
učitelkami
pomáhaly
těm
nejmladším
překonat
chvilky
smutna. Někdo se těžko loučil ráno
s maminkou, na někoho přišla smutná
chvilka během dne. Ale většinou se ze
třídy ozývalo spokojené brebentění
a smích. Nových zážitků bylo pro
všechny moc, a těch pár slziček na
tvářičkách rychle oschlo.

Ovoce a zelenina, to je zdraví - to
je síla
Vnímat ovoce a zeleninu všemi
smysly, to byl v září náš největší úkol
ve třídě Včeliček. Nejen ji pozorovat
a prohlížet si očima, všímat si tvaru
a barvy, ale také k ní přivonět, ohmatat
si ji a ochutnat. Ze stromu jsme si
utrhli jablíčko, hrušku, švestku. Na
poli vlastnoručně vytrhli ze země
mrkev, řepu a motyčkou vykopali

brambory. Děti si ve třídě udělaly
výstavu téměř všech základních
druhů ovoce a zeleniny, které si
donesly z domu. Se zvědavostí jsme
všichni ochutnali plody ačokči, kterou
do školky přinesla Agátka Čejková.
Při malování musely děti zapojit svou
fantazii a představivost. Vše doplnily
písničky, básničky a pohybové hry. Ke
končícímu létu vždy neodmyslitelně
patří i rudé korálky jeřabin. Včeličky
s nadšením využily natrhané jeřabiny
ke hře. Při jejich navlékání prokázali
velikou šikovnost i kluci.

Děti čtou dětem - čtení první:
„O praotci Čechovi“
V září se také ve třídě Včeliček začal
rozjíždět již tradiční společný projekt
předškoláků z MŠ a žáků ZŠ. Projekt
se jmenuje „Děti čtou dětem“ a letos
budou předškolákům číst žáci VII.
třídy pod vedením p. učitelky Lenky
Havlíkové. Každý měsíc se budou
děti setkávat u příběhů z knihy
Staré pověsti české, kterou podle
pověstí Aloise Jiráska převyprávěla
spisovatelka Jana Eislerová tak, aby
jim porozuměli i předškoláci. Kniha
je navíc obohacena o krásné ilustrace
Antonína Šplíchala. První čtení
proběhlo v ZŠ ve třídě sedmáků ve
středu 27. září. Předškoláci si poslechli
pověst o praotci Čechovi a jeho bratru
Lechovi. Pro odlehčení a pobavení si
sedmáci pro předškoláky připravili
téma rodinných vztahů. „Hromada“
různých předmětů a k nim se vážící
pojmy tatínek, maminka, babička,
děda, syn, dcera... to byl zajímavý,
poučný, ale i velmi zábavný kvíz, který
naše první setkání zakončil.

Podzime, malíři, vítáme tě…
Ve třídě Mravenců se to hemžilo jako
v opravdovém mraveništi. A protože
mravenci jsou pilní a pracovití, tak
i ti naši ve školce naplno pracují.
Podzim je tu a děti ho přivítaly se
vším, co k němu patří - písničkou
a říkankou, hrou na tělo a přidali
jsme i pro někoho první hry
s barvou. Venku jsme pozorovali,
jak se příroda pomalu, ale jistě mění. Podvečerní procházka podzimní
A teď už se moc těšíme na vycházky přírodou pro rodiče s dětmi
barevnou podzimní přírodou.
Je to již tradiční akce naší školky a děti
i
paní učitelky se na ni opravdu těší.
Děti z mateřské školy navštívily
Věříme, že se těší i rodiče. Bývají to
moštárnu
Pokračování na str. 10...
V pátek 22. září se děti z obou
tříd MŠ podívaly do
borovské moštárny.
Pan Karel Sobotka,
dlouholetý člen Českého
zahrádkářského svazu
v Havlíčkově Borové,
dětem
vysvětlil
a
prakticky ukázal, jak se
z ovoce lisuje mošt.
Celou exkurzi jsme
nakonec
zakončili
ochutnávkou čerstvě
vylisovaného moštu.
Rádi bychom touto
cestou
poděkovali
panu Sobotkovi za čas
a trpělivost, kterou
Školka navštívila borovskou moštárnu
dětem věnoval.
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
... pokračování ze str. 1

jestliže se budou nacházet v odpadu
předměty, které tam nepatří, budeme
nuceni
kompostárnu
uzavírat
a možnost dovážet odpad bude
pouze ve stanovené hodiny pod
dozorem obsluhy.
Přivezený odpad je nakládán
nakladačem do drtiče a předrcený
odpad je následně kompostován.
Pokud by se stalo, že by si obsluha
při nakládce nevšimla většího
kamene, nebo kusu železa, znamená
to, že drtič se rychle ničí a znamená
to jednak zbytečné náklady pro obec
a jednak uzavření kompostárny
z důvodu oprav, nebo dodání drtiče
nového. Poslední variantu určitě
nechceme riskovat.
TŘÍDĚNÍ ODPADU DĚLÁTE
HLAVNĚ PRO SEBE, TŘIĎTE
ODPAD, JESTLIŽE BUDE MÍT
OBEC VYŠŠÍ NÁKLADY NA
LIKVIDACI JAKÉHOKOLIV
ODPADU, ZAPLATÍ TO
KAŽDÝ Z NÁS NA VYŠŠÍCH
POPLATCÍCH.
NENÍ TO ZBYTEČNÉ?

PŘÍPRAVA NA VEDENÍ
OPTICKÝCH KABELŮ
V současné době probíhají v ulici
Pivovarská zemní práce pro
teplovod, který bude dodávat teplo
do obecních budov (mateřská
škola, základní škola, sokolovna,
úřad městyse). Součástí této
stavby je zbudování optické sítě
městyse pro řízení výměníkových
stanic teplovodu. Optická síť je
realizována pro vysokorychlostní
datovou komunikaci v rámci všech
uvedených objektů městyse. Optická
vlákna vytvoří vnitřní datovou síť
městyse s přenosovou rychlostí 1-10
Gbit/s pro společnou komunikaci
a centralizaci dat s možností
připojení
vysokorychlostního
internetu. Optika nabízí i další
využití do budoucna, např. zřízení
kamerového systému pro objekty
městyse, taktéž v trase vedení pro
veřejné prostranství. Pro centralizaci
a archivaci počítačových dat
z objektů městyse bude vyhrazen
prostor v suterénu budovy úřadu
pro budoucí serverovnu, kde bude
optická síť zakončena. Tato optická
síť je plně v majetku městyse.
Na základě nabídky dodavatele
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optické sítě pro teplovod se
naskytla možnost pokládky dalších
chrániček pro optické kabely
našim občanům v trase teplovodu.
Chráničky jsou do objektů občanů
přivedeny zdarma po písemném
souhlasu majitelů nemovitostí bez
požadavku objednávek datových
služeb. V případě zájmu o datové
služby bude do chrániček zatažen
optický kabel pro dané nemovitosti.
Pokládku chrániček provádí firma
COMA Polička s.r.o. na své náklady.
Datové služby budou poskytovány
prostřednictvím optické sítě UNET.
Co tyto služby prostřednictvím
optických kabelů pro občany
znamenají?
1. nejmodernější
připojení
vysokorychlostního
internetu
(20 – 100 Mbit, do budoucna až
1000 Mbit)
2. možnost využití digitální televize
IPTV s nejvyšším rozlišením,
včetně dig. archivů
3. telefonní služby VOIP bez
paušálních poplatků
4. neomezený přenos dat, nejnižší
odezvu (ping)
5. vyšší funkčnost a spolehlivost
bez vlivu počasí (bouřky, deště,
sněžení)
6. ochranu nemovitostí a výpočetní
techniky
před
poškozením
bleskem
nebo
přepětím
z anténních či kabelových
metalických systémů.
Do budoucna se počítá s využitím
této možnosti pro vedení optické sítě
po celém městysi.

PROGRAM REGENERACE
MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH
REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH
PAMÁTKOVÝCH ZÓN
Upozorňujeme majitele nemovitostí
s rejstříkovým číslem na každoroční
možnost podání žádosti o dotaci na
památkovou obnovu.
V případě zájmu je třeba vyplnit
anketní dotazník a doložit všechny
potřebné dokumenty do 10. 11.
2017 na úřad městyse.
V případě zájmu vám bližší
informace poskytneme na úřadu
městyse.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

ŘÍJEN 2017

Oznámení o době a místu konání
voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Starosta
Městyse
Havlíčkova
Borová ve smyslu znění § 15
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů oznamuje:
1) Volby do Poslanecké sněmovny
PČR se uskuteční
v pátek 20. října 2017
v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 21. října 2017
v době od 8:00 do 14:00 hodin.
2) Místo konání voleb do PS PČR
je: zasedací místnost
Úřadu městyse Havlíčkova
Borová, Náměstí 278.
3) Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost
a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem,
cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky,
anebo cestovním průkazem).
4) Každému voliči budou dodány
tři dny předem volební hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
5) Volič může požádat ze
závažných, zejména zdravotních,
důvodů úřad městyse a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

KALENDÁŘE
„PODOUBRAVÍM A ČASEM II.
2018“

Na úřadu městyse je možno
k zakoupení kalendář Podoubravím
a časem II. od fotografa Míly Vaňka.
Kalendář se snaží porovnat často
neporovnatelné či téměř shodné
- zobrazuje známá místa obcí
horního toku řeky Doubravy
v časové dvojexpozici vzdálené
mnoho desítek let.
Cena kalendáře je 70,- Kč.
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školní rok
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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

ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ NOVÝMI PROJEKTY
1. Šablony ZŠ Havlíčkova Borová
Naše škola v letošním školním roce využila výzvu MŠMT
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
Projekt je financován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Projekt naší školy má název Šablony ZŠ Havlíčkova Borová
a bude realizován od 1. 9.2017 do 31. 12. 2018. Je zaměřen
na témata osobnostně profesního rozvoje pedagogů
v oblasti inkluze a matematické gramotnosti a na podporu
volnočasových aktivit: doučování žáků, čtenářských klubů
a klubů zábavné logiky nebo deskových her pro žáky.
Získané finanční prostředky ve výši 441.955,- Kč budou
tedy především rozvíjet a prohlubovat vzdělávání žáků a
pedagogů ZŠ. Čtenářské kluby a kluby zábavné logiky
mají formu volnočasové aktivity a vedou žáky k rozvoji
čtenářských dovedností, logického a strategického myšlení.
Všechny aktivity jsou určeny pro žáky 1. i 2. stupně.
V rámci tohoto projektu byla poskytována metodická
pomoc k věcnému zpracování v systému ISKP 14+
a dotačního řízení projektu ze strany MAS, v našem případě
MAS Havlíčkův kraj. Děkuji Ing. Haně Půžové, která nám

s celou žádostí velice ochotně pomohla.

2. Čerstvý vítr z hor
Projekt
s
velice
zajímavým
a
netradičním názvem
se
zaměřuje
na
kolegiální podporu
pedagogů v rámci
ČR. Jeho cílem je
vzájemné
sdílení
zkušeností
formou
prezenčních setkání, prostřednictvím on-line webinářů
a účastí na pravidelných projektových odpolednech.
Projekt si klade za cíl vytvořit tzv. funkční centra kolegiální
podpory (CKP), ve kterých budou zapojení pedagogové
pravidelně sdílet zkušenosti a prezentovat příklady dobré
praxe z oblasti přírodovědné gramotnosti i badatelsky
orientované výuky. V projektu vystupuje naše škola jako
partnerská a do konce roku 2017 dostaneme vybavení na
přírodopis, fyziku a chemii v hodnotě téměř 250.000,- Kč.
Veškeré vybavení pochází ze vzdělávacího systému PASCO,
který se využívá hlavně při experimentech ve výuce
přírodních věd. Pro všechny výše uvedené předměty má
PASCO nejen specializované sady měřicích sond, senzorů
a experimentálního příslušenství, ale také vypracované
školní experimenty, včetně metodiky vedení seminářů pro
lektory.

3. Každý vyhrává
- projekt, který
doběhl 29. září
2017 do finále,
protože jsme ho
právě v tento den
zakončili celoškolním turnajem v discgolfu, na nějž
jsme pozvali i žáky ze ZŠ Česká Bělá, Krucemburk
a předškoláky z naší mateřské školy. V rámci celého
projektu byli všichni žáci dvakrát v bazénu ve
Žďáru nad Sázavou, bruslit na zimním stadionu
v Chotěboři, lyžovat v Novém Městě na Moravě
a „zarelaxovat“ v zábavním parku Robinson. Pakliže
se dočkáme sněhové nadílky, tak si starší žáci budou
moci vyzkoušet běžky s novým vázáním a novými
běžeckými botami. Na tyto veškeré aktivity byla
přiznána dotace ve výši 100.000,- Kč.
Na počátku roku 2018 budeme opět žádat o tuto
krajskou dotaci, jejíž podmínkou je, aby škola byla
registrována v Síti škol podporujících zdraví.
Nabídka zájmových útvarů v letošním školním roce
V přiložené tabulce uvádím nabídku volnočasových
aktivit, zájmových útvarů pro žáky základní školy
ve školním roce 2017/2018. Velice si vážím všech,
kteří vedou a organizují činnost v kroužcích ve svém
volném čase. Myslím, že z pestré nabídky si určitě
každý vybere to, co ho baví nebo zajímá.
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Matematika pro 9. ročník
Český jazyk pro 9. ročník
Taneční kroužek I.
Tanečník kroužek II.
Stolní tenis
Tvoříme s Merkurem
Přírodovědně-sportovní kroužek
Dramatický kroužek
Předplatné Východočeského divadla
v Pardubicích
Hra na zobcovou flétnu
Sborový zpěv
Rybářský kroužek
Děti na startu
Míčové hry
Vybíjená
Florball
Keramika
Čtenářské kluby (celkem 7)
Kluby zábavné logiky (celkem 3)

číslo

2

Mgr. Blanka Zvolánková
Mgr. Lenka Havlíková
Radka Večeřová
Radka Večeřová
Mgr. Lenka Havlíková
Mgr. Hana Sobotková
Mgr. Jana Žáková, 1. stupeň
Mgr. Martina Brychtová
Mgr. Jana Žáková, 2. stupeň
Mgr. Dana Neubauerová
Mgr. Dana Neubauerová
Lubomír Havlíček, Trojháček
Veronika Šidláková
Mgr. Martina Brychtová
Mgr. Blanka Zvolánková
Mgr. Blanka Zvolánková
Lenka Sedláková
vyučující češtiny
vyučující matematiky

Hospodaření Unie rodičů, z. s. za školní rok 2016/2017
PŘÍJMY
příspěvky rodičů

17.100,-

vstupné z vánoční besídky

6.001,-

VČD Pardubice příspěvky
na dopravu

2.870,-

vstupné velikonoční dílny
přísp. na dopravu na
plav. výcvik
úroky z běžného účtu

2.104,13.650,4,68,-

VÝDAJE
VČD Pardubice
doprava
doprava plavecký
výcvik
odměna plavčíkům za plavecký
výcvik
kulturní akce
doprava na soutěže
Pohádková stezka
kolek

9.444,16.544,717,10.855,5.618,5.414,1.000,-

balíčky pro žáky - 1.921,čerti
papírenské potřeby 92,CELKEM
září 2016
hotovost
srpen 2017
hotovost

41.729,68
12.068,- běžný účet
56.766,44

51.605,celkem

68.834,44

2.188,- běžný účet celkem
58.959,12
56.771,12
vypracovala Stanislava Kubátová, hospodářka Unie rodičů, z. s.
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Zahájení školního
roku v I. třídě
Prvňáčci zahájili v doprovodu
rodičů svůj první školní rok v pondělí
4. září. Do I. třídy letos nastoupilo
10 dětí: pět dívek a pět chlapců,
z toho šest dětí bydlí v Havlíčkově
Borové, dvě děti v Jitkově a dvě ve
Slavětíně. Dětské oči plné očekávání
sledovaly svou třídní učitelku, paní
ředitelku M. Brychtovou i pana
starostu A. Uttendorfského. Všichni
jim přáli hodně úspěchů, zážitků,
nových kamarádů, spokojenosti
i radosti v následujících letech v naší
škole. Prvňáčci si převzali pamětní
list pro vzpomínku na první školní
den, svoji první žákovskou knížku
a dárky od pana starosty. Společně
s rodiči si prohlédli školu
a obdivovali úplně nově přestavěnou
a vybavenou školní družinu, do které
se všechny děti z I. třídy přihlásily.
Prvňáčci tak budou ve škole trávit
nejen nezbytné čtyři vyučovací
hodiny, ale i oběd a další chvilky hrou
a odpočinkem pod vedením naší
družinářky Veroniky Šidlákové.
Všem prvňáčkům přeji, aby se jim
celý školní rok dařilo právě tak
dobře, jako první školní den.
Jana Žáková, 1. stupeň

Na vlastní kůži
Díky Sociálním službám Havlíčkův
Brod, sdružení FOKUS, ČČK a Senior
pointu Havlíčkův Brod jsme se dostali
do Domu pro seniory v Reynkově ulici
na zážitkový program Na vlastní kůži.
A tak my - šesťáci - už například víme,
jak máme poznat mince podle hmatu
nebo jak není lehké nalít vodu do
hrnku, když je člověk nevidomý. Další
zkušeností byla zdánlivě snadná jízda
na vozíku pro nemocné nebo invalidy.
Anetka si na vlastní kůži zkusila, jaké
to je být starý - dostala těžkou vestu,
tzv. gerontooblek, dále závaží na ruce
a na nohy, zabarvené brýle a k tomu
úkol - sejít a vyjít schody - a že to
byla pořádná dřina! Matěj, Honza Z.
a Dana si zkusili transport z jedné
židle na druhou, tak jak jsou přenášeni
nemocní lidé pomocí hydraulického
zvedáku. Vlastníma rukama jsme se
pokoušeli zachránit resuscitací život
člověka. Matyáš a Dana bojovali
s psychickými poruchami: statečně
odolávali našeptávání hlasů. Nejlepší
asi byly tzv. opilecké brýle - museli
jsme s nimi absolvovat vytyčenou
trasu a přelít vodu z jednoho kelímku
do druhého. Také nás postavili před
vysoký «jako» vařič a „jako“stůl, kde
nahoře stál hrnek s čajem či hrnec
s pořádně horkým gulášem. No a asi

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
takhle se musí cítit malé dítě, které to
chce samozřejmě všechno ochutnat.
A k popálení je jen krůček.
Prostě jsme si 13. 9. na vlastní
kůži zkusili být starý, nemocný,
malý či opilý. Naštěstí to bylo jen na
dvě hodiny, ale snad to přispěje k
pochopení a k naší větší ohleduplnosti.
žáci 6. ročníku

Divadelní představení - 1. stupeň
Dne 19. 9. 2017 žáci I. stupně
navštívili Kulturní dům Ostrov
v Havlíčkově Brodě, kde viděli
představení Kocourek Modroočko,
které nastudovalo divadlo Krapet
z Prahy. Divadelní pohádka vznikla
podle literární předlohy Josefa Koláře
Z deníku kocourka Modroočka. Knihu
starší žáci již četli ve škole v rámci
literární výchovy a jedné čtenářské
dílny. Děti poslouchaly vyprávění
malého kocourka, co zažil se „svým
člověkem“ a zvířecími kamarády
od prvních krůčků v životě až po
chvíli, kdy se sám stal pyšným otcem
čtyř koťátek a naučil se pořádnému
kočičímu životu. Krásné texty písní
napsal Marek Eben.
Hana Sobotková

Muzeum nové generace a závěr
projektu Každý vyhrává
Celá naše škola prošla během tří
různých zářijových termínů žďárským
muzeem v areálu Kinských. Využili
jsme totiž cesty do žďárského
bazénu, kde jsme zakončili sportovně
zaměřený projekt Každý vyhrává. Děti
z 1. stupně si v muzejním edukačním
programu nazvaném Odkud je blízko
ke hvězdám povídaly především
o hvězdách, jejich tvarech i významu
pro člověka a tak nějak samozřejmě
přešly k „hvězdnému“ půdorysu
Santiniho stavby. Starší žáci se
zamýšleli nad významem kláštera,
podle čichu odhadovali, které suroviny
byly potřeba v kuchyni nebo jak se v
okolí hospodařilo, svými postavami
měli zobrazit např. půdorys kříže,
hvězdy, kostela ap. Často slyšeli slovo
svatyně a pak se snažili z jednoduchých
materiálů vyrobit chrám, kostel nebo
klášter, tedy místo, kde by se člověk
měl cítit svátečně, dobře.
Po téměř dvou hodinách v muzeu
jsme se přesunuli do žďárského
bazénu - fotky na webu naší školy
svědčí o radosti z pohybu a pohodě,
která během dvou plaveckých hodin
panovala. Využili jsme tobogánu,
vířivek, lezecké stěny, brouzdaliště
i velkého bazénu. Rodiče si navíc
mohli „zamnout ruce“, zaplatili totiž
pouze vstup do Muzea nové generace,
ostatní výdaje se „vešly“ do rozpočtu

číslo

2

projektu Každý vyhrává.

Lenka Havlíková

Přespolní běh v Chotěboři
V
rámci
Asociace
školních
sportovních
klubů
proběhlo
ve středu 27. září okresní kolo
v přespolním běhu v prostorách
podzimně naladěného zámeckého
parku v Chotěboři.
Naši školu
reprezentovalo družstvo mladších
žákyň ve složení Lucie Hájková,
Aneta Jiráková, Dana Zelenková
a Klára Kadlecová, družstvo mladších
žáků ve složení Robin Zvolánek, Tomáš
Benc, Matěj Bohuslav, Jan Kubát
a družstvo starších žákyň ve složení
Nela Bartušková, Ludmila Bencová,
Anna Blažková, Denisa Bruknerová
a Kateřina Luňáčková. Mladší a starší
dívky běhaly dva okruhy, mladší
žáci museli zvládnout tři a kategorie
starších žáků běžela čtyři okruhy,
přičemž jeden okruh byl dlouhý 650
metrů. Družstva musela být složena ze
čtyř až šesti závodníků, do celkového
pořadí se započítávaly čtyři nejlepší
časy. Naši žáci bojovali mezi deseti
základními školami ze všech sil
a všichni doběhli, nikdo závod ve
velmi silné konkurenci zkušených
běžců nevzdal! Mladší žákyně skončily
na desátém místě, mladší hoši i starší
dívky obsadili sedmé místo.
Všem našim žákům děkuji za
reprezentaci školy a doufám, že je běh
neodradil a že budeme společně více
trénovat, abychom byli v příštím roce
zase o kousek lepší!
Blanka Zvolánková

Děti čtou dětem - osvědčený
projekt je opět tady
S předškoláky z mateřské školky se
letos budou každý měsíc potkávat
sedmáci, a to s knížkou Staré pověsti
české. Příběhy jsou zpracované Janou
Eislerovou, slovní zásoba je tak pro
menší děti srozumitelná, ilustrace A.
Šplíchala lákavé. A co teprve to skvělé
čtení sedmáků! Doufáme, že se to bude
dětem ze třídy paní učitelky Šrámkové
líbit! Vždyť právě ona měla ten nápad,
přiblížit dětem nejstarší pověsti. První
setkání proběhlo 25. září v naší škole,
četli jsme pověst o praotci Čechovi,
jeho bratru Lechovi, a tak se nabízelo
doplňující téma: rodina. Předškoláci
dali hlavy dohromady, odpověděli na
záludné otázky vztahující se k pověsti
a po chvilce váhání nás ujistili, že otec
je vlastně táta, někteří si i vzpomněli,
jak se jmenuje maminka a kdo
z rodiny si hraje s autíčky, kdo nosí
hůlku či kšandy a kdo třeba korále.
Praotec Čech je tedy za námi, těšíme
se na Bivoje a další postavy našich

národních pověstí.

Lenka Havlíková

Discgolfový turnaj
Discgolf
je
velmi
populární
outdoorová aktivita pro všechny
generace bez rozdílu věku. Vychází
z pravidel golfu, jen s tím rozdílem, že
se používají létající talíře. Každý hráč
se pak snaží na co nejmenší počet
hodů umístit disk do discgolfového
koše. Tato poutavá hra láká svou
jednoduchostí a zábavou současně,
půvabem jsou jasná pravidla a herní
prostředí v přírodě. Naše škola
má vybavení na tento netradiční
sport a již třetím rokem pořádá
turnaj pro všechny žáky základní
školy, předškoláky z mateřské školy
a žáky ze základní školy v České
Bělé. Letošním turnajem byl
projekt „Každý vyhrává“zakončen.
Organizátory se stali deváťáci, kteří na
páteční dopoledne 29. září připravili
u rybníka V Kopaninách discgolfové
hřiště složené ze tří košů a šesti
výhozišť. Počasí vyšlo nádherné, sice
bylo chladno a i dosti foukal vítr, ale
všichni účastníci se při cestě na turnaj
řádně rozcvičili, protáhli svá těla a po
rozdělení do šesti družstev se společně
se svými vedoucími z devítky vydali
po louce k lesu a házeli disky do košů.
Pořadatelé počítali hody, zapisovali
je do připravených kartiček, sčítali
výsledky, psali diplomy a prováděli
vyhodnocení tří nejlepších hráčů
v každé kategorii, kterým předávali na
památku diplom a discgolfový disk.
Všichni účastníci byli navíc odměněni
napečenými perníkovými medailemi,
svačinou a teplým čajem.
Nejlepší discgolfisté v jednotlivých
kategoriích:
MŠ: 1. místo: Péťa Šmíd, 2. místo:
Bětuška Stránská, Radimek Šnajdr,
3. místo: Ráďa Tonar
1. ročník: 1. místo: Samuel Vácha,
2. místo: Filip Rieger, 3. místo: Jakub
Sobotka
2. a 3. ročník: 1. místo: Lukáš Šmíd,
2. místo: Klára Bruknerová, 3. místo:
Eliška Tonarová
4. a 5. ročník: 1. místo: David Klimeš,
2. místo: Martin Klement, 3. místo:
Jakub Lipavský
6., 7. a 8. ročník: 1. místo: Daniel
Hájek, 2. - 3. místo: Pavel Neubauer,
Richard Lipavský
Discgolfový turnaj se vydařil. Sice
nemáme
žádné
supertrénované
sportovce, ale přesto si ho všichni
účastníci užili. Velké poděkování
patří našim deváťákům a jejich třídní
učitelce Janě Žákové za perfektní
přípravu sportovní akce.
Blanka Zvolánková
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...pokračování ze str. 5.

příjemné 3 hodiny strávené s dětmi ve
společnosti svých vrstevníků. Nikdy
nechybí soutěže, společné opékání
špekáčků, ale hlavně volné proběhnutí
a nekonečné povídání a vyprávění.
Letos nám ještě navíc přálo počasí.
Bylo slunečno, teplo a nefoukal vítr.
Co víc už bychom si mohli přát?!

do hry. A víte, jak to dopadlo? První
místo vyhrál Péťa Šmíd, jako druzí se
umístili Bětuška Stránská a Radimek
Šnajdr a krásné třetí místo obsadil
Radík Tonar. Blahopřejeme nejen
dětem na stupních vítězů, ale všem,
které se zúčastnily.

ŘÍJEN 2017

dětí, které se hravou formou učily
pečovat o své zdraví, seznamovaly se se
zdravou výživou, správnou hygienou,
aktivním pohybem a integrovaným
záchranným systémem.
Celý projekt byl rozdělen do pěti
samostatných výstupů:
ZDRAVÝ ZOUBEK - divadlo
„O víle Zuběnce“, seznamování dětí
s jejich chrupem a nácvik správné

Krůčky ke zdraví
V týdnu od 22. do 29. září zrealizovala
Včeličky na DISCGOLFOVÉM ve třídě Včeliček studentka 3. ročníku,
oboru
předškolní
TURNAJI
a
mimoškolní
V rámci projektu „Každý vyhrává“
na
proběhl v pátek 29. září společný pedagogiky
vyšší
DISCGOLFOVÝ TURNAJ žáků ZŠ Soukromé
Havlíčkova Borová a ZŠ Česká Bělá, odborné škole sociální
na který byli pozváni i naši šikovní v Jihlavě, Ludmila
předškoláci. Discgolf je sport, který Smejkalová v rámci
se hraje ve volné přírodě. Potřebujete své absolventské práce
projekt
k němu disc a máte za úkol co zajímavý
zaměřený
na
primární
nejmenším počtem hodů dopravit
Studentka
disc do speciálního koše. Turnaj prevenci.
probíhal na louce u rybníku Trojháčku na tomto projektu
s
za pěkného, slunečného počasí. spolupracovala
několika
dobrovolníky,
Deváťáci, kteří se předškoláků ujali,
jí
pomáhali
Předškoláci se v rámci projektu Krůčky ke zdraví učili s vílou
je hodnotili přísně, ale spravedlivě. kteří
Zuběnkou pečovat o svůj chrup
realizací
dvou
Už po cestě k Trojháčku musely s
klíčových
aktivit,
Včeličky splnit dva úkoly. Závodily v
ústní hygieny pomocí velkého modelu
běhu na krátkou vzdálenost a musely a také s MUDr. Irenou Zimenovou, zubů a kartáčku
si zapamatovat a zatančit taneček. která jí umožnila zapůjčení pomůcek ZDRAVÁ STRAVA - děti se
Potom se posilnily dobrou svačinou, ze Státního zdravotního ústavu seznamovaly se zdravým životním
teplým čajem a s radostí se pustily v Jihlavě. Do projektu se zapojilo 17 stylem, správnými stravovacími
návyky, sestavovaly potravinovou
pyramidu a učily se třídit potraviny na
KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
zdravé a nezdravé
21. 10. sobota SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, pořádá SDH
JAK ZŮSTAT ZDRAVÍ - seznámení
8:00
s pojmem bakterie a nácvik správného
návyku hygieny rukou (děti se ve
21. 10. sobota TANEČNÍ ZÁBAVA S VOSOU, pořádá TJ Sokol, pozvánka
světle speciální laserové baterky
21:00 na str. 2
mohly podívat na shluky bakterií,
24. 10. úterý VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU, H. Borová,
které se jim na rukou leskly)
8 - 17 Peršíkov, Železné Horky
KRŮČKY K POHYBU - výstup
27. 10. pátek CESTOVÁNÍ ČASEM, přednáška, info na str. 2
byl zaměřen na pohybové aktivity
19:00
a hry, a také na složky integrovaného
záchranného systému
28. 10. sobota KERAMICKÉ DÍLNY PRO SENIORY, pořádá TrojHáček,
ZEMĚ ZDRAVÍ - zakončení projektu
13:30 pozvánka na str. 2
- na připravených stanovištích děti
3. 11. pátek KONEC 2. SV. VÁLKY NA HAVLÍČKOBRODSKU, beseda,
prokazovaly znalosti, o které se
18:30 pořádá knihovna, pozvánka na str. 4
v průběhu týdne obohatily.
Na rozloučenou Lída každému
11. 11.. sobota SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD, pořádá TrojHáček,
věnovala pamětní list a dárkový
17:00 pozvánka na str. 2
balíček s omalovánkou, zubním
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
kartáčkem, bezpečnostní reflexní
Eva Šrámková
páskou a jablíčkem.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
21.- 22. října MUDr. Brázdová Hana - Chotěboř, Krále Jana 538, tel. 569 623 790
28.-29. října MUDr. Cyrusová Eva - Havl. Brod, Havlíčkova 2198, tel. 569 432 014
4.- 5. listopadu MUDr. Brixi Martin - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 426 112
11.- 12. listopadu MUDr. Jáchym Pavel - Světlá n. Sáz., Lánecká 970, tel. 569 452 569
17.-19. listopadu MUDr. Vosiková Veronika - Světlá n. Sáz., Lánecká 970 tel.606 136 302
25.- 26. listopadu MUDr. Pospíšilová Jitka - Ledeč n. Sáz., Koželská 222, tel. 776 100 171
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Téma Ovoce a zelenina ve třídě Včeliček. Foto: MŠ

OBRAZEM

Do třídy Mravenců dochází 23 dětí. Foto: MŠ
Vpravo:
Děti ve třídě
Mravenců
mávají
vlaštovkám na
dlouhou cestu.
Foto: MŠ
Vlevo:
Discgolfový
turnaj nejlepší
discgolfisté
v kategorii
předškoláků.
Foto: MŠ

Děti se svými rodiči se chystají vyrazit na tradiční podvečerní procházku
podzimní přírodou - sraz před školkou. Foto: MŠ

Naši noví prvňáčkové se do školy moc těšili... Foto: ZŠ

Sedmáci četli poprvé pro předškoláky z knihy Staré pověsti české. Foto: MŠ Slavnostní zahájení nového školního roku v 1. ročníku. Foto: ZŠ
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Čtvrťáci a páťáci na discgolfovém turnaji.

OBRAZEM

Deváťáci na edukačním programu ve žďárském Muzeu nové generace. Foto: ZŠ

Vítězové discgolfového turnaje ze 3.
ročníku.Foto: ZŠ

Šesťáci a sedmáci ve žďárském bazénu. Foto: ZŠ

Nahoře a dole - Šesťáci v Havlíčkově Brodě program Na vlastní kůži. Foto: ZŠ

Předškolákům z mateřské školy se na
discgolfovém turnaji dařilo. Foto: ZŠ

Vpravo - Účastníci přespolního běhu
v Chotěboři. Foto: ZŠ
Na SACHRŮV DORT už nemusíme jezdit do Vídně. Foto: ZŠ

Ve žďárském Muzeu nové generace. Foto: ZŠ
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