ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

DUBEN 2017

BOROVSKÉ LISTY

w w w. h a v l i c ko v a b o r o v a . c z * u r a d @ h a v l i c ko v a b o r o v a . c z * 5 6 9 6 4 2 1 0 1

Slovo starosty
Teplovod Havlíčkova Borová
Městys Havlíčkova Borová získal
dotaci z OPŽP z prioritní osy 2. 2. na
Snížení emise stacionárních zdrojů
podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním
koncentracím
znečišťujících látek na vybudování
teplovodu. Se začátkem prací
počítáme na prázdniny tak, aby bylo
vše hotovo na novou topnou sezónu.
Napojeny budou budovy v majetku
městyse (sokolovna, mateřská škola,
úřad městyse, základní škola).
Rozpočtové náklady akce jsou
9.983.928,- Kč z toho uznatelné
náklady 9.423.935,- Kč. Výše dotace
je 85 % z uznatelných nákladů, tudíž
naše spoluúčast vychází 1.973.583,Kč. Samozřejmě předpokládáme,
že skutečné náklady budou nižší.
O další dotaci na pokrytí
neuznatelných nákladů ve výši
120.000,Kč požádáme Kraj
Vysočina.

Pozvánky na akce, str. 2, 10

Z historie SDH, str. 6

S dodavatelem tepla, Zemědělskou
a.s. Havlíčkova Borová, máme
dohodnutou cenu tepla 100,- Kč/
GJ, což dělá cca 0,4 - 0,5 stávající
ceny za teplo, kterou platíme nyní.
Předpokládaná roční úspora na
vytápění by měla být cca 250.000,Kč za rok, tudíž návratnost investice
se předpokládá na zhruba 8 let.
Výstavba samozřejmě přinese jisté
komplikace a omezení v dopravě, za
což se předem omlouváme.
Přeložka vedení NN v ulici
Havlíčkova
V letošním roce proběhne již
avízované přeložení vrchního vedení
NN v ulici Havlíčkova do země.
Investorem je ČEZ Distribuce a. s.
Zahájení akce chceme naplánovat
po pouti, předpokládaný termín

Fotoinformace, str. 11-12

dokončení bude pak koncem
prázdnin.
Tato akce bude znamenat rozebrání
částí nových chodníků. Způsobí
to komplikace jak pro pěší, tak
i v dopravě. Bohužel se nám
s ČEZEM nepodařilo dohodnout
realizaci již při rekonstrukci ulice,
kdy požadovali zaplacení přeložky
z naší strany dle ceníkových cen ve
výši cca dvou milionů korun (reálné
náklady jsme v té době odhadovali
na cca 0,5 mil. korun), proto tento
návrh byl pro nás neakceptovatelný.
Samozřejmě teď budou náklady pro
ČEZ vyšší, ale zaplatí je oni. Bohužel
,v některých věcech jde logika
stranou, ale nic nenaděláme.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 29. dubna 2017

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

ZÁPIS
dětí do MŠ
pro školní rok 2017/2018

s nástupem od 1. 9. 2017 proběhne ve dnech

3. a 4. května 2017
vždy od

14:30 do 16:30

tel.: +420 734 230 317

materskaskola.hb@seznam.cz
www.zsborova.cz/ms/

Filip T.A.K. zve všechny na premiéru svého nového dokumentu
HORÁCKÁ MUZIKA do Kulturního domu v Přibyslavi. Budete mít
jedinečnou možnost potkat se na živo se členy tohoto folklorního
souboru ze Žďáru nad Sázavou, který letos slaví už 25 let svojí existence.
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Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.
T.A.K.
a FILIP
AUTOR DOKUMENTU

ZVOU VŠECHNY
MILOVNÍKY DOBRÉ MUZIKY
NA PROMÍTÁNÍ DOKUMENTU A SETKÁNÍ
S FOLKLORNÍM SOUBOREM

HORÁCKÁ
MUZIKA

V SOBOTU 13. KVĚTNA 2017 OD 19:30

KULTURNÍ DŮM PŘIBYSLAV

Přijďte si s námi
zazpívat!
Společně oslavíme

25 let

našeho hraní.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 9. 3. 2017

4/3/2017 PRODEJ BYTŮ: Starosta informoval, že se jedná o prodej čtyř bytů v čp. 345, záměry byly předem
vyvěšeny.
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 345/1 vč. všech součástí a příslušenství umístěné v domě čp. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve
výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova Borová
za cenu 574.000,- Kč paní Jitce G. a panu Jiřímu G., oba trvale bytem Drahotín 345, Havlíčkova Borová,
s podmínkou úhrady kupní ceny do 3 měsíců od schválení. Hlasování: 11-1-1 (proti: Štěpán Z., zdržel se:
Geist J.).
5/3/2017 PRODEJ BYTŮ:
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 345/2 vč. všech součástí a příslušenství umístěné v domě čp. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem
ve výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova
Borová za cenu 574.000,- Kč paní Markétě N. a panu Tomáši P., oba trvale bytem Drahotín 345, Havlíčkova
Borová, s podmínkou úhrady kupní ceny do 3 měsíců od schválení. Hlasování: 12-1-0 (proti: Štěpán Z.).
6/3/2017 PRODEJ BYTŮ: Do čtení usnesení vstoupit Roman Šorf s požadavkem, aby si obec pohlídala, že si paní
Lucie S. byt koupí. Zastupitelé se shodli, že pokud by ke koupi bytu nedošlo, bude byt prodán jinému zájemci.
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 345/3 vč. všech součástí a příslušenství umístěné v domě čp. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem
ve výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova
Borová za cenu 674.000,- Kč paní Lucii S., trvale bytem Pivovarská 95, Havlíčkova Borová, s podmínkou
úhrady kupní ceny do 3 měsíců od schválení. Hlasování: 9-3-1 (proti: Hájek O., Ježek J., Štěpán Z., zdržel se:
Halama J.).
7/3/2017 PRODEJ BYTŮ:
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 345/6 vč. všech součástí a příslušenství umístěné v domě čp. 345
(bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová (ul. Drahotín) o výměře 55,7 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem
ve výši 1/8 na společných částech domu čp. 345 a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova
Borová za cenu 640.000,- Kč paní Markétě V., trvale bytem Modlíkov 47, s podmínkou úhrady kupní ceny do
3 měsíců od schválení. Hlasování: 12-1-0 (proti: Štěpán Z.).
ZALOŽENÍ BYTOVÉHO DRUŽSTVA
Jakmile budou sepsány kupní smlouvy a vloženo do katastru, je třeba založit bytové družstvo. Starosta navrhuje
vložení částky 100.000,- Kč na rozjezd bytového družstva a na nutné opravy nedodělané v loňském roce. Místostarosta
navrhuje udělat rozbor stávajícího stavu domu, aby bylo jasné, co je třeba opravit. Starosta odpověděl, že pan Tomáš P.
rozbor nechal udělat a náklady jsou zhruba 600-700 tis. Kč. Nejsou to opravy nutné v současné době. Bytová družstva
v okolí mají nastavenou částku cca 1.500,- Kč měsíčně, kterou vkládají do fondu oprav. David Burian vznesl dotaz,
zda by zůstala cena bytu stejná i po provedení oprav většího rozsahu. Starosta odpověděl, že pokud by se majetek
zhodnotil, prodejní cena bytu by se v budoucnu zvýšila. Dále se diskutovalo, jak bude probíhat vklad do společného
fondu, jak se budou řešit mimořádné vklady.
ZM bere na vědomí a tento bod odkládá.
8/3/2017 SMĚRNICE K PRODEJI A OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA
BOROVÁ: Na jednání se dostavil Josef Nevole.
Starosta konstatoval, že směrnici dostali zastupitelé k nahlédnutí předem, poznamenal, že udělal drobné úpravy podle
dohody z minulého jednání. Zastupitelé se bavili o cenách v okolí.
ZM schvaluje směrnici č. 1/2017 k prodeji a oceňování pozemků ve vlastnictví Městyse Havlíčkova Borová.
Hlasování: 14-0-0.
9/3/2017 DOHODA O VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉHO ŠKOLSKÉHO OBVODU:
Starosta oznámil, že se jedná o dohodu, která byla přesunuta z minulého jednání. Zjistil náklady, které by mohla obec
požadovat od okolních obcí. Náklady za loňský rok činily 62.860,- Kč na jídelnu na 35 dojíždějících dětí a 3.396,- Kč
na 6 dojíždějících dětí, které využívají školní družinu. Jelikož nejde o podstatné náklady, jedná se zhruba o příjem ze
státního rozpočtu na jedno dítě, starosta navrhuje nevybírat poplatky. David Burian vznesl dotaz, co se stane v případě,
že MŠ má kapacitu 39 dětí a maminka potřebuje umístit dítě do školky a dítě, byť o dva dny starší z vedlejší obce bude
mít přednost. Martina Brychtová mu odpověděla, že zřizovatel může udělit výjimku na překročení kapacity s tím, že
škola nedostane na dítě žádné peníze. V současné době se nás netýká přibírání dvouletých dětí, až toto nastane, bude
se tato situace muset řešit. Ohledně vybírání poplatků od okolních obcí vznesla dotaz na Kraj Vysočina a na okolní
školy, nikde v okolí tyto poplatky zavedeny nemají. Místostarosta sdělil, že dříve toto s ostatními starosty neprobíral,
obce platily symbolickou částku za umístění dětí do školy, ale zatížení rozpočtu šlo na zřizovatele školy. Jak se změnilo
rozpočtové určení daní, tak obce, které mají školu (mateřskou, základní) dostanou od státu víc finančních prostředků.
Místostarosta navrhl, že on sám by zastupitelstva dotčených obcí objel a situaci by vyřešil, nelíbí se mu, že starosta
o příspěvcích na žáky nechce jednat. Jiří Halama místostarostovi oponoval, že stejný názor, jako nynější starosta, měl
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cca před pěti lety on sám. Starosta uvedl, že jakýkoliv zásah do stávajícího fungování spolupráce mezi obcemi mi mohl
být kontraproduktivní a navrhl schválit dohodu tak, jak je navržena.
ZM schvaluje uzavření dohody o vytvoření společného školského obvodu ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová s obcemi
Jitkov, Oudoleň a Slavětín. Hlasování: 14-0-0.
10/3/2017 POŠTA PARTNER: Starosta konstatoval, že Pošta partner bude od října pod obcí, starosta dále seznámil
zastupitele s podmínkami pošty a navrhl stanovení otvírací doby. Zastupitelé diskutovali nad otvírací dobou.
ZM městyse schvaluje rozšíření pracovní doby pošty po jejím převzetí. Hlasování: 14-0-0.
11/3/2017 SMĚNNÁ SMLOUVA MEZI LDO PŘIBYSLAV A PODÍLNICKÝMI OBCEMI: Starosta informoval
o směně pozemků v k.ú. Březí a k.ú. Obyčtov.
ZM schvaluje záměr směny pozemků mezi LDO Přibyslav a podílnickými obcemi. Hlasování: 14-0-0.
12/3/2017 ZVÝŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO: Zastupitelé v předstihu dostali tabulku a vysvětlení
důvodu zvýšení ceny vodného a stočného. Diskutovalo se také o výstavbě čističky a kanalizace.
ZM schvaluje zvýšení ceny vodného na 22,- Kč/m3 a stočného na 24,- Kč/m3 s DPH s platností od 1. 4. 2017.
Hlasování: 14-0-0.
13/3/2017 KOUPĚ AUTA PRO PEČOVATELKU: Starosta informoval, o žádosti pečovatelky paní Janečkové.
Vzhledem k nárůstu počtu občanů, kteří chtějí její pomoc, by bylo vhodné pořídit auto, aby mohla pomoci také
občanům Peršíkova a Železných Horek. Daniel Rieger se dotázal, zda se občané zúčastňují finančně na poskytované
pomoci. Jana Pavlasová se dotázala, o kolik občanů paní Janečková pečuje a zda by byli lidé pojištění v případě havárie
vozidla. Místostarosta navrhl, zda by se nemělo koupit auto služební. Po diskuzi místostarosta navrhl, ať starosta
zjistí potřebné věci ohledně vzdělávání paní Janečkové tak, aby mohla být zřízena oficiální pečovatelská služba, a Jiří
Halama, ať zjistí možnosti pořízení vhodného vozidla.
ZM schvaluje pořízení automobilu pro pečovatelku. O výběru vozidla rozhodne Rada městyse. Hlasování: 14-0-0.
14/3/2017 KANALIZACE A ČOV HAVLÍČKOVA BOROVÁ:
ZM schvaluje dotčení pozemků ve vlastnictví městyse Havlíčkova Borová stavbou „Havlíčkova Borová – splašková
kanalizace a ČOV“. Pozemky jsou přílohou zápisu. Hlasování: 14-0-0.
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZA ROK
2016: Starosta informoval, že z důvodu změny zákona musí být tento bod odsunut na příští jednání.
ZM odkládá tento bod na příští jednání.
15/3/2017 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE: Starosta informoval o návrhu závěrečného účtu Městyse Havlíčkova
Borová za rok 2016.
ZM schvaluje návrh závěrečného účtu Městyse Havlíčkova Borová za rok 2016. Hlasování: 14-0-0.
16/3/2017 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením.
ZM schvaluje rozpočtové opatření k 28. 2. 2017. Hlasování: 14-0-0.
17/3/2017 RŮZNÉ - Smlouva s GasNet s.r.o. o zřízení věcného břemene: Jedná se o smlouvu na přeložku plynu,
která se dělala v ulici Polní z důvodu rekonstrukce mostu.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemen k pozemkům p. č. 76/80, p. č. 76/107, p. č. 80/2, p. č.
3173/4 a p. č. 4184 v k. ú. Havlíčkova Borová č. 8800083775_2/VB/P. Hlasování: 14-0-0.
18/3/2017 RŮZNÉ - Žádost o půjčku z FRB: Pan Zdeněk L. podal žádost o půjčku z fondu rozvoje bydlení ve výši
70.000,- Kč na výměnu oken v Peršíkově čp. 27. Majetková a finanční komise doporučila půjčku schválit.
ZM schvaluje půjčku z FRB panu Zdeňku L. ve výši 70.000,- Kč na výměnu oken v čp. 27, Peršíkov.
Hlasování: 14-0-0.
19/3/2017 RŮZNÉ - Žádost o odkup pozemku: Manželé Michal a Lenka Š. podali žádost o odkup pozemku na
základě smlouvy o smlouvě budoucí. Starosta konstatoval, že podmínky splnili.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 4183/4, trvalý travní porost, o výměře 1198 m2 v k.
ú. Havlíčkova Borová, panu Michalu Š. a paní Lence Š., oba trvale bytem Horní obec 305, 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 žadatelům vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 14-0-0.
20/3/2017 RŮZNÉ - Žádost o prodej stavební parcely: Paní Veronika Š. podala žádost o poslední volnou stavební
parcelu u vodárny.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní o prodeji pozemku na p. č. 4183/8, trvalý travní porost,
o výměře 1010 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová, paní Veronice Š., trvale bytem Drahotín 261, Havlíčkova Borová,
za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení
pokuta 25.000,- Kč a ukončení smlouvy.
Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a
převedení trvalého bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude žadateli vráceno 100,- Kč/m2.
Hlasování: 14-0-0.
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21/3/2017 RŮZNÉ - Žádost o prodej části pozemku: Pan Michal P. zažádal o prodej části pozemku u jejich domu.
Starosta ukázal, o jaký pozemek se jedná, kde vede vodovod a další sítě. Zastupitelé diskutovali o odstupové vzdálenosti
od obrubníku v případě dalších nutných prací. Starosta poznamenal, že dva metry, které jsou navrženy, by měly být
dostačující.
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 4111 a 76/50 v k. ú. Havlíčkova Borová o celkové výměře cca 100
m2 panu Michalu P., trvale bytem U Vodárny 368, Havlíčkova Borová, za cenu 150,- Kč/m2.
Hlasování: 10-3-1 (proti: Halama J., Havlíčková E., Hošák A., zdržel se: Dejmal O.).
22/3/2017 RŮZNÉ - Žádost o prodej pozemku: Starosta předložil žádost o prodej pozemku od pana Karla T. Starosta
názorně ukázal, o jaký pozemek se jedná. Následně zastupitelé diskutovali nad linií hranic.
ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 139/21 v k. ú. Havlíčkova Borová o celkové výměře 190 m2 panu
Ing. Karlu T., trvale bytem Polní 337, Havlíčkova Borová, za cenu 150,- Kč/m2. Hlasování: 14-0-0.
23/3/2017 RŮZNÉ - Teplovod Havlíčkova Borová: Starosta sdělit, že obec získala dotaci na výstavbu teplovodu ve
výši 85 %, naše náklady by se měly vejít do 2 mil. Kč. Zastupitelé diskutovali o ceně tepla, kudy by se teplovod vedl,
o životnosti a návratnosti investic.
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Teplovod Havlíčkova Borová“. Hlasování: 14-0-0.
24/3/2017 RŮZNÉ - Letní kino: TSP Production oslovila obec s nabídkou pořádání letního kina. Vzhledem ke
spolupráci s panem Čadíkem nemá obec zájem o nabídku.
ZM neschvaluje nabídku firmy TSProduction na pořádání letního kina. Hlasování: 14-0-0.
RŮZNÉ - Projekt školka:
Starosta navrhl setkání s projektantem ohledně výškových poměrů a zasazení školky do terénu. Navržený termín je
29. 3. 2017 v 18:00 hod.
DISKUZE
Jana Žáková měla dotaz ohledně Dlážděné ulice – Starosta informoval, že situaci řeší.
Zdeněk Štěpán vznesl dotaz na dětské hřiště u sokolovny. Navrhl udělat údržbu herních prvků. Ondřej Dejmal potvrdil,
že od loňského roku nikdo nevyvezl odpad. Místostarosta odpověděl, že odborná firma provede revizi herních prvků.
Otto Hájek upozornil, že je třeba, aby – zvláště při výstavbách – byly občané ohleduplní a svůj materiál si nechávali na
svém pozemku.
Josef Nevole vznesl dotaz na opravu vodárny. Starosta danou věc řeší.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční 11. 5. 2017 od 19 hod. v zasedací
místnosti v budově úřadu městyse.

Slovo hejtmana

Aktivita občanů, jejich činorodost a
kreativita – v práci i ve volném čase –
to je základní předpoklad pro rozvoj
regionu a spokojený život v něm.
Proto i jako Kraj Vysočina tyto
aktivity podporujeme a motivujeme
k nim mimo jiné různými soutěžemi
a oceněními. Rád bych vám
připomněl některé z nich.
Už víckrát jsem psal o tom, jak
je pro náš kraj důležitá podpora
turistického ruchu. Jsme sice počtem
obyvatel druhým nejmenším krajem
v zemi, ale máme co nabídnout.
Při svých návštěvách našich měst
sleduji stále vzestupnou úroveň
turistických informačních center.
Města si uvědomují, že „íčka“ jsou
často jejich první výkladní skříní
a vylepšují jejich nabídku. To se
projevilo rovněž v letošním ročníku
krajské soutěže, které se zúčastnilo
45 center. Ve svých kategoriích
zvítězila města Polná a Přibyslav.
S propagací v dnešní době nezbytně
souvisí úroveň webových stránek.
V jejich tradiční soutěži Zlatý
erb patříme k těm úspěšným i v
celostátních kolech. Je zjevné, že
ačkoliv práce s informacemi a jejich

zveřejňování na webových stránkách
má svá pravidla, vždy se najde prostor
pro osobitou prezentaci a originální
podání. Při správném poměru obou
hledisek je šance i v této soutěži
uspět a dát o sobě a své práci vědět.
Mezi městy v krajském kole byly
už
poněkolikáté
nejúspěšnější
Jihlava a Okříšky, ale ocenění se
dočkaly i Hrotovice, Velké Meziříčí,
Šlapanov nebo Zbilidy. Soutěž letos
oslovila informační specialisty
a nadšence v Kraji Vysočina
i s dalšími kategoriemi zapojujícími
do hodnocených také kulturní
a sociální organizace. Mezi nimi
byly oceněny například Oblastní
charita Havlíčkův Brod nebo Sbor
dobrovolných hasičů Krásněves.
K nově oceňovaným kategoriím
jednotlivců patří titul Mistr tradiční
rukodělné výroby Kraje Vysočina.
Chceme tímto podpořit vznik nové
tradice, která propojí mladší i starší
generaci zabývající se rukodělnou
výrobou, tradicemi i zvyky. K těm,
kteří byli oceněni titulem v roce
2016 – pilníkář Drahomír Smejkal
a kolář Aleš Uherka – se přidají
letos výrobce štípaných holubiček
Jindřich Toman z Pelhřimova, Hana

Šmikmátorová, která nejen v Jihlavě
maluje horácké kraslice, a výrobce
tradičního šindele Jindřich Holub
z Pohledi u Světlé nad Sázavou.
Na jaře budeme také uzavírat
tradiční anketu Zlatá jeřabina týkající
se kulturních aktivit a péče o kulturní
dědictví. Z přijatých nominací
vybrala odborná pracovní skupina
třicet kandidátů. Cena Skutek
roku je zase výrazem poděkování
a ocenění aktivit všech, kteří
v roce 2016 vykonali pro kraj něco
mimořádného nad rámec svých
povinností, a to často obětavě a bez
ohledu na svůj osobní prospěch.
Koncem března budou rovněž
uzavřeny nominace na letošní
nejvyšší ocenění Kraje Vysočina
v podobě kamenné, skleněné nebo
dřevěné medaile. Od roku 2008
udělil kraj již 80 těchto originálních
medailí.
Výsledky všech těchto soutěží
a anket ukazují, kolik máme skvělých
jedinců a kolektivů, kteří prostě dělají
náš svět lepším. Rád se každoročně
setkávám s těmito vynikajícími lidmi
různých oborů, kteří staví pevné
základy naší společnosti.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Z historie sboru dobrovolných vždy při valném shromáždění na
dobu tří let. Velitel i náměstek musí
hasičů v Havlíčkově Borové

... pokračování

§ 15

Výbor sestává:
1) z velitele co předsedy,
2) z jednoho úda obecního
zastupitelstva zároveň co
člena sboru hasičského, který
bez volby co stálý úd výboru
co zástupce obce hlas a místo
ve výboru má a vede společně
s velitelem stálou dohlídku
nad nářadím hasičským pode
jménem „ředitel“,
3) z náměstka co místopředsedy a
4) z 6 činných a 3 přispívajících
údů valnou hromadou na jeden
rok zvolených a zastává veškeré
sboru se týkající záležitosti
bezplatně a shromažďuje se,
kdykoliv toho velitel potřebu
uzná. K platnému usnášení se
výboru jest zapotřebí nejméně
přítomnosti 7 údů mimo
velitele neb náměstka.
Výbor volí jednatele a pokladníka
ze svého středu. Jednatel obstarává
zápis údů a vede o tom řádné knihy,
jakož i obstarává korespondence
sborové, podpisuje spisy sboru
se týkající spolu s velitelem, vede
památní knihu sboru, zapisuje
usnesení výboru a hájí při valné
hromadě návrhy výboru.
Pokladník opatruje a uschovává
spolkovou pokladnici, přijímá
dary a chová je, jakož i veškeré
jistiny i vklady členů přispívajících
i zakládajících a vyplácí vše na
poukaz od velitele neb náměstka
vydaný.
Pokladník klade čtvrtletní účty
a zkoumání pokladny děje se
kdykoliv velitelem a dvěma výbory.
Výkazy a nakládání s jměním, na
které velitel s výborem dohlíží,
předkládá se valnému shromáždění.
Za pokladnici a vše v ní uložené ručí
pokladník sám, za ostatní jmění
výbor s velitelem.
Výbor svolává v měsíci únoru
každého roku valné shromáždění,
volí ze sboru dva revisory účtů,
kteří mají složené účty prozkoumati
a v nejbližším valném shromáždění
zase o prozkoumání zprávu
podati. Výbor může též, kdykoliv
toho potřeba káže neb k žádosti
činných údů v počtu jedné čtvrtiny
mimořádné valné shromáždění
svolati. Svolání státi se může
pozváním jakož i uveřejněním
programu na tři dny před schůzí.
§ 16
Volba velitele a náměstka děje se
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býti ze sboru činných členů. Volba
pak 9 členů výboru a 2 náhradníků
a sice z celého sboru – dle § 15 ad
4 – na dobu jednoho roku vykonává
se zvláštním odevzdáním lístků. Do
výboru může jen takový úd volen
býti, který 24. rok stáří svého dosáhl.
§ 17
Obecní zastupitelstvo má na vůli,
svého zástupce si ponechati.
§ 18
Volbu
nadlezců,
nadhasičů
a staršího vykoná ten který z odboru
většinou hlasů na dobu jednoho
roku, v případu nutnosti jmenuje
výbor tyto hodnostáře do nejbližší
valné hromady.
§ 19
Činným údem jest každý, který
do sboru vřaděn a v něm služby
své koná a neplatí žádných
příspěvků do pokladny sbororvé,
leč by dobrovolně k tomu se uvolil.
Takový úd má právo, ve valných
shromážděních hlasovati, návrhy
činiti a volen býti.
§ 20
Přispívající údové jsou ti, kteří
se uvázali dobrovolným jakýmsi
příspěvkem ročním na zařízení
náčiní
hasičských
přispívati.
Nejmenší roční příspěvek jest
1 zl. r. č. Údové zakládající jsou ti,
kteří najednou složili nejméně deset
zl. do pokladny spolkové.
Přispívající a zakládající údové mají
volný přístup k cvičením sborovým,
mají právo ve valných hromadách
volné návrhy činiti a ze svého středu
3 údy výboru voliti.
§ 21
K uzavírání platné schůze neb
hromadě patří nejméně polovice
všech činných údů a ku každému
uzavírání ve věcech spolkových
vyvinutá jest nadpoloviční většina
hlasů. Nesejde-li se dostatečný počet
členů, svolá velitel v osmi dnech
k schůzi druhé, kde bez ohledu na
počet členů většina přítomných údů
hlasů rozhodne.
§ 22
Činní údové hasičského sboru
mají svůj stejnokroj, jenž pozůstává
z hasičské přilby, kazajky, spodků
a z pásu kolem těla, na němž sekyrka
a kruh zavěšeny jsou. Šat sboru
a náčiní nesmí se mimo služby neb
k jiným účelům nikdy užívati.
§ 23
Sbor užívá ve své pečeti slov:
„Dobrovolný hasičský sbor v Borové
u Přibyslavi“.
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§ 24
Údové sboru jsou povinni, tyto
stanovy jakož i řád hasičský a veškerá
ustanovení, která se vnitřního
zařízení sboru hasičského týkají,
přísně zachovávati, uzavřením
většiny se podrobiti, představeným
sboru poslušnost, jakož i obecnímu
představenstvu patřičnou úctu
a vážnost prokázati a vždy a všude se
slušně a ctně chovati.
§ 25
Přehlédnutí a změna stanov se
může, jakmile toho potřeba káže,
výborem předběžně připraviti a po
uzavření valné hromady ku schválení
dotyčným úřadům předložiti. Spolu
si sbor za povinnost pokládá o každé
valné hromadě, jakož i o schůzkách
výboru vždy ředitele uvědomiti,
by v jednání sboru nahlédl a spolu
přání a náhledy sborem projevené,
patřičně k vědomosti přivedl.
§ 26
Rozepře vzniklé mezi údy z poměrů
sborových rozhodne smírčí soud,
do kterého obě sporné strany volí
po dvou hasičích. Při rovnosti hlasů
rozhodne předseda.
§ 27
Rozhodne-li se spolek dobrovolných
hasičů, což se může státi ve valné
hromadě, když tomu tři čtvrtiny
veškerých údů spolku své svolení
dají, případně veškeré jmění spolku
obci Borové k rozmnožení obecního
hasičského nářadí.
§ 28
Veliteli přidán jest trubač jím
zvolený, aby trubkou rozkazy jeho
při hašení ohně potřebné oznamoval.
Nadlezec a nadhasiči užívají při
znamení hasičských píšťalek.
§ 29
Znamení poplachu dává se trubkou
neb píšťalou.
V Borové u Přibyslavi v měsíci
březnu 1887.
Jan Hruška m.p.
t.č. předseda
Stanovy tyto schváleny byly ve
schůzi obecního zastupitelstva
v Borové dne 23. února 1887 (odst.
3) odbývané, což tímto se stvrzuje.
Z úřadu městytse Borové dne 19.
dubna 1887.
Josef Dejmal m.p.
starosta
Stanovy tyto byly schváleny
vynešením
vysokého
c.k.
místodržitelství ze dne 27. května
1887 čís. 38217.
Pokračování příště…

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

I. třída v Krajské knihovně
Vysočiny
Jednou z podmínek projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
je i návštěva Krajské knihovny
spojená s povídáním o knížkách
a na to navazující výtvarná dílnička.
Abychom splnili požadavky tohoto
projektu, vypravili jsme se 14.
března do Havlíčkova Brodu. Po
ranní jízdě autobusem, zdolání
kopce k altánku v parku Budoucnost
a vydatné snídani jsme se vydali ke
knihovně. Zde nás již očekávala paní
knihovnice s Knížkou pro Lucinku,
kterou napsala Milena Lukešová.
Před čtením úryvků si každý řádně
protáhl tělo s naší velmi oblíbenou
písní Hlava, ramena... A potom už
následovalo čtení, otázky a úkoly
vztahující se k slyšenému textu.
A
protože
všichni
pozorně
poslouchali a otázky správně
zodpověděli, za odměnu se mohli
podívat na pohádku o kocouru
Modroočkovi. Ve výtvarné dílničce
si každý vybarvil temperovými
barvami pěknou záložku do
knihy. Následovala druhá velká
svačina, rozloučení a rychlý
přesun do temného podzemí
havlíčkobrodského muzea. Byla
to již naše druhá návštěva, a tak se
nikdo „ani trošku“ nebál a všichni se
vesele strašili navzájem. Cestou ke
zpátečnímu autobusu jsme ještě stihli
v parku u rybníka nakrmit divoké
kachny, které na nás uspořádaly pro
někoho naprosto nečekaný útok.
Už teď se všechny děti těší, jak jim
při příští návštěvě řádně provětrají
pírka.
Vlasta Slámová

Recitační (přímo historické)
úspěchy
Naučit se dlouhý text nebo báseň,
uložit si vše do paměti, předstoupit
před stovku lidí, zřetelně a výstižně,
navíc ještě s co největším dojmem
pro diváky přednést, odrecitovat
a kultivovaně představit – to všechno

číslo 6

ročník
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výborně zvládli dva reprezentanti
naší školy v okresním kole recitační
soutěže v Ledči nad Sázavou.
Deváťák Martin Antl nenašel ve své
kategorii přemožitele a s naprostou
klasikou, básní od Jiřího Wolkera,
jednoznačně zvítězil. Sedmačka Nela
Bartušková (mimochodem není už
žádným nováčkem v tomto typu
soutěžení) s náročným prozaickým
textem taktéž zapůsobila a ve své
kategorii obsadila druhé místo.
Takže oba dva naše žáky čeká ještě
další krůček – tentokrát účast
v krajském kole recitační soutěže
v Třebíči. Poprvé za dobu, co na
borovské škole učím, se žákům
podařilo dosáhnout právě v recitaci
takového úspěchu. Velkou zásluhu
na tom mají samozřejmě osobnosti
žáků, ale také třídní a školní kola
recitační soutěže, která se u nás
na škole organizuje třetím rokem.
Nele a Martinovi blahopřejeme
a všichni budeme držet palce v pátek
21. dubna, kdy brzy ráno odjíždíme
bojovat do Třebíče!
Martina Brychtová, ředitelka školy

Výstava replik korunovačních
klenot
Kdo alespoň jednou ve svém životě
neprojevil touhu spatřit některé
předměty z tzv. Svatovítského
pokladu? Není to ovšem tak
jednoduché,
protože
právě
korunovační klenoty opouští své
„úložní místo“ jenom zřídka a při
opravdu výjimečných událostech.
Nám
se
naštěstí
podařilo
zhlédnout unikátní výstavu replik
korunovačních klenot s názvem
České korunovační klenoty na dosah
v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler.
Velice zdařilé repliky královské
koruny, jablka a žezla jsou doplněny
stejně
zdařilou
doprovodnou
výstavou exponátů a předmětů
z doby života Karla IV. Autorem
znamenitých replik korunovačních
klenotů je jeden z nejlepších českých
a evropských zlatníků Jiří Urban,
který realizoval šperky např. pro
anglickou královnu Alžbětu II., pro
papeže Jana Pavla II. nebo repliku
císařské koruny Svaté říše římské,
aktuálně také repliku cášské koruny.
Na mnohasethodinové realizaci
zlatnických prací se podíleli také
špičkoví slovenští šperkaři – manželé
Cepkovi. Výstava připomíná výročí
670 let od korunovace Karla IV.
českým králem, v Jihlavě však
byla pouze do 2. 4. 2017.
Martina Brychtová, ředitelka školy

školní rok

2016/2017

Každý vyhrává
je název v pořadí již čtvrtého
projektu Zdravé školy. I v letošním
roce jsme získali od Kraje Vysočina
stotisícovou dotaci, kterou mohou
čerpat výhradně školy zařazené v síti
škol podporujících zdraví. Stejně
jako v loňském roce jsou Krajem
podporovány pohybové a sportovní
aktivity pro děti. Některé akce
jsme již absolvovali, jiné nás teprve
čekají: bruslení na zimním stadionu
v Chotěboři, lyžování v Novém Městě
na Moravě, návštěva jihlavského
zábavního parku Robinson, plavání
ve Žďáru nad Sázavou; tradičně vše
zakončíme discgolfovým turnajem.
Žáci školy na těchto akcích neplatí
ani vstup, ani dopravu.
Martina Brychtová, ředitelka školy

Matematický klokan
V pondělí 20. března proběhl naší
školou matematický klokan, který
s sebou i v letošním roce přinesl
spoustu zajímavých úloh. Tato již
tradiční mezinárodní soutěž má na
základních školách čtyři kategorie
– Cvrček, Klokánek, Benjamín
a Kadet, je do ní zapojeno přes 300
tisíc dětí v České republice a přes
6 milionů dětí a studentů ve více
než 60 zemích celého světa. Jedná se
o skvělou příležitost, jak si prověřit
své schopnosti logického uvažování,
postřehu a abstrakce, a to vše ve
velmi stísněném časovém limitu
60 minut. Za borovskou školu se
96 žáků z 2. až 9. ročníku popralo
s 24 záludnými logickými otázkami
a porovnali si „matematické síly“
se svými vrstevníky. Úlohy byly
rozdělené podle obtížnosti za 3, 4
a 5 bodů, za nesprávnou odpověď
se 1 bod odečítal, celkový dosažený
počet bodů mohl být maximálně 120
(v kategorii Cvrček řešili druháci
a třeťáci 18 úloh s maximálním
ziskem 90 bodů). S potěšením
musím konstatovat, že v letošním
roce se našim žákům podařilo
dosáhnout daleko lepších výsledků
než v letech předcházejících.
Nejlepším „borovským klokanem“
se stala Lucie Hájková z 5. ročníku,
která dosáhla 81 bodů, nejlepšího
průměru získaných bodů dosáhli
žáci 5. ročníku. Všichni úspěšní
řešitelé byli odměněni diplomem
a malou pozorností, ostatním
děkujeme za účast v soutěži a věříme,
že na matematiku nezanevřou
a budou se jí i nadále věnovat.
A jakými výsledky se naši žáci
pochlubili?
7

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
2. ročník (CVRČEK)
1.-2. Anna Staňková		
34 b.
Daniel Lehotský
34 b.
3.
Klára Bruknerová
31 b.
3. ročník (CVRČEK)
1.
Tereza Holcmanová 62 b.
2.-3. Kateřina Balcarová
53 b.
Šimon Steklač		
53 b.
4. ročník (KLOKÁNEK)
1.
Hana Vencová		
66 b.
2.
Hana Minaříková
65 b.
3.
Markéta Ehrlerová
61 b.
5. ročník (KLOKÁNEK)
1.
Lucie Hájková		
81 b.
2.-3. Aneta Jiráková		
67 b.
Lucie Holcmanová
67 b.
6. ročník (BENJAMÍN)
1.
Jan Kubát
		
71 b.
2.
Daniel Kalenda		
71 b.
3.
Karolína Hiblbauerová 38 b.
7. ročník (BENJAMÍN)
1.
Ivana Ehrlerová
73 b.
2.
Denisa Bruknerová
66 b.
3.
Lukáš Balcar		
60 b.
8. ročník (KADET)
1.
Jitka Novosadová
69 b.
2.
Vilém Klement		
61 b.
3.
Kamila Havlíčková
55 b.
9. ročník (KADET)
1.-2. Simona Strnadová
56 b.
Pavel Kadlec		
56 b.
3.
Pavel Zvolánek		
53 b.
Blanka Zvolánková
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Předškolní děti na návštěvě v I.
třídě
Termín zápisu dětí do první třídy se
pomalu, ale jistě přiblížil. Proto jsme
v I. třídě přivítali ve čtvrtek 23. března
naše budoucí žáčky. S paní učitelkou
Janáčkovou se přišli podívat, jak to
v takové opravdové třídě vlastně
chodí. Prvňáčkové byli již několik
dní předem natěšeni, čím vším se
mohou svým mladším kamarádům
pochlubit. Vždyť oni chodí do školy
přece již 7 měsíců! Na začátku hodiny
se nám nejprve všichni předškoláčci
představili, usadili se vzadu ve třídě,
odkud pozorně sledovali, co jsme
si pro ně připravili. Poslechli si
pohádku Boudo, budko, kterou jim
prvňáčkové přečetli a potom dokonce
dvakrát zahráli (dvakrát proto, aby
se všichni herci vystřídali). Pak
jsme se přenesli do tajů matematiky
a záhad geometrických tvarů
a těles. Následovala tělovýchovná

číslo
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chvilka a ta nás zavedla až do Anglie
k anglickým písničkám. A že jsme
jich za těch pár měsíců zvládli! Na
závěr jsme dětem z mateřské školky
darovali vlastnoručně vyrobené
záložky do knihy a velikonoční
ozdoby. Předškoláci nám na oplátku
zazpívali a předvedli moc pěknou
písničku o jaru. Dostali jsme od nich
i malou sladkou odměnu a ujištění,
že se v září budou do školy určitě
těšit 😊!
Vlasta Slámová

Jarní výlet za bílou krásou
Na pátek 24. března jsme si
naplánovali již tradiční výlet za
nejkrásnějšími symboly jara, ke
kterým bezesporu patří květy
bledule jarní. Ráno bylo ale trochu
napínavé, při pohledu z okna na
zataženou oblohu, mlhu a déšť jsme
nevěděli, zda na naši tradiční túru
do přírodní rezervace Ransko vůbec
vyrazíme. Ale půl devátá rozhodla,
počasí se celkem umoudřilo a nám
již vesele ubíhala cesta přes Peršíkov,
kolem hájenky k Sajfertovu buku.
Za nedlouho se po obou stranách
panelové cesty začaly objevovat trsy
bledulek, pořád jich přibývalo a za
okamžik jsme se ocitli uprostřed
bílých ploch nádherných jarních
květů. Chvíli jsme zůstali stát
a beze slov tu krásu pozorovali. Poté
někteří žáci usedli na pařezy, jiní se
procházeli mezi malými zvonečky
a další už z batůžků vytahovali
něco dobrého ke svačině. Po
zaslouženém odpočinku jsme se
společně vyfotografovali a vydali na
zpáteční cestu. Ani se nám nechtělo
věřit, že jsme společně zvládli urazit
16 km za necelé tři hodiny. Národní
park Ransko je opravdu překrásný,
a nejenom kvůli bledulkám lze tento
svěží jarní výlet vřele doporučit.
Určitě neváhejte a zajděte se na
největší naleziště bledulí na Vysočině
podívat.
Blanka Zvolánková

Velikonoční dílny
v havlíčkoborovské ZŠ
V sobotu 25. března se konal již
7. ročník tradičních velikonočních
dílen. Přes velmi teplé jarní počasí,
které doslova „táhlo“ do přírody, si
do základní školy našlo cestu dost
„tvořeníchtivých“ lidí. Návštěvníci
mohli zhlédnout pletení proutěných
košíků, sami si uplést pomlázku,
umotat skleněnou vinutou perlu,
ozdobit
napečené
perníčky
a naaranžovat jarní květináček,

doma lovat
keramické kytičky,
motýlky i srdíčka, vykrojit
glycerinové mýdlo, vytvořit
dekoraci z drátků a korálků nebo
také uplést košík z pedigu, vyrobit
magnet ze svítící fimo hmoty,
zhotovit si jutový závěs či ozdoby
z pěnovky. Někteří lektoři dokázali
spočítat, co se letos u nich vyrobilo,
a zjistili, že letošní objem výrobků
byl vyšší než v loňském roce. Zvláštní
poděkování patří všem vedoucím
dílen, kteří přišli tvořit do školy
nezištně, bez nároku na odměnu
nebo jen za proplacení nákladů na
materiál. Dílny se mohly uskutečnit
také díky zaměstnancům školy, kteří
se ochotně podíleli na přípravách,
organizaci i úklidu v prostorách ZŠ.
Přestože se tentokrát na chodbách
neprodávaly výrobky žáků školy, na
dobrovolném vstupném se vybraly
bezmála dva tisíce korun, které
poputují do pokladny Unie rodičů.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Týden s rodilým mluvčím
Letos navštívil ZŠ Havlíčkova
Borová učitel z USA. Cílem hodin
jazyka anglického s rodilým mluvčím
bylo pomoci dětem ztratit obavy
a nejistotu z používání tohoto jazyka
a hlavně je motivovat k dalšímu
učení. Žáci se snažili porozumět
a následně reagovat v postupném
logickém sledu. Na počátku to
bylo pro některé žáky těžké, ale po
týdenním kurzu se již nacházejí
ve fázi porozumění a komunikace,
nyní dokážou rychle zareagovat. Cíl
byl splněn. Posuďte sami, zde jsou
některé jejich výpovědi:
žáci 5. třídy
 „Mně se líbí na kurzu, protože si
povídáme a já mu rozumím.“
 „Užili jsme si spoustu legrace
a chtěla bych, aby přijel příští rok.“
 „A mně se líbí vše, je to lepší než
čeština a matematika“
žáci 6. třídy:
 „Bylo to skvělé, pan učitel je velmi
příjemný a ráda bych, aby přijel
příští rok.“
 „Myslím, že je to super, jsem rád,
že rozumím Američanovi.“
 „Tento kurz je velmi zábavný,
i když nerozumím všemu, moc se
mi to líbí.“
žáci 7. třídy:
 „Kurz se mi líbil, protože jsem
zjistila, jak je těžké se dorozumět
anglicky.“
 „Noah je mi moc sympatický, jsem
ráda, že jsem si vyzkoušela s ním
komunikovat.“

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
 „ V pondělí nás uvítal velmi
sympatický Američan Noah, začali
jsme si klást otázky a on na ně
odpovídal s úsměvem, je to super
zážitek.“
žáci 9. třídy:
 „V pondělí 27. 3. jsem poprvé
potkala rodilého mluvčího. Byla
jsem velmi nervózní, ale když
začal mluvit, tak ze mě ten stres
hned spadl. Hodiny s ním se
mi velice líbí a také mu se svojí
angličtinou docela rozumím. Je to
dobrá zkušenost.“
 „Myslím, že jsem se v angličtině
zdokonalila a hlavně jsem
odbourala svoji nervozitu.“
 „S rodilým mluvčím, který k nám
dorazil, jsem velice spokojený.
Je velmi příjemný a snaží se
s námi komunikovat. Je to dobrá
zkušenost mluvit s někým,
který přijel z úplně opačného
kontinentu. Poslechnout si zvyky,
které jsou v Americe úplně odlišné.
Rád bych se někam chtěl podívat
a ještě se v angličtině zdokonalit.“
Kateřina Vojtková

Den učitelů
Zatímco ve světě se Den učitelů slaví
5. října, u nás je to jinak. V České
republice tento významný svátek
připadá na 28. března, tedy výročí
narození Jana Amose Komenského,
patrona českého školství. Stalo se
milou tradicí na naší škole, že se
při této příležitosti žáci deváté třídy
stávají na jednu vyučovací hodinu
pedagogy. Mají možnost zkusit si na
vlastní kůži stanout před žáky, snažit
se udržet jejich pozornost, něco je
naučit. Tady jsou jejich dojmy:
„Den učitelů byla příjemná změna,
bylo dobré si jednou zkusit hodinu
ne z pohledu žáka, ale i učitele.
I když učitelem bych být nechtěl.“
„Těch 45 minut bylo super, ale učit
celý den, tak jsem mrtvá, vůbec
netuším, jak obrovskou trpělivost
učitelky musí mít.“
„Byla to dobrá zkušenost vyzkoušet
si učit dvě odlišné třídy. Ale zvládla
jsem to celkem dobře a byla jsem
ráda, že hodina tak rychle utekla.
Vůbec paním učitelkám nezávidím
a obdivuji je.“
„Ze Dne učitelů mám nervy v kýblu.“
„Byl jsem rád za novou zkušenost.
Naše motto bylo: Zkoušej, zkoušej,
dokud můžeš.“
„Obdivuji naše paní učitelky, že
dokážou zvládnout tolik dětí. My
jsme na ně byly dvě a zvládly jsme to
jen taktak.“
A jak jsme si to užili my učitelé?
Úžasně! Ráda bych za celý sbor
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poděkovala deváťákům za vynikající
pohoštění, kytičku a hodinu klidu
při kávě.

Dagmar Boumová

Stužkování deváťáků
Až mě z toho mrazí, ale nastává
čas, kdy se s námi deváťáci pomalu
začínají loučit. Ve středu 29. března
proběhlo slavnostní stužkování žáků
deváté třídy, které je již tradičně
v režii páté třídy. Páťáčci se svou
třídní učitelkou připravili program,
ve kterém nechyběly písničky, došlo
i k lovení zlaté rybky, která splní
každé přání. Zlatá rybka se trochu
červenala, ale snad se deváťákům
jejich nejtajnější sny vyplní. Pak
nadešla slavnostní chvíle, i slzičky
byly - na vypnuté hrudi žáků deváté
třídy zazářila stužka s mottem:
„My jsme Ti, co vydrželi.“ Žáčci
páté třídy obrželi na památku
placku a byli pasováni na zkušené
druhostupňové bojovníky. Program
končil Martinovou až básnickou
řečí k páťákům a žehnáním paní
ředitelky deváťákům. Na závěr
se všichni dočkali sladké tečky nádherých báboviček s mottem
devítky a marcipánovým dortem se
jmény všech žáčků páté třídy.
Ráda bych poděkovala všem, kteří
se na přípravě podíleli - páťáčkům
s třídní učitelkou za program, paní
Hiblbauerové a paní Kubátové
z Jitkova za vynikající dortíky.
Dagmar Boumová

Čtení pomáhá
V měsíci březnu učitelé vezmou ve
třídách do ruky knihu a čtou a čtou
a čtou. Děti pozorně poslouchají,
poté usednou k počítači, otevřou
stránky
www.ctenipomaha.cz,
zodpoví záludné otázky a za správné
odpovědi získají virtuálních 50 Kč,
které pak pošlou na samostatně
vybraný projekt. A které knížky jsme
si letos v jednotlivých třídách vybrali?
Pověsti a pohádky ze Žďárských
vrchů pročítali druháci a páťáci,
třeťáci si vyposlechli známé příběhy
z knihy Dětem od Zdeňka Milera,
IV. třída ví, co prováděli hrdinové
knížky Pekelná třída od V. Steklače
a šesťáci lehce zvládli deníkové
záznamy čerstvě narozeného kluka
z humorně laděné knihy Simona
Bretta Prevítem snadno a rychle.
Sedmáky zaujala hned první scéna
knihy Podivný případ se psem:
nalezen je mrtvý pes, trčí z něj vidle
... a chcete-li vědět, jak to dopadne,
přečtěte si knihu Marka Haddona,
nebo vyzvídejte u žáků sedmé
třídy. Osmáci se odvážně rozhodli

pro Deník Anne
Frankové - nelehká
doba 2. světové války,
doby skrývání a pronásledování
židovských rodin, k tomu navíc
období problematického dospívání
hlavní hrdinky - přesto máme my
učitelé pocit, že to osmáky zaujalo,
vždyť Anne byla stejně stará jako
oni. Deváťáci se zaposlouchali textu
knihy Michala Viewegha Báječná
léta pod psa, která je plná ironických
narážek a vtipných komentářů doby,
kterou znají především rodiče či
prarodiče. Snad díky osudům Kvida,
Paca a jejich rodičů proniknou
alespoň někteří deváťáci do tajů
doby normalizace. Březnový projekt
Učitelé čtou dětem tedy skončil, děti
poslouchaly, četly, otestovaly si svoji
čtenářskou gramotnost a ještě navíc
přispěly na charitativní účely. Možná
že ani netušily, že tímto způsobem
oslavily tradiční Měsíc knihy. Navíc
si žáci mohli v rámci toho měsíce
bezplatně zapůjčit školní čtečky.
Proč toho nevyužili, nevím.
Lenka Havlíková

Děti čtou dětem
Při sedmém čtení jsme se setkali
ve školce. Čtvrťáci se nám tentokrát
předvedli s pohádkou „O kohoutkovi
a slepičce“. Jak pozorně Sovičky
poslouchaly, jsme se přesvědčili po
pohádce při plnění úkolů. Děti řadily
obrázky - ke komu šla slepička pro
pomoc nejdřív a potom a potom.....
a zvládly to na jedničku. Dalším
úkolem bylo poznávání mláďat
domácích zvířat a Sovičky si opět
vedly moc dobře. Setkání jsme
ukončili
společným
cvičením
s Míšou „Na zvířecí poradě“
a kupodivu čtvrťáci si písničku
pamatují ještě ze školky.
Jaroslava Janáčková

PODĚKOVÁNÍ
V únoru 2017 se podařilo zdárně
dokončit zapsání bývalého SRPDŠ
do spolkového rejstříku s novým
názvem
Unie rodičů, z. s., při ZŠ a MŠ
Havlíčkova Borová.
Děkuji předsedovi Unie rodičů
Ladislavu Čejkovi za vyřízení
celého procesu a Haně Půžové za
cenné rady.
Martina Brychtová, ředitelka školy
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
DUBEN 2017
• Ve čtvrtek 23. března se předškoláci
N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
vypravili do I. třídy, aby se podívali,
První týdny v měsíci březnu byly
místní knihovnu a to v úterý 14.
jak probíhá vyučovací hodina a co
ve znamení knihy. Děti z obou tříd
března
je od září čeká, protože zápis se už
si o knihách povídaly, ukazovaly si, • Ve čtvrtek 16. března proběhlo ve
kvapem blíží.
jak se s knihou zachází, co všechno
školce fotografování dětí na téma • V pondělí 27. března proběhlo již
v knize může být. Starší děti si také
Zlaté časy.
sedmé setkání v rámci projektu
svou knihu krásně obalily a mladší • Tentýž den jsme navštívily kino
Děti čtou dětem. Tentokrát čtvrťáci
děti si svojí první knížku dokonce
v Krucemburku. Tentokrát děti
přišli za Sovičkami do školky
i vyrobily. V tomto měsíci jsme se
shlédly pásmo krátkých pohádek
a četla se pohádka „O kohoutkovi
také rozloučili se zimou a s radostí
s názvem „S krtkem do pohádky 2“.
a slepičce“.
přivítali jaro. Chodili jsme ven na • I v měsíci březnu proběhla další • V úterý 28. března se celá školka
procházky a pozorovali první jarní
setkání dětí se seniory v rámci
vydala na malý výlet autobusem do
kytičky. Také jsme poslouchali zpěv
projektu Babičko, dědečku, čti
Ranských lesů na bledulky. Počasí
ptáčků. Ve třídě jsme jaro vítali
nám a vyprávěj. Poprvé k nám
nám přálo, bylo opravdu krásně
jarními písničkami a básničkami.
do školky zavítal také dědeček
a tak i cesta lesem byla moc
A opravdu se to vyplatilo, protože
a to pan Miroslav Blažek, dědeček
příjemná. Děti se nemohly
konec měsíce března byl opravdu už
Terezky Chlubnové a Mirečka
vynadívat na to velké množství
jarní.
Blažka a přečetl dětem pohádku
bledulek, které viděly všude kolem
Naše aktivity
„O Palečkovi“. Další kdo se zapojil
sebe. Myslím si, že na tento zážitek
do
našeho
školičkového
života
budou dlouho vzpomínat.
• Ve středu 8. března se třída
byla paní Jaroslava Hájková, • Ve středu 29. března proběhla
Kuřátek vydala do místní
babička Barunky a Andulky
ve školce schůzka pro rodiče
knihovny v Havlíčkově Borové.
Veselých a děti uspala pohádkou
předškoláků s ukázkou práce
Paní knihovnice nás provedla
„O
hloupém
Honzovi“.
Také
jsme
s dětmi.
celou knihovnou a vyprávěla nám,
ve školce přivítali paní Ludmilu
jaké knihy můžeme v knihovně
Stránskou, která přečetla pohádku Robinson a repliky
najít.
„Honza v pekle“. A poslední host korunovačních klenot
• Tentýž den zahájily děti ze třídy
v měsíci březnu byla paní Marie Od chvíle, kdy nám paní ředitelka
Soviček společně s žáky 3. a 4.
Bruknerová, ta děti potěšila nabídla společný výlet s osmáky
třídy ZŠ plavecký výcvik v bazénu
pohádkou „Sedmero krkavců“. a deváťáky do jihlavského Robinsona,
v Hlinsku v Čechách. Sovičky si
Všem babičkám a i dědečkovi moc se Sovičky nemohly dočkat. V úterý
užívaly první hodinovou lekci
21. března, vyzbrojeni batůžky
plnou vodních radovánek. Máme • děkujeme.
V úterý 21. března navštívily plnými dobrot, jsme vyrazili
před sebou devět lekcí výcviku, tak
děti ze třídy Soviček zábavný s panem Bencem do Jihlavy. Děti
se děti mají určitě na co těšit.
park Robinson a výstavu replik si užily téměř dvouhodinové
• Také děti ze třídy Soviček navštívily
řádění a dovádění na skluzavkách,
korunovačních klenot.
trampolínách,
čtyřkolkách,
prolézačkách a dalších atrakcích.
Tím ale výlet neskončil. Na zpáteční
KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
cestě jsme navštívili jihlavský hotel
Gustav Mahler, kde probíhá výstava
20:00
TANEČNÍ
ZÁBAVA,
pořádá
SDH
Havlíčkova
22. 4. 2017 sobota
replik korunovačních klenotů,
Borová, pozvánka na str. 2
dobových kostýmů, zbraní a dalších
07:00 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU, pořádá SDH
zajímavostí, týkajících se panovníka
29. 4. 2017 sobota
Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 2
Karla IV. Výstava byla srozumitelná
i pro naše předškoláky - ti nás
3. - 4. 5. 14:30
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, informace na str. 2
všechny totiž překvapili svými
2017
znalostmi. Domů jsme se vrátili
11:00
pěkně unaveni a tentokrát s batůžky
13. 5. 2017 sobota
MUZIKÁL FERDA MRAVENEC, pozvánka na str. 2
prázdnými. Děkujeme paní ředitelce,
p. učitelkám ze školy a osmákům
19:30
HORÁCKÁ
MUZIKA
,
pořádá
KZM
Přibyslav
a
Filip
13. 5. 2017 sobota
a deváťákům za suprový den a ještě
TAK, pozvánka na str. 2
suprovější zážitky.
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
14. - 17. dubna MUDr. Anderová Milena - Chotěboř, nám T.G.M. 323, tel. 569 623 987
22.- 23. dubna MUDr. Niklová Pavlína - Havlíčkův Brod, Dobrovského 2023, tel. 569 435 040
29. dubna -1. května MUDr. Šovan Miroslav - Ledeč n. Sáz., Husovo nám., tel. 569 721 809
6.-8. května MUDr. Drbohlavová Oldřiška - Havl. Brod, psych. léčebna, tel. 569 478 360
13.-14. května MUDr. Swaczyna Kazimír - Okrouhlice 186, tel. 569 721 809
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Výstava replik korunovačních klenot. Foto: ZŠ

Velikonoční dílny v základní škole. Foto: ZŠ

Žáci 2. stupně s rodilým mluvčím Noahem. Foto: ZŠ

Žáci 1. stupně po týdenním anglickém kurzu. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Naši deváťáci se pomalu loučí... Foto: ZŠ

Borovští úspěšní recitátoři v Ledči nad Sázavou. Foto: ZŠ

Ani letos bledulky na Ransku nezklamaly... Foto: ZŠ

Nejúspěšnější řešitelé Matematického klokana z 8. ročníku. Foto: ZS
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

I. třída v Krajské knihovně. Foto: ZŠ

Klapy, klapy, klap, přiletěl k nám čáp - výtvarné práce šikovných holčiček ze třídy Kuřátek Foto: MŠ
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OBRAZEM

Předškoláci v I. třídě. Foto: ZŠ

V Jihlavském Robinsonu si to všichni užili. Foto: ZŠ

Sovičky při dvouhodinovém řádění v jihlavském Robinsonu. Foto: MŠ

Sovičky na první lekci plaveckého výcviku. Foto: MŠ

Děti čtou dětem. Foto: MŠ

V úterý 21. března uspávala pohádkou děti ve školce paní Ludmila
Stránská, která letos v dubnu oslaví osmdesáté narozeniny. Blahopřejeme
a přejeme pevné zdraví. Foto: MŠ.

