ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ČERVENEC-SRPEN 2016

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

Parkování vozidel

Vážení spoluobčané,
neustále se nám hromadí připomínky
od občanů k parkování vozidel v obci.
Upozorňuji všechny, aby si svoje
vozidla parkovali na svých pozemcích
nebo na místech k parkování vyhrazených. Spousta z vás si ulehčuje život a místo toho, aby zajeli do dvora
(vystoupili z auta a otevřeli si bránu),
nechávají svá vozidla na silnicích a
chodnících a ztěžují tím život ostatním. Proto na vás apeluji, nebuďte
netolerantní a vozidla parkujte tam,
kde k tomu máte vyhrazený prostor.
V případě, že se situace do podzimu
nezlepší, nebudu již takovéto parkování akceptovat a přidělávat si
komplikace se zimní údržbou a budu
nucen situaci s parkováním vyřešit
razantně v součinnosti s policií. I
když jsme o parkování psali v Borovských listech již mnohokrát, situace se zatím nijak nezlepšila. Proto
berte tuto informaci jako mé poslední varování, které je bez pokuty.

Pozvánky na akce, str. 10

Informace ze ZŠ a MŠ, str. 7-10 Podzimní rozlosování fotbalu

Kulturní a sportovní akce

Dovoluji si Vás všechny co nejsrdečněji pozvat na akce, které proVás připravujeme.

Borovská desítka

Letošní již šestý ročník běžeckého
závodu na 10 km se poběží v sobotu
30.7.2016. Časový harmonogram je
následující:
* 14:30 - 15:30 - prezentace dětských
kategorií;
* 15:30 - start první dětské kategorie;
*14:30 - 16:30 - prezentace hlavní
kategorie;
* 17:00 - start hlavní kategori;
* 18:30 - slavnostní vyhlášení vítězů
dětských kategorií;
* 18:45 - slavnostní vyhlášení vítězů
hlavního závodu.
Dětské závody jsou rozděleny do kategorií: předpřívpravka hoši, dívky (2010
a mladší): 100 m, přípravka hoši, dívky

(2007 - 2009): 300 m, nejmladší žáci
hoši, dívky (2005 - 2006): 600 m,
mladší žáci hoši, dívky (2003 - 2004):
900 m, starší žáci hoši, dívky (2001 2002): 900 m.
Hlavní závod na 10 km se letos poběží
po změněné trati směrem na Podstráň z důvodu rekonstrukce cesty do
Manty.

Letní kino

Tradiční letní kino se letos uskuteční
od pátku 19.8. do pondělí 22.8.
V pátek budeme promítat novou
pohádku Sedmero krkavců, v sobotu
komedii Život je život, v neděli kriminální thriller Gangster Ka a v pondělí
kriminální thriller Gangster Ka:
Afričan.
Vstupné bude jako vždy dobrovolné.

Havlíčkoborovská výprava na Borovských hrách v Borové-Bolaticích.						

pokračování na str. 3

Foto: Aleš Uttendorfský
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OBRAZEM

Ocenění žáci 6. a 7. ročníku za sportovní aktivity. 			

Foto: ZŠ

Spokojení čtvrťáci s průkazy cyklisty.				

Foto: ZŠ

LETNÍ KINO 19.8. - 22.8.2016

Sportovní kurz v Daňkovicích.

Foto: ZŠ

Čtvrtá a pátá třída v lodi Puškvorec - Pražské Benátky. 		

Rybářské závody v Peršíkově. Foto: J. Andresová Sluníčka na výletě v Přibyslavi.
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Foto: MŠ

Foto: ZŠ

Myslivecký kroužek na výpravě. Foto: T. Janáček
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 9.6. 2016

PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE ZA ROK 2015. ZM bere na vědomí přezkoumání hospodaření městyse za rok 2015.

4/6/2016 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZA ROK 2015: ZM schvaluje závěrečný účet městyse Havl. Borová bez

výhrad. Hlasování: 12-0-0.

5/6/2016 SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2015: ZM schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2015.
Hlasování: 12-0-0.

6/6/2016 DISPOZIČNÍ OPRÁVNĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ: ZM schvaluje směrnici č. 1/2016 dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů úřadu městyse Havlíčkova Borová.

Hlasování: 12-0-0.
Na jednání se dostavil Mgr. Otto Hájek. 7/6/2016 ŽÁDOST O ÚPLATNÝ PŘEVOD POZEMKŮ p.č. 92/2 a p.č. 91 v k.ú.
HAVL. BOROVÁ: Starosta informoval o možnosti odkoupit od státu pozemky u moštárny. ZM schvaluje úplatný převod
pozemků p.č. 92/2 a p.č. 91 v k.ú. Havl. Borová a pověřuje starostu podáním žádosti. Hlasování: 13-0-0.

8/6/2016 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA AKCI „ÚPRAVY ČÁSTÍ KOMUNIKACÍ HAVLÍČKOVA BOROVÁ“: Starosta dal k
nahlédnutí nabídky, sdělil, že vyhrála firma EVOS-Hydro. Diskutovalo se, kdy začnou práce na silnicích, dále se diskutovalo o mostku spojující ulici U Vodárny s lokalitou u nových staveb. ZM schvaluje dle doporučení hodnotící komise na
akci „Úpravy částí komunikací Havlíčkova Borová“ výběr firmy s nejnižší cenovou nabídkou firmu EVOS-HYDRO s.r.o. za
cenu 1.860.330,09 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Hlasování: 13-0-0.

9/6/2016 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE ULICE POLNÍ, KABELOVÉ VEDENÍ NN: ZM schvaluje
uzavření věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. č. IE-125-2004042/VB/1, Havl. Borová, ul. Polní, kabel. vedení
NN. Hlasování: 13-0-0.

10/6/2016 NÁKUP MULČOVAČE: Starosta sdělil zastupitelům, že stávající mulčovač je již ve špatném stavu. Se
zástupci Svazku obcí Plynofikace obcí Borovsko se dohodli na nákupu nového, podobného mulčovače. ZM schvaluje
nákup mulčovače na Svazek obcí Plynofikace obcí Borovsko za cenu 180.169,- Kč s DPH. Finanční spoluúčast městyse
bude 133.576,- Kč s DPH. Hlasování: 13-0-0.
Na jednání se dostavil Ing. Josef Nevole. 11/6/2016 VÍCEPRÁCE NA SILNICI: ZM schvaluje vícepráce na opravě komunikace lokality „Polní“ firmou EVOS-HYDRO s.r.o. za cenu 870.517,75 Kč bez DPH. Hlasování: 14-0-0.

12/6/2016 DODATEK KE SMLOUVĚ S FIRMOU EVOS-HYDRO S.R.O: ZM schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou
EVOS-HYDRO s.r.o. na akci „Havlíčkova Borová lokalita Polní technická infrastruktura pro 9 RD“, navýšení ceny z důvodu
víceprací na 8.136.000,- Kč bez DPH. Hlasování: 14-0-0.

Na závěr se diskutovalo o možnosti výstavby koupaliště u vodárny. Z jednání odešel Mgr. Otto Hájek. Dále bylo téma
lesa - kolik se vytěžilo, jaký je lesní hospodářský plán. Blanka Janáčková navrhla, aby se dřevo neprodávalo přes lesní
družstvo, ale samostatně. Zisk by mohl být třeba vyšší. Starosta oponoval, že výkup dřeva přes lesní družstvo je pro nás
výhodnější. Můžeme prodat veškeré i kazové dřevo, o které by třeba momentálně nebyl zájem.
Jana Pavlasová se otázala, zda na slavnosti jsou připravené pozvánky, zda jsou připravené stánky a jak probíhají přípravy
dále. Starosta odpověděl, že se podívá, kde se dají půjčit a při další organizační schůzce se domluví, co dál podniknout.
Následovala otázka Daniela Riegera na křižovatku u Oudoleně. Řidiči nerespektují značku od Oudoleně a nedávají přednost. Starosta odpověděl, že dával podnět na chotěbořskou SUS Kraje Vysočina. Daniel Rieger konstatoval, že označení
„Stůj, dej přednost v jízdě“ dá policie až po větším množství nehod, dříve se značení měnit nebude. Je tedy potřeba,
aby řidiči dbali na svoji bezpečnost.
Jana Žáková (zastupitelka městyse) vznesla dotaz na provozní dobu rodného domku KHB. V létě Borovou projíždíturisté
odpoledne i k večeru a muzeum je uzavřené. Starosta odpověděl, že vzhledem k tomu, že městys bude přijímat do
muzea brigádníky, je možnost provozní dobu prodloužit.
Josef Nevole informoval, že HZS vyhodnotilo žádosti obcí z kraje na nákup hasičsské stříkačky. K žádostem byly přiřazovány body, z pěti žadatelů má Havl. Borová a Pacov přiděleno 12 bodů, dlaší obce mají bodů 10, 8 a 6. Šance na získání
2,5 milionové dotace na příští rok je tedy velmi reálná. Je třeba, aby se s touto částkou počítalo do příštího rozpočtu
obce.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 11. 8. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.
		

SLOVO STAROSTY
pokračování ze str. 1

Oslavy výročí Karla Havlíčka
Borovského

Letošní rok se pro našeho
nejslavnějšího rodáka Karla Havlíčka
Borovského, spisovatele a žurnalisty,

nese ve znamení hned tří výročí:
195. výročí narození,
160. výročí úmrtí a
165. výročí ode dne, kdy byl
nařízením rakouské vlády deportován
do Brixenu.
Oslavy v Havlíčkově Borové se
uskuteční na posvícení od čtvrtka

1.9.2016, kdy začnou přednáškou
v muzeu, a zakončeny budou
v neděli 4.9.2016 mší svatou v kostele.
Přesní program a harmonogram oslav
naleznete v přiložené pozvánce.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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SLOVO HEJTMANA
V červnu jsme mimo jiné oceňovali jednotlivce i kolektivy z Vysočiny v několika
soutěžích a anketách. Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo letos například
už sedmý ročník ankety Skutek roku. Veřejnost měla možnost nominovat
aktivity, které v loňském roce nejvíce přispěly k rozvoji regionu. O počinech
fyzických osob hlasovala široká veřejnost, vítězné projekty právnických osob
vybrala odborná porota. Myslím, že jsme našli správný způsob, jak upozornit na dobrovolnickou práci pro druhé a poděkovat těm, kteří ji dělají. Líbí se
mi i obsahová pestrost těchto rozličných skutků. Jsou oceňovány v kategoriích
sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství,
vzdělávání a osvěta. Projekty právnických osob v kategoriích sociální oblast,
ekonomická oblast, oblast sídel, staveb a bydlení, oblast životního prostředí a
oblast vzdělávání. Tak třeba zajímavou aktivitou je činnost firmy Smart Family
s.r.o., která byla letos oceněna za projekt Pomožky.cz „Když ponožky pomáhají“. V názvu projektu nejde o překlep – ponožky skutečně pomáhají konkrétním lidem v nouzi – pletou je totiž ženy vystavené sociálně obtížné situaci,
dlouhodobě nezaměstnané, na mateřské, samoživitelky, vdovy a důchodkyně.

ÚSPĚCH NA POLI KLASICKÉ
KULTURISTIKY

Dne 9.4.2016 se zúčastnil rodák
z Havlíčkovy Borové Jan Šmíd
Mistrovství Čech v klasické kulturistice mužů v Kutné Hoře.
Odměnou za několikaletý trénink mu
byl postup do finále, kde skončil na
krásném 5. místě.
Pavel Šmíd

Už léta známou anketou je Zlatá jeřabina. Letos v kategorii kulturní aktivity
zvítězily Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou a v části ankety věnované
péči o kulturní dědictví to bylo restaurování varhan v kostele svatého Jakuba
Staršího v Osové Bítýšce. Osobnosti Vysočiny jsou rovněž oceňovány v soutěži
„Žena regionu“. Cílem této soutěže je ocenit úsilí těchto výjimečných žen, ať
už v oblasti podnikání, politiky, vzdělávání, zdravotnictví, charitativní činnosti nebo umění a sportu, a zviditelnit jejich práci a výsledky. Letos stanula na
pomyslné nejvyšší příčce zakladatelka obecně prospěšné společnosti Sdílení
Marie Gregorová. Tato organizace poskytuje v Telči a okolí sociální a zdravotní
služby rodinám pečujícím o své blízké seniory nebo vážně nemocné v domácím
prostředí.
Připomínání a oceňování všech těchto aktivit lidí a firem přičiňujících se o lepší
život občanů Vysočiny považuji za důležité právě v dnešním světě, kde často
převažují pouze individuální sobecké a ekonomické zájmy.
Ještě bych se rád zmínil o jedné skutečnosti. Nejsem zastáncem umělého
vyčleňování a upřednostňování jakýchkoliv skupin obyvatel. Tedy ani povinných kvót určených pro tyto skupiny například podle pohlaví nebo původu.
Ale potěšilo mne, že i v letošním ročníku soutěže Ministerstva vnitra Úřad roku
„Půl na půl – respekt k rovným příležitostem“ již pošesté obsadil první místo
mezi kraji v naší zemi právě náš Krajský úřad Kraje Vysočina. V soutěži jde o
prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech:
dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním,
ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správním celku žije. Tedy
nejde o zvýhodňování, ale právě o rovnost šancí. To považuji za správné. Mít
stejné příležitosti. A pak už záleží na každém jednotlivci. A nejde jen o rovnost
mužů a žen.
Přeji vám, abyste své šance co nejlépe využívali.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Myslivecký kroužek
V květnu jsme s dětmi chodili do
přírody na vycházky, počasí nám
přálo, a tak jsme pozorovali přírodu
a zvěř v ní. V neděli 11. 6. se konaly
tradiční rybářské závody, tentokrát
na rybníce v Koutech. Děti byly
rozděleny do dvou kategorií – do 10
let a do 15 let. Počasí bylo příznivé
a dětem i nějaká ta rybička zabrala.
Nechyběla samozřejmě svačinka –
buřtík nebo dobrá gulášovka v kotlíku
na ohni. Vítězem mladší kategorie se
stal Pepča Stehno a starší kategorii
vyhrál Michal Blažek, oba z Oudoleně. Vítězové dostali živého kapříka
a další ceny. Ostatní děti dostali
balíčky a každý si vybral cenu, která
ho nejvíce zaujala. Všichni se už teď
těšíme na další ročník.
Poslední schůzku před prázdninami
jsme zakončili posezením u ohně,
opečením buřtíků, něčím sladkým
a plány na další schůzky… Samozřejmě že o prázdninách budeme alespoň dvě noci stanovat v lese v táboře
v Horkách a na to se už děti moc těší…
Všem přejeme krásné léto a prázdniny!

Vítězové rybářských závodů - Pepča Stehno a Michal Blažek.
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Foto: Tomáš Janáček

Za MS Tomáš Janáček
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radosti a

starosti místostarosty

Česká televize, město Havlíčkův Brod a Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
uvedou v předpremiéře nový hraný dokumentární snímek Karel Havlíček
Borovský, který vznikl v tvůrčí producentské skupině Aleny Müllerové. „V roli
Karla Havlíčka uvidíte Marka Němce. Boženu Němcovou představuje Lenka
Vlasáková, Karla Sabinu Martin Myšička a Františka Palackého David Prachař,“
říká kreativní producentka Alena Müllerová, v jejíž tvůrčí producentské
skupině snímek vznikl a dodává: „Je úžasné, že se tento dokument divákům
představí poprvé v Havlíčkově Brodě, v místě které nese Havlíčkovo jméno a je
s ním nerozlučně spjato.“
Příběh polohraného dokumentu začíná v atmosféře poklidného vlastenčení,
kdy Havlíčkův návrat z Ruska tuto hladinu poněkud naruší. Následuje ostrý
střet Havlíčka s revolučními demokraty roku 1848, Havlíček sdílí Palackého
názor, že jen velká středoevropská říše může zajistit malým národům
bezpečnost před německou a ruskou rozpínavostí. Radikálové jim za to hrozí
likvidací. Po prozrazeném májovém povstání a okupaci Prahy vojskem neudrží
Havlíček Národní noviny a odchází do Kutné Hory, kde začíná vydávat Slovana,
tehdy jediné svobodné noviny v zemi. Byl souzen, hájil se sám a soud vyhrál.
Za několik dní pak byl policií deportován do Brixenu. Havlíček se z Brixenu vrací
do Čech poté, co se zavázal, že se nebude politicky angažovat a bude se živit
podnikáním. Brzy po návratu ale umírá. Karel Sabina, který patřil mezi radikály,
už jako policejní agent, sepisuje Havlíčkův životopis, kde upravuje řadu
Havlíčkových textů tak, aby z něj udělal revolucionáře. Naprosto v protikladu
s tím, v co Havlíček věřil a pro co psal a pracoval.
„Na film jsem byl zvědavý, není lehké zaujmout diváka událostmi ze vzdálenější
historie. Zvolený formát polohraného dokumentu s kvalitními komentáři mne
velmi příjemně překvapil a myslím, že díky autorům můžeme Havlíčkovi a jeho
době lépe porozumět“ říká Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkova
Brodu.
O osobnosti Karla Havlíčka z pohledu dneška budou ve stejnojmenném
dokumentu hovořit psychiatr Cyril Höschl, politolog Bohumil Doležal, literární
historik Martin C. Putna, novinář Adam Drda a historik Muzea Vysočiny Michal
Kamp. Česká televize jej odvysílá letos na podzim.
						

Otto Hájek, místostarosta

Podhoráci

Členové spolku přátel přírody a kola, cyklospolku Podhoráci, se ve dne 6. - 8. 5.
2016 vydali dobýt bájnou horu Říp.
Byla to již třetí výprava, poprvé jsme tuto cestu absolvovali před 10 lety v roce
2006, kdy jsme celkovou trasu přibližně 400 km ujeli za 2 dny a spali jsme v
Mělníku.
Tentokrát jsme trasu rozdělili do 3 dnů a 2x nocovali ve Staré Boleslavi na stadionu Emila Zátopka. Počasí vyšlo nádherné a krajina Železných hor a Polabské
nížiny nám byly odměnou.
S heslem „Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp“ - KOLU ZDAR!
Podhoráci

Návrat k tradicím

Sloučením obce Peršíkov s obcí Borová došlo k postupnému úbytku obyvatel a útlumu všech akcí v obci. Dříve
narození rozhodně ještě pamatují,
jak mládež z okolí chodila na filmy do
Peršíkova, rovněž pamatují i na zábavy pořádané na Cikánce i dobrou partu hasičů.
V letošním roce parta scházející se
u pivečka v kulturáku se dohodla, že
o prvním červencovém svátku bude
první přátelské posezení domácích
obyvatel, chalupářů a příznivců osady, spojené s občerstvením a dobrou
muzikou.
Více jak stovce účastníkům všech věkových kategorií nevadilo, že se celá
akce konala pod širým nebem, že místem tanečního parketu byla veřejná
asfaltová komunikace před kulturním
domem. Téměř všichni z Peršíkova
přišli pobesedovat, mladí se veselili
až do ranních hodin.
Nechybělo dobré občerstvení, výborné grilované masíčko, mnoho buchet,
koláčů a jiných zákusků, které nepekly jen děvčata, ale své umění ukázali
i hoši.
A co k tomu ještě dodat? „Díky vám,
hoši, za krásný večer!“
osadníci Peršíkova

Rybářské závody
v Peršíkově

Poslední sobotu v měsíci červnu si
děti z Peršíkova vyzkoušely své umění
v lovu ryb. Soutěžilo se, kdo nejrychleji uloví největší úlovek. Na 1. místě
se umístila Aneta Jiráková, 2. místo
obsadil Michal Doležel a na 3. místě
byla Pavla Andresová.
Akce proběhla v malebné krajině na
soukromém rybníku farmy Frühbauerových za krásného počasí. Všechny
děti byly odměněny malými dárky
a sladkostmi. Nechybělo ani občerstvení s výborným gulášem. Děti si
své úlovky vrátily zpět do rybníku.
Jana Andresová, Peršíkov

KLUB U HAVLÍČKA

oznamuje novou otevírací dobu:

Podhoráci potřetí vyrazili na Říp. 		

		

Foto: Pavel Šmíd

pondělí: 15:00 - 22:00
úterý: 15:00 - 22:00
středa: 15:00 - 22:00
čtvrtek: 15:00 - 22:00
pátek: 15:00 - 01:00
sobota: 13:00 - 01:00
neděle: 10:00 - 22:00
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Borovské hry 2016

Poslední červnový víkend se opět po roce konaly Borovské hry. Hostitelskou obcí byla tentokrát Borová
u Opavy, která je místní částí obce Bolatice.

Oproti loňskému roku se výprava z Havlíčkovy Borové více než zdvojnásobila a v pátek tak u autobusu čekalo přes
dvacet místních nadšenců. Po podvečerním příjezdu byly postaveny stany a všechny borováky už lákaly na taneční
parket první tóny linoucí se z aparatury DJe Mirka Komárka. První večer tak příjemně utekl a někteří opozdilci se trousili
z parketu až s prvními slunečními paprsky.
Sobotní dopoledne probíhalo v uvolněném duchu, někteří dováděli u koupaliště, jiní relaxovali přímo ve sportovním
areálu. Starosti měli pouze starostové, kteří zasedali na svém obvyklém setkání borovských starostů. Po výtečném obědě, který se prajzským panímámám opravdu vyvedl, předvedli svůj um letečtí modeláři z letecké skupiny FOLOW-ME při
ukázce skupinového létání. Poté přišly na řadu samotné Borovské hry, tedy soutěžní zápolení obcí nesoucích ve svém
názvu slovíčko Borová. Naši borci a borkyně se rvali opravdu statečně, nakonec si však, dělaje čest místní brambořářské
oblasti, na krk navlékli pomyslné bramborové medaile. Po krátkém odpočinku se již o zábavu postarala partička recesistů z nedalekých Bolatic s názvem Bobři (= BOlatičtí BŘIcháči). Skupina pánů převlečených za havajské ženy a tančící
tance hula rozesmála všechny přihlížející. Svou troškou do mlýna přispěl také folklorní soubor Burianky. Ale to už ladila
své nástroje hudební skupina Drive, která se postarala o hudbu na večerní taneční zábavě.
Po nedělní snídani nastal čas srdečného loučení a jednotlivé výpravy se začaly rozjíždět do svých Borových. Nutno
podotknout, že, jak je celá léta dobrým zvykem, panovala celý víkend mezi všemi velmi přátelská a pohodová atmosféra
a věřím, že většina zúčastněných si nenechá ujít ani další ročník Borovských her v Borové u Poličky.

		
		

Poděkování

Vážení čtenáři Borovských
sportovní přátelé,

listů,

skončil fotbalový ročník 2015/2016.
Sice moje očekávání zcela nenaplnil, ale jsem rád, že se podařilo udržet stávající soutěže. Velmi mě těší
výsledky nejmladších, hlavně přípravky, ale zároveň jsem smutný, protože
musíme, vzhledem k malému počtu
dětí a i trenérů, soutěže mládeže
redukovat. Velmi děkuji všem, kdo se
na chodu fotbalového oddílu podílí,
jsou to zejména trenéři, vedoucí, hráči a u mládeže i rodiče. Velký dík patří
i všem, kdo zajišťují zázemí, včetně
sponzorů. Významné poděkování patří všem divákům, fanynkám i fandům,
kteří vytvářejí tu správnou fotbalovou
atmosféru.
Přeji všem krásné letní dny a nezapomeňte, další fotbalový ročník začíná
již 6. a 7. srpna 2016.
Josef Staněk,
předseda fotbalového oddílu
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Havlíčkova Borová „v akci“ na hrách v Borové-Bolaticích.

Foto: Aleš Uttendorfský

Havlíčkova Borová zemědělská a.s. Vás zve na den otevřených dveří,
který se uskuteční při příležitosti Havlíčkovských slavností
v pátek 2. září 2016 od 14.00 hod. v areálu naší společnosti.
Přijďte se podívat, jak to u nás vypadá!
Občerstvení zajištěno.

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

Vážené kolegyně, milí žáci,
vážení rodiče,

školní rok 2015/2016 stanul na svém
úplném konci. Máme za sebou deset
náročných pracovních měsíců. Prvním pohledem hodnocení lze říci, že
se školní rok vydařil. Všichni žáci prospěli, ze 118 fyzicky přítomných žáků
získalo vyznamenání celkem 69 žáků,
tj. 58 %. Nesmíme však zapomínat, že
vždy existuje povinnost neusnout na
vavřínech a i nadále společně pracovat na zlepšení.
Ani se nenadějeme a bude tu září
2016. Než se tak stane, přeji všem zaměstnancům, dětem, žákům a jejich
rodičům krásné, kouzelné, slunečné
a klidné prázdniny! A právě to přeji
hlavně vám, milí žáci, abyste si prázdniny užili, nenudili se a v září se vrátili
do školních lavic plni elánu!
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Čtvrťáci a páťáci v Praze

Čtvrtá a pátá třída se společně vydala na školní výlet do naší „matičky
stověžaté“. Pro mnohé z nich byla
zážitkem i cesta vlakem, po které už
následoval přesun po naplánované
trase. Děti už tak dneska vědí, jak
vypadá Obecní dům i Prašná brána.
Pokračovali jsme Celetnou ulicí na
Staroměstské náměstí, kde nám neunikl orloj právě odbíjejícící desátou!
Prohlédli jsme si dům U Zvonu, jehož
historie je spjatá s Karlem IV., ukázali
si Týnský chrám a odebrali jsme se na
náš hlavní program Muzeum Karlova mostu s plavbou po řece Vltavě.
Při nástupu do lodi pod obloukem
Karlova mostu nás příjemně překvapilo občerstvení v ceně vstupenky
- nanuk a minerálka byly nesmírně
osvěžující! Samotná plavba v replice
historické lodi v okolí Karlova mostu
s neobvyklými výhledy na Pražský hrad,
Národní divadlo i Petřín byla naprosto úchvatná. Doplněná výkladem
v podání kapitána lodi p. Karla byla
bezesporu nejlepším momentem výletu. Zajímavé bylo proplutí Čertovkou i informace o hladině Vltavy při
povodních. Spouště fotoaparátů se
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Informace k novému školnímu
roku 2016/2017

Vedoucí školní jídelny oznamuje,
že vařit pro cizí strávníky se začíná
v pondělí 15. srpna 2016. Zájemci se mohou nahlašovat od 8. srpna
v kanceláři vedoucí školní jídelny.
Slavnostní zahájení školní docházky
pro prvňáčky a jejich rodiče začíná
ve čtvrtek 1. září 2016 v 7.15 hodin
v první třídě.

školní rok

2015/2016

Zahájení školního roku 2016/2017 proběhne taktéž ve čtvrtek 1. září 2016
v 7.15 hodin v budově základní školy. Žáci si přinesou přezůvky, psací
potřeby a blok. Vyučování se bude
konat pouze do 9 hodin. V pátek už
začínáme již „naplno“ do 12 hodin.
Provoz v mateřské škole začíná
v pondělí 22. srpna 2016.

Organizace školního roku 2016/2017
Začátek školního roku
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Konec 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Konec školního roku
Hlavní prázdniny

čtvrtek 1. září 2016
středa 26. a čtvrtek 27. října 2016
pátek 23. prosince 2016 až pondělí 2. ledna 2017
úterý 31. ledna 2017
pátek 3. února 2017
pondělí 20. února 2017 až neděle 26. února 2017
čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2017
pátek 30. června 2017
sobota 1. července 2017 až pátek 1. září 2017

nezastavily, je s podivem, že jsme žádný fotografický aparát ani telefon „neutopili“. Následovala prohlídka Muzea
Karlova mostu s výkladem. Děti zde
získaly poměrně jasnou představu
o stavbě pilířů Karlova mostu, mohly
si vyzkoušet rozpohybovat beranidlo,
kterým se tehdy zatloukali dřevěné
piloty do říčního dna. Zopakovaly si
znalosti o životě Karla IV., dozvěděly
se nové informace. Pak jsme si krátce
odpočinuli v muzejní kavárně, nasvačili se a odkráčeli na samotný Karlův
most. Odtud přes Kampu k Petřínu.
Tam si děti alespoň kráce zařádily v zrcadlovém bludišti a užily si obě cesty
lanovkou. To už se naše kroky stáčely
na tramvaj, vlak a hurá domů. Ráda
bych poděkovala všem rodičům, kteří zajistili dopravu na nádraží do Přibyslavi a zpět do Havl. Borové. Velký
dík patří pí Lindě Burianové, která nás
ochotně doprovodila na výletě a byla
nám výtečnou průvodkyní.

Exkurze čtvrťáků v Pleasu

Malá třída čtvrťáků se v červnu vypravila na exkurzi do Pleasu v Havlíčkově
Brodě. Díky p. Davidu Burianovi měla
možnost projít si celý proces výroby,
počínaje skladem příze, pokračujíc pletárnou, barevnou, střihárnou
i šicí dílnou. Nahlédli jsme i do laboratoře, kde zkoušejí odolnost barev,
dalších provozů, kde testují pevnost
příze. Procházku jsme zakončili na
kontrole a balení kvalitního prádla.
Exkurze ale zdaleka nebyla u konce.

Děti poobědvaly koblížky a pustily
se do tvořivých dílen. Z pestré nabídky úpletových materiálů si mohly
vymyslet a vytvořit, co je napadlo.
Někdo vyrobil jehelníček či chobotničku, děvčata se pustila do složitějšího
šití tašek i kabelek. Velkým přínosem
byl závěrečný kvíz s názvem Zachraňte planetu Avokčílvah / Ávorob..., který nám opět připravil p. D. Burian. Po
dlouhém přemýšlení a snaze o řešení
se nakonec dětem podařilo problém
rozlousknout a přijít na řešení, které
zachránilo obyvatele obou planet.
Obdarováni reklamními předměty se
čtvrťáci spokojeni i plni zážitků odpoledne vraceli domů. Rádi jsme využili
možnost podívat se s dětmi do výrobního procesu, děkujeme za poutavý
výklad i připravený program.

Dětské dopravní hřiště v Chotěboři - Získání průkazů cyklisty

O výuce dopravní výchovy pro III. a IV.
třídu, která probíhala během tohoto
školního roku ve třech dopoledních
blocích prováděných pí Jelínkovou i pí
Mrštíkovou, jsme vás již informovali.
Průběžně jsme se ve IV. třídě zabývali
problematikou dopravní výchovy při
hodinách tělocviku a probrali cyklistické předpisy včetně situací na křižovatkách. Závěrečnou fází dopravky
byla na začátku června pro čtvrťáky
návštěva dětského dopravního hřiště
na zimním stadionu v Chotěboři.
Volnou chvilku po příjezdu autobusu
jsme využili k procházce kolem sochy Michala Olšiaka. Čerta hrajícího
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šachy si děti prohlédly při svačině
a pak už honem na stadion. Pí Mrštíková už pro nás měla nachystané náročné zkušební testy z pravidel silničního provozu. Po jejich zdolání zapsala
dětem výsledky do malé žákovské
knížky - kartičky pro rodiče i děti,
která odráží stupeň zvládnutí všech
připravených činností. Na ploše stadionu musely děti prokázat svoje schopnosti ovládání jízdního kola v tzv. jízdě
zručnosti - slalom, průjezd brankami
i přes „překážky“. Pak teprve se pustily do disciplíny nejtěžší, jízdy po
dopravním hřišti. Za dozoru pí Mrštíkové i zástupců městské policie projížděly křižovatky, jednosměrky, zúžená
místa podle značek a pravidel a snažily se nepřijít o své „šklebouny“ (varianta smajlíků), které musely odevzdat
za každý dopravní přestupek. Závěrečné přezkoušení z povinné výbavy
jízdního kola i dopravních předpisů
už jen potvrdilo dobrou připravenost.
Všichni přítomní žáci 4. ročníku získali průkaz cyklisty a prokázali, že vědí,
jak se v silničním provozu chovat. Je
už jenom na nich, aby se na silnicích
chovali vždy zodpovědně a přejeme
jim jen kilometry na jízdním kole bez
nehod!

Máme rádi přírodu - přírodovědná soutěž v Horní Krupé

Ve středu 8.6. se žáci III., IV. a V třídy vydaly na přírodovědnou soutěž
do střediska pro ekologickou výchovu
v Horní Krupé. Zde byl pro ně ve spolupráci s DDM Junior v Chotěboři připraven různorodý a velice zajímavý program. Z každé třídy se mohlo soutěže
zúčastnit pouze dvoučlenné družstvo,
které se postupně vystřídalo na všech
stanovištích. V přírodovědné světnici
čekala děti poznávačka rostlin a další
úkoly ze živočišné říše. Pak se vydali
na přírodovědnou stezku. Na zahradě
ekologického centra zodpovídaly děti
otázky o odpadech, dřevinách, ale i o
životě (stadiích vývoje) vážky. V potoce lovily vodní živočichy. Po splnění
všech předepsaných úkolů mohly navštívit Dědovu dílnu a sami si tu upéct
bramborovou placku, nebo si ve vedlejší stodole vyrobit pěknou pamětní
knížku. O občerstvení ale taky nebyla
nouze. V altánu si děti samy uvařily
bylinkový čaj, samy si namíchaly salát z připravených ingrediencí nebo
si opekly buřtík. Borovští přeborníci
sice neobsadili medailové pozice, ale
porozhlédli se, jak to tu chodí, neboť
zde byli všichni poprvé. Dozvěděli se
mnoho zajímavého a strávili v ekologickém centru velmi příjemné chvíle.
Jana Žáková, tř. uč. 4. ročníku
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Exkurze - kostel sv. Víta
v Havlíčkově Borové

Žáci čtvrté i páté třídy v červnu navštívili dominantu Havlíčkovy Borové
- kostel sv. Víta. Ochotnou a zkušenou
průvodkyní nám byla pí Jaroslava Hájková. Děti se od ní dozvěděly informace o stáří, historii i o částech kostela,
povšimly si znaků románského i gotického stavebního slohu. Utvrdily se
v domněnkách o cibulovité věži borovského kostela, která předcházela
té současné ve tvaru jehlanu. Zopakovaly si tak zde všechno, co věděly
z regionálních pověstí. Vystoupaly
i nahoru a prohlédly si staré varhany, které se dodnes rozeznívají při
bohoslužbách díky p. Sobotkovi. Na
ně údajně hrál i hudební skladatel
Bedřich Smetana při příležitosti prvních Havlíčkových slavností v roce
1862. Navíc jsme se pozeptali na kroj,
který se nosíval kdysi v Borové a v jejím blízkém okolí. Obohaceni o nové
vědomosti jsme se vraceli do školy.
Moc děkujeme pí Hájkové za společně strávený čas i poutavý výklad.
Jana Žáková, Hana Sobotková

Sběr druhotných surovin

V tomto školním roce se naše škola
zúčastnila soutěže ve sběru druhotných surovin, kterou vyhlásila firma
ODAS Žďár nad Sázavou.
Soutěž je určena pro mateřské,
základní a speciální školy v Kraji Vysočina a jejím cílem je zejména výchova
dětí ke kladnému a zodpovědnému
vztahu k přírodě. Soutěž byla zaměřena na sběr papíru a hliníkových
obalů. Školy byly odměňovány za každý
kilogram nasbíraného materiálu.
A jak jsme se umístili? Z 26 přihlášených škol jsme obsadili krásné 8. místo – odevzdali jsme 9240 kg papíru
a 77 kg hliníku. Výtěžek byl věnován
Kapce naděje při Fakultní nemocnici
v Praze Motole.
Konečná částka, kterou naše škola
na konto Kapky naděje odeslala, je
7.473,- Kč.
Srdečně děkujeme všem, kdo jste
této dobré věci přispěli.
Dáša Boumová

Stavebka
v kostce

Dne 27. června 2016
se žáci 8. ročníku zúčastnili
akce „Stavebka v kostce“, která se
konala na Střední průmyslové škole
stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě. Po přivítání ve
škole byli žáci rozděleni do tří skupin,
každé byl přidělen jeden průvodce –
student této školy. Skupiny mezi sebou
soutěžily na jednotlivých stanovištích.
V ICT učebně si mohly navrhnout dům
svých snů, v tělocvičně se vyřádily při
americké přehazované, z dřevěných
kostek stavěly co nejvyšší věž a na
nedaleké stavbě pochytily pár pojmů
ze stavební praxe. Na posledním stanovišti jsme se v rámci prezntace dozvěděli něco víc o škole, o studijních
oborech, o uplatnění studentů a další
zajímavosti.
Na úplný závěr přišlo vyhodnocení
a malá odměna.
Dáša Boumová, tř. uč. VIII. třídy

Letní sportovní kurz
v Daňkovicích

Naše škola dostala pozvání od Základní školy v Krucemburku zúčastnit se
sportovního kurzu v rekreačním středisku Selský Dvůr v srdci Českomoravské Vysočiny v Daňkovicích. Nabídka
byla velmi lákavá a využilo jí 15 žáků
z VIII. a IX. třídy, kteří společně s 26
žáky z Krucemburku odjeli od pondělí
13. června do pátku 17. června na letní soustředění.
První den jsme se ubytovali v nádherných pokojích se sociálním zařízením,
seznámili se s programem kurzu a odpoledne jsme získávali základy nové
hry softball, kterou si všichni velmi
oblíbili a hráli ji každou volnou chvilku.
Druhý den jsme vyrazili na turistický
výlet na Čtyři palice a Milovy (celkem 12
km), odpoledne jsme soutěžili ve dvojicích kluk x holka a večer čekal na všechny discgolf, badminton nebo tenis.
Třetí den jsme hráli šipkovanou
na zříceninu hradu Štarkov (6 km),
odpoledne jsme ve dvojicích cvičili
a tančili, navečer jsme hráli volejbal
a softball.
Poděkování Kapky naděje pro ZŠ

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
Čtvrtý den všechny dvojice zvládly
orientační běh, který vedl kolem penzionu a byl dlouhý asi 1 km. Před obědem jsme získali základy hry lakros,
odpoledne jsme vyrazili do Sněžného na odpočinek do cukrárny. Naveče
jsme opět hráli softball, volejbal nebo
badminton. Večer následovalo vyhodnocení orientačního běhu, soutěže
dvojic, nejlépe uklizeného pokoje a samozřejmě závěrečné hodnocení kurzu.
Pátý den jsme se sbalili, uklidili pokoje a vyrazili k domovu.
Letní sportovní kurz se vydařil, byli
jsme spokojeni s chováním všech
žáků při sportovních aktivitách, ale
i během volného času, který jsme každý večr trávili diskotékou. Celý týden
jsme si opravdu užili, bylo nám spolu
moc hezky, navázali jsme nová přátelství, zasportovali si a nikomu se domů
nechtělo.
Děkujeme Terce Š., Terce K., Ivče,
Katce, Estě, Adéle, Martinovi, Davidovi, Pavlovi Z., Pavlovi K., Vaškovi,
Tomášovi B., Tomášovi Bl., Honzovi
a Petrovi za nádherně prožitý týden,
bylo to s vámi moc hezké a dlouho
budeme vzpomínat!!! A navíc jsme si
s panem ředitelem Jiřím Šiklem a paní
učitelkou Ivanou Tomkovou slíbili, že
za rok pojedeme na LSK znovu. Už teď
se moc těšíme!!!
Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2. st.

Návštěva zábavního parku
Robinson v Jihlavě

V rámci projektu „Hrajeme si a hýbeme se“ se žáci borovské základní
školy vydali do největšího indoorového zábavního parku v Kraji Vysočina s
názvem Robinson, který se nachází v
Jihlavě. Nejstarší žáci VIII. a IX. třídy
podnikli tuto výpravu 31. května, žáci
II., VI. a VII. třídy 28. června a hned
29. června si jeli užívat žáci I., III., IV.
a V. třídy. Na ploše 2500 m2 se nacházejí deítky originálních dětských
atrakcí - labyrint v podobě nekonečné
džungle, chodeb, prolézaček, žebříků
a tobogánů, kanónová střelnice, lodní stěžeň, pirátská loď, sopka, nafukovací lebka, opičí stezka, pavoučí věž
a spousta další zábavy. Vstup do parku
je pouze v ponočkách, nejlépe je mít
s sebou i ponožky náhradní, protože
je tam zajisté poničíte. Všechny děti si
zábavu opravdu užívaly, ani na chvilku
se během dvouhodinové návštěvy nezastavily, občas si zašly pro pití a hned
zas upalovaly dovádět na atrakce. Po
skončení návštěvy se někteří žáčci osvěžili nanuky, jiní se posilnili hranolkami a
unaveni, ale spokojeni jsme se vraceli
domů.
Vstupné i dopravu uhradila všem žákům škola.
Blanka Zvolánková

číslo
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Hodnocení sportovních aktivit

Předposlední den školního roku
2015/2016 se žáci 2. stupně sešli
v tělocvičně, aby se seznámili s vyhodnocením různých sportovních aktivit,
kterých se během roku účastnili. Jako
první přišlo na řadu vyhlášení výsledků školního desetiboje, jehož disciplíny plnili chlapci v hodinách tělesné
výchovy - atletické disciplíny: běh na
60 m, běh na 600 m, hod kriketovým
míčkem, skok do do dálky; posilovací
a kondiční disciplíny: sedy-lehy, kliky,
přeskoky přes švihadlo, splh, trojskok,
hod medicinbalem. V kategorii chlapců ze VI. a VII. třídy obsadil krásné
1. místo Vilém Klement, těsně za ním
se na 2. místě umístil Tomáš Balek a
3. místo obhájil Lukáš Balcar. Ve starší
kategorii chlapců z VIII. a IX. třídy suverénně zvítezil David Lupták, druhý
skončil Pavel Zvolánek a třetí místo
získal Tomáš Bačkovský. Vítězové byli
bodarováni diplomem, sportovními
dárečky a malou sladkostí, kterou si
i s pochvalou zasloužili všichni další
účastníci desetiboje.
Dalším v požadí bylo vyhodnocení
různých sportovních aktivit, ať už to
byly dva florbalové turnaje v Havlíčkově Brodě a Velké Losenici, běh parkem Budoucnost nebo velmi úspěšný
sportovní kurz v Daňkovicích. Pochvalu za tyto aktivity jsme udělili celkem
28 žákům, kteří naši školu opravdu
velmi úspěšně reprezentovali a vzorně sportovně se chovali. Všichni získali pamětní list s pochvalou a sladkostí.
Na závěr jsme společně dokončili
hodnocení sportování na naší škole,
jsme opravdu pyšní na naše mladé
sportovce a všichni jsme si slíbili, že
i v příštím školním roce budeme aktivní. Po ukončení vyhlášení jsme se
přesunuli na hřiště u sokolovny a zahráli si novou hru, kterou si děti velmi
oblíbily. Je to softball a všichni účastníci sportovního kurzu ji rádi ukázali
svým spolužákům, kteří z ní byli také
nadšení a s velkým nasazením se do
ní pustili.
Ať vám toto nadšení vydrží i o prázdninách, neseďte jenom doma, ale
sportujte!!!
Blanka Zvolánková

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou velmi
srdečně poděkovat
panu Romanu Bruknerovi
za nález ztracené peněženky
18.7.2016.
Jsem již v důchodu a bylo to pro
mne vzácné pohlazení po duši.
M. Slejšková

NOVINKY z MŠ
Červen, poslední měsíc ve školním
roce, již svým jménem připomíná pozvolné zrání a červenání jahod a třešní. Děti ve školce si letos jahod užily
do sytosti. Vždyť od časného jara s
chutí a radostí pracovaly na školní zahradě a společně se staraly o zeleninové i květinové záhonky.
Ve školce také červen vždy probíhá ve
znamení výletů a dlouhých vycházek.
Děti postupně poznávají blízké i vzdálenější okolí našeho městysu. Letos
nám počasí přálo, a tak jsme vyráželi
na výlety opravdu často.
Při delších (i polodenních) vycházkách do přírody jsme upozorňovaly
děti nejen na krásy a zajímavosti kolem nás, ale také na řadu nebezpečí,
která si děti ještě dobře neuvědomují
nebo je podceňují. Hlavní nebezpečí různých úrazů, bodnutí hmyzem,
uštknutí hadem, přisátí klíštěte apod.
Naším cílem však nebylo vyvolávat v
dětech strach, ale naopak jim vše v
klidu, pochopitelnou formou vysvětlit a motivovat je k samostatnosti,
rozumné opatrnosti a k hledání pozitivních řešení v problémových situacích. Snažily jsme se dětem ukázat, že
každá překážka se dá překonat a nebezpečí, že člověk dokáže zvládnout,
bude-li důsledně dodržovat nutná
užitečná pravidla, kterým se učí právě
v mateřské škole.

NAŠE AKTIVITY

Ve střdu 1. června jsme řádně oslavili
Mezinárodní den dětí. Byl to den plný
pohybových aktivit na hřišti u sokolovny. Zakončili jsme ho zmzrlinou a
každý dostal malý dárek, „placku“ se
znakem své třídy.
Hned na čtvrtek 2. června jsme měli
naplánovaný školní výlet do ZOO v
Jihlavě. Všem se procházka zoologickou zahradou líbila a děti prokázaly
velké znalosti při poznávání a pojmenovávání exotických zvířat. Největším
zážitkem bylo krmení tygrů, ke kterému jsme se dostali úplnou náhodou.
Do lesa přes Kopaniny na Podstráň se
ve čtvrtek 9. června bydala na polodenní vycházku Koťátka. Cestou pozorovala veliká mraveniště a poznávala
lesní stromy.
Sluníčka tentýž den podnikla odpolední výlet linkovým autobusem do
Přibyslavi a vypravila se na zajímavou
a dobrodružnou cestu za Janem Žižkou z Trocnova.
Po návratu z odpoledního výletu Přibyslavi se Sluníčka nerozežla domů.
Čekalo je totiž přenocování ve školce.
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Nejprve jsme šli rovnou od autobusu k rybníku, kde nám pan Šrámek
ukázal svoje lodě na parní pohon a
všichni jsme si mohli vyzkoušet jejich
řízení vysílačkou. Potom už jsme se
vraceli do školky. Děti si pohrály na
školní zahradě i ve třídě a po dobré
večeři někteří odešli domů. Ve třídě
zůstalo „sedm statečných“, kteří byli
odhodlaní přenocovat. Tentorkát ale
proběhlo samotné nocování trošičku
jinak - POTMĚ - pouze při světle baterek. To bylo „vzrůšo“!!!
V úterý 14. června jsme zavítali do
krucemburského kina na loutkové
představení „Jak Kašpárek draka napálil“, které sehrál ochotnický spolek
Oblázek z Krucemburku s krásnými
loutkami maironetami.
Dvěma krásnými příběhy z knihy Václava Čtvrtka Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky jsme
v pátek 17. června uzavřeli projekt
Děti čtou dětem aneb To nejlepší z
večerníčků, věnovaný 50. narozeninám, které Večerníček slavil. Čtení
proběhlo ve třídě Sluníček a tentokrát
byla atmosféra o něco slavnostnější.
Sedmáci Sluníčkům předali medaile
a Pamětní listy a moc pěkně, vtipně
a upřímně jim popřáli. Sluníčka jim
na opltáku věnovala vlastnoručně
vyrobené „večerníčkovské“ záložky

do knížky. Potom si ještě jednou naposledy sedli společně ke stolečkům
a poskládali „večerníčkovské“ čepice. Při loučení nám bylo všem líto, že
naše pravidelné setkávání je u konce.
Devět předškoláků se v pondělí 20.
června loučilo s naší mateřskou školou. Slavnostní Rozloučení předškoláci zahájili pohybovým vystoupením,
po kterém následoval krátký kulturní
program. Celý program, který si předškoláci připravili pro rodiče a hosty
rychle směřoval ke svému vyvrcholení. Děti jeden za druhým procházely
symbolickou bránou mezi školkou a
základní školou. Od své třídní paní
učitelky Šrámkové dostaly šerpu a
kšiltovku, paní ředitelka Brychtová
je slavnostně pasovala na prvňáčky,
paní vedoucí učitelka Janáčková jim
předala Pamětní list a od paní učitelky Hospodkové dostali krásnou knihu.
Nechybělo ani přání od pana starosty, mnoho dalších větších i drobných
dárků a kytička na rozloučenou od
dětí, které ještě zůstávají v MŠ. Na
závěr všichni předškoláci vypustili
balónky s přáním samých jedniček v
základní škole. Rodiče budoucích prvňáčků předali třídní učitelce nádhernou kytici, dorty a keramické sluníčko
se jmény všech předškoláků. Slavnost
jsme ukončili sladkým pohoštěním a

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
14:30
30. 7. 2016 od
sobota
6:00
19. 8. 2016 pátek
21:00
20. 8.2016 sobota
21:00
21. 8. 2016 neděle
21:00
22. 8. 2016 pondělí
1. 9. - 4. 9.
2016

BOROVSKÁ DESÍTKA , pozvánka na str. 2
SEDMERO KRKAVCŮ, letní kino u sokolovny
ŽIVOT JE ŽIVOT, letní kino u sokolvny
GANSTER KA, letní kino u sokolovny
GANSTER KA: AFRIČAN, letní kino u sokolovny
Havlíčkovské slavnosti 2016

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

příjemným posezením. Tak prvňáčci!
„Hurá do školy a stále jen úsměv na
tváři!“ To vám ze srdce přejí vaše paní
učitelky a paní kuchařka.
Ve čtvrtek 23. června si Koťátka znovu
vyšla na polodenní vycházku do přírody a vydala se cestou necestou, polem nepolem rovnou k bývalé „myslivecké chatě“.
Ve stejný den si vyjela Sluníčka linkovým autobusem do Havlíčkova Brodu.
Tento výlet přinesl dětem velký zážitek z prohlídky kabiny strojvedoucího
pěkně barevného malého regionálního vláčku.
Poslední polodenní vycházku, tentokrát k rybníku Podhorák, si užila Sluníčka v pátek 24. června. Cílem této
vycházky byla lesní studánka nad
Podhorákem. Před zpáteční cestou do
školky jsme se všichni osvěžili kelímkem ledové vody ze studánky.
Za celý kolektiv MŠ přeji všem dětem a jejich rodičům krásné prožití
prázdnin.
Eva Šrámková

M e d o d vče l a ř e
Prodáváme med přímo od
včelaře
Nabízíme med pastovaný
(květový, jarní, mechanicky
promíchaný tak, že vznikne pasta a lépe se s ní manipuluje)
a med tmavý (lesní, ten se nepastuje).
Cena je 130 Kč/kg, při odběru
10 kg dáváme 1 kg zdarma.
Objednávat můžete na:
h.tonarova@seznam.cz,
604 351 710 (i sms) a nebo se
stavte u nás na
náměstí. Med Vám
přivezeme až do
domu, abyste
nemuseli nosit
těžké sklenice
sami.
Včelařství Tonarovi

Z U B N Í P O H OTO V O S T N A N Á S L E D U J Í C Í M Ě S Í C
30.- 31. července Dr. Swaczyna Kazimír, Okrouhlice 186, 582 31, tel. 569 489 174
6.- 7. srpna Dr. Pospíšilová Jitka, Koželská 222, Ledeč nad Sázavou, 584 01, tel. 776 100 171
13.- 14. srpna Dr. Maštálka Jan, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, 584 01, tel. 569 721 553
20.- 21. srpna Dr. Niklová Pavlína, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, 580 01,tel. 569 435 040
27.- 28. srpna Dr. Kasal Josef, Šubrtova 2170, Havlíčkův Brod, 580 01, tel. 569 421 329
3.- 4. září Dr. Saidlová Martina, Legií 1710, Chotěboř, 583 01, tel. 739 286 730
10.- 11. září Dr. Kočová Jana, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, 584 01, tel. 724 170 466
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Malí fotbalisti proti dospělým.

Spolek Podhoráků dobyl Říp. 			

Foto: Linda Burianová Společné foto malých fotbalistů a rodičů.

Foto: Pavel Šmíd

OBRAZEM

Foto: Ladislav Luňáček ml.

Jan Šmíd na Mistrovství Čech v klasické kulturistice.

Foto: Jan Šmíd

Placená inzerce
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OBRAZEM

Deváťákům přejeme šťastný skok do nového života.

Foto: ZŠ

Osmáci na výletě v Českém ráji.			

Foto: ZŠ

V jihlavském Robinsonu.				

Foto: ZŠ

Zasloužený odpočinek Koťátek při vycházce do lesa.

Foto: MŠ

Koťátka u bývalé myslivecké chaty. 			

Společná fotka Sluníček na závěr školního roku.		

Foto: MŠ

Slavnostní vypuštění balonků s přáním samých jedniček v ZŠ. Foto: MŠ

Rybářské závody v Peršíkově. 			

Foto: Jana Andresová

Foto: MŠ

