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TALENT VYSOČINY
Jeden z nejznámějších světových
vynálezců kdysi řekl: „ Genialita
je
jedno
procento
inspirace
a devadesát devět procent potu“.
O tom, že Thomas Alva Edison měl
pravdu, není pochyb. Kdo má talent,
dokáže zvládat určité činnosti lépe
než ostatní lidé. Pokud ovšem svůj
talent nepodpoří dřinou, pílí a často
podporou rodičů, je mu pak taková
schopnost k ničemu. Protože všichni
víme, že talentů je vždy zapotřebí
a jsou to právě ti, kdo ženou
společnost kupředu, pravidelně už od
roku 1995 vyhlašuje Kraj Vysočina
soutěž Talent Vysočiny. Z naší školy
byli přihlášeni tři žáci – sedmák Lukáš
Balcar za svoje vynikající vědomosti
z oboru myslivosti, sedmačka
Nela Bartušková a osmačka Jitka
Novosadová za sport. Nominovaná do
nejužšího výběru elitní desítky kraje

Úspěchy, str. 1, 14

SDH informuje, str. 13

byla pouze poslední jmenovaná Jitka
Novosadová. Bohužel se nemohla
zúčastnit slavnostního vyhlášení ve
Žďáru nad Sázavou v úterý 27. 6.
2017, protože v té době se pohybovala
na stadiónu, kde reprezentovala právě
Kraj Vysočina na Olympiádě dětí
a mládeže v Brně. Jitku zastoupila
celá delegace z Havlíčkovy Borové
(rodiče, zástupci školy i městyse).
Cenu pak hrdě převzal otec Vojtěch
Novosad, protože převážně rodiče
mají na Jitčiných úspěších největší
zásluhu. Jitka dostala od Kraje
Vysočina jednorázový šek. V pátek,
poté co se vrátila z olympiády, už na ni
čekalo ve škole nejenom vysvědčení,
ale i příjemné blahopřání od osmáků,

Pozvánky, str. 2, 13

třídní učitelky, ředitelky školy,
starosty a místostarosty městyse.
Kdo Jitku zná, ví, že ve svých 14 letech
dosáhla už tak obrovských úspěchů,
že by mohla nosit nos nahoru. Opak
je ovšem pravdou – Jitka je velice
skromná, obětavá, ráda a upřímně
každému pomůže, výborně se učí
a k tomu ještě s přehledem zvládá
časově velice náročnou přípravu
a trénink. Má prostě talent a umí
dřít, poctivě se připravovat a jít si
svědomitě za svým cílem.
Milá Jitko, všichni Ti moc
blahopřejeme a doufáme, že o Tobě
ještě hodně uslyšíme!
Martina Brychtová, ředitelka školy

Zástupci obce i školy gratulovali Jitce Novosadové k vynikajícím výsledkům. Foto: ZŠ
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ASFALTOVÉ HŘIŠTĚ U SOKOLOVNY
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Tradiční Borovská desítka 2017 startuje 29. 7. 2017 od 14:30 hod.
Přijďte si zaběhat nebo alespoň povzbudit běžce na trati. Těšíme se na
Vás! Více info na www.borovska10.cz

ZAČÁTEK CCA 21 hod.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

13.8. Řachanda
14.8. Trabantem do posledního 		
					
dechu
15.8. Teorie tygra
16.8. Všechno nebo nic
Prvňáčkové na posledním plavání ve Žďáře
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Malá vědecká konference - zahájení.

Třeťáci v knihovně.

Deváťáci organizovali dětský sportovní den.

Stavebka v kostce.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 29. 6. 2017

SLOŽENÍ SLIBU ZASTUPITELE: Starosta informoval zastupitele, že při minulém jednání došlo k opomenutí
složení slibu nového zastupitele. Starosta přednesl slib zastupitele a zastupitel Ing. Jaroslav Blažek potvrdil tento
slib slovem „slibuji“ a svým podpisem.
2/7/2017 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: Starosta přečetl usnesení z minulého jednání.
Informoval zastupitele o zrušení výběrového řízení na akci „Energetické úspory budovy základní školy Havlíčkova
Borová“ a o postupu vůči projektantovi, který danou situaci způsobil. Paní Ilona Doležalová vznesla dotaz ke
spekulacím o problémech se stropy ve škole a dále se dotázala, jaké zásahy do stropu bude akce obnášet. Starosta
informoval, že zásahy do stropu budou minimální a váha potrubí od vzduchotechniky zanedbatelná. Bylo
domluveno, že majetková komise provede obhlídku ve škole, v případě pochybností o stavu bude projednáno
s odborníkem.
ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. Hlasování: 14-0-0.
4/7/2017 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: Starosta informoval, že je zapotřebí udělat zprávu
o uplatňování územního plánu. Do plánu navrhl zařadit do zvážení a propočtení nákladů lokalitu Na Výsluní,
případně některé další věci na přání občanů, pokud budou reálné. Proběhla diskuze k možnému dalšímu rozvoji
městyse.
ZM Havlíčkova Borová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) a za použití § 47 odst. 1 a § 55 stavebního zákona stanovuje pana Ing.
Aleše Uttendorfského zastupitelem obce určeného k projednávání Zprávy č. 1 o uplatňování ÚP Havlíčkova
Borová. Hlasování: 15-0-0.(Na jednání se dostavil Ing. Josef Nevole).
5/7/2017 PRODEJE A KOUPĚ POZEMKŮ: Starosta informoval zastupitele o žádosti paní Olgy T. o odkup
pozemků. Informoval, že se jedná o předjednanou dohodu ohledně dořešení pozemků v areálu u sokolovny.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 150/5 ostatní plocha o výměře 101 m2 dle g. p.623 – 81/2014 a pozemku
p. č. 2431/14 ostatní plocha o výměře 100 m2 dle g. p. 656 – 87/2016 oba v k. ú. Havlíčkova Borová, za cenu
2.010,- Kč paní Olze T., trvale bytem Luční 299, 582 23 Havlíčkova Borová. Důvodem prodeje za tuto cenu
je výhodnost nabídky paní Olgy T., která na oplátku nabízí prodej pozemku p. č. 2431/13 ostatní plocha
o výměře 818 m2 za cenu 3.350,- Kč. Hlasování: 15-0-0.
6/7/2017 PRODEJE A KOUPĚ POZEMKŮ: Starosta informoval, že se jedná o koupi pozemku pod antukou, břeh
a cesta pod hřištěm v areálu u sokolovny dle návrhu paní Olgy T.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 2431/13 ostatní plocha o výměře 818 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová za cenu
3.350,- Kč. Hlasování: 15-0-0.
7/7/2017 PRODEJE A KOUPĚ POZEMKŮ: Starosta informoval zastupitele o žádosti pana Bohuslava M. o odkup
pozemků. Informoval, že se jedná o předjednanou dohodu ohledně dořešení pozemků v nové lokalitě pro 9RD.
ZM schvaluje prodej částí pozemků p. č. 4112 a p. č. 4183/3 v k. ú. Havlíčkova Borová dle g. p. 665-13/2017
označených jako díl „a“ o výměře 11 m2 a díl „b“ o výměře 41 m2 panu Bohuslavu M., trvale bytem Horní obec
58, 582 23 Havlíčkova Borová za cenu 2.000,-Kč. Důvodem prodeje za tuto cenu je výhodnost nabídky pana
Bohuslava M., který na oplátku nabízí prodej pozemku p. č. 4113/2, trvalý travní porost, o výměře 17 m2, na
kterém se nacházejí sítě v majetku městyse za cenu 2.000,- Kč. Hlasování: 15-0-0.
8/7/2017 PRODEJE A KOUPĚ POZEMKŮ: Starosta informoval, že se jedná o koupi pozemku pod silnicí, ve
kterém vedou sítě do lokality dle návrhu pana Bohuslava M.
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4113/2 trvalý travní porost o výměře 17 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová za
cenu 2.000,- Kč. Hlasování: 15-0-0.
9/7/2017 PRODEJE A KOUPĚ POZEMKŮ: Starosta informoval zastupitele o žádosti Ing. Karla T. o koupi
pozemku dle odsouhlaseného záměru. Dále informoval zastupitele o snaze Ing. Karla T. obejít rozhodnutí
o umístění stavby, kde městys povolit umístění stavby min. 3,5 m od hranice s parcelou městyse. Starosta navrhl
podmínit prodej pozemků pokutou za případné nedodržení odstupové vzdálenosti RD Ing. Karla T. od parcely
městyse.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 139/82 ostatní plocha o výměře 162 m2 dle g. p. 668 – 15/2017 panu Ing.
Karlu T., trvale bytem Polní 337, 582 23 Havlíčkova Borová, za cenu 150,- Kč/m2, za podmínky dodržení
odstupové vzdálenosti rodinného domu na pozemku p. č. 4054 3,5 m od hranice s pozemkem p. č. 4055/5,
v případě nedodržení podmínky zaplatí kupující městysi Havlíčkova Borová smluvní pokutu ve výši 100.000,Kč. Hlasování: 15-0-0.
10/7/2017 PRODEJE A KOUPĚ POZEMKŮ: Starosta informoval o žádosti paní Terezy S. o odkup pozemku p.
č. 4183/12 dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Všechny podmínky byly splněny.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 4183/12, trvalý travní porost, o výměře 824 m2 v k.
ú. Havlíčkova Borová, paní Tereze S., trvale bytem Na spravedlnosti 3207, 580 01 Havlíčkův Brod za cenu
250,- Kč/m2 + DPH. V případě kolaudace domu na uvedené parcele do tří let od podpisu smlouvy a převedení
trvalého bydliště do uvedené stavby, bude žadateli vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 15-0-0.
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11/7/2017 PRODEJE A KOUPĚ POZEMKŮ: Starosta informoval o žádosti pana Bedřicha H. a paní Drahoslavy
H. o odkup pozemku p. č.4183/11 dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Všechny podmínky byly splněny.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o prodeji pozemku p. č. 4183/11, trvalý travní porost, o výměře 859 m2
v k. ú. Havlíčkova Borová, panu Bedřichu H. a paní Drahoslavě H., oba trvale bytem Drahotín 345, 582 23
Havlíčkova Borová za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. V případě kolaudace domu na uvedené parcele do tří let od
podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby, bude žadatelům vráceno 100,- Kč/m2.
Hlasování: 15-0-0.
12/7/2017 TEPLOVOD HAVLÍČKOVA BOROVÁ: Starosta informoval zastupitele o výsledku výběrového řízení na
akci „ Teplovod Havlíčkova Borová“.
ZM schvaluje dle doporučení výběrové komise uzavření smlouvy o dílo na akci „ Teplovod Havlíčkova Borová“
s firmou VS-top, s.r.o. Družstevní 369, 664 43 Želešice za cenu 8.448.701,- Kč bez DPH a pověřuje starostu městyse
k podpisu smlouvy o dílo po uplynutí lhůty pro odvolání. Hlasování: 15-0-0.
13/7/2017 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ: Starosta informoval zastupitele, že se jedná o rozpočtovou změnu
způsobenou zrušením akce „Energetické úspory budovy základní školy Havlíčkova Borová“
ZM schvaluje rozpočtové opatření k 30. 6. 2017. Hlasování: 15-0-0.
14/7/2017 PRODEJ BYTŮ: Starosta informoval zastupitele o žádosti paní Markéty V. o prodloužení termínu na
zaplacení kupní ceny za byt č. 345/6, z důvodu zdržení při vyvázání z půjčky a dořešení úvěru.
ZM revokuje usnesení 7/3/2017 na žádost paní Markéty V., trvale bytem Modlíkov 47, 582 22 Přibyslav,
o prodloužení termínu úhrady kupní ceny za byt č.345/6 takto:
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 31. 8. 2017.
Hlasování: 14-1-0 (proti Štěpán Zdeněk).
15/7/2017 PRODEJ BYTŮ: Starosta informoval zastupitele o žádosti pana Tomáše P. a paní Markéty N. o prodloužení
termínu na zaplacení kupní ceny za byt č. 345/6 z důvodu nutnosti řešit koupi se souhlasem soudu.
ZM revokuje usnesení 5/3/2017 na žádost paní Markéty N. a pana Tomáše P. o prodloužení termínu úhrady
kupní ceny za byt č.345/2 takto:
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 31. 8. 2017. Hlasování: 14-0-1. (zdržela se Janáčková Blanka).
16/7/2017 PŘÍSPĚVEK OBCE V RÁMCI PROGRAMU REGENERACE MPZ A MPR: Starosta informoval
o požadavku ministerstva kultury ČR na přesné určení příspěvku městyse v rámci programu MPR a MPZ, který byl
určen do maximální výše.
ZM schvaluje povinný podíl městyse v Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ) z rozpočtu městyse na rok 2017 pro paní Jitku J. na rekonstrukci domu č.p.
45, rejstříkové číslo 34548/6-1777 ve výši 26.947,- Kč. Hlasování: 14-0-1. (zdržela se Janáčková Blanka).
17/7/2017 SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE: Starosta informoval o smlouvách dle budoucích
kupních smluv mezi E.ON Distribuce a.s. a podílnickými obcemi LDO.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: VVN-014330041792/090 S E.ON Distribuce, a.s.
na pozemcích p. č. 843/1 a 843/2 v k. ú Veselíčko u Žďáru nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou. Hlasování: 15-0-0.
18/7/2017 SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE:
Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.: VVN-014330041792/092
s E.ON Distribuce, a.s. na pozemku p. č. 2365/1 v k. ú. Jámy, obec Jámy. Hlasování: 15-0-0.
19/7/2017 VYHLÁŠKA O ZŘÍZENÍ ŠKOLSKÉHO OBVODU MŠ A ZŠ: Starosta seznámil zastupitele s vyhláškami
na zřízení školského obvodu ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, dle smluv uzavřených s okolními obcemi.
ZM schvaluje vyhlášku č. 1/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Hlasování: 15-0-0.
20/7/2017 ZM schvaluje vyhlášku č. 2/2017 kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy.
Hlasování: 15-0-0.
21/7/2017 RŮZNÉ - Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky: Starosta informoval zastupitele o výsledku
výběrového řízení na akci „ pořízení nové CAS“.
ZM schvaluje dle doporučení výběrové komise uzavření smlouvy kupní na akci „Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky“ s firmou THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička za cenu 4.985.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu městyse k podpisu smlouvy. Hlasování: 15-0-0.
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DISKUZE
- Starosta informoval zastupitele o schválení výjimky pro ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová z počtu žáků, kterou schválila
rada městyse.
- Mgr. Martina Brychtová informovala zastupitele ohledně financování ZŠ a MŠ a reagovala na článek pana Buriana
a vysvětlila přítomným, jak se věci skutečně mají. Vysvětlila způsob financování školy a rozdělení peněz na platy a na
provoz.
- Janáčková Blanka vznesla dotaz ohledně přerušení provozu v MŠ v období letních prázdnin. Mgr. Martina Brychtová
vysvětlila, že hlavním důvodem je čerpání řádné dovolené zaměstnanců mateřské školy. Dále vysvětlila, že v okolních
obcích, kde není přes prázdniny omezen provoz na takto dlouho, drží vedlejší prázdniny, jako jsou jarní a podzimní
i MŠ, v našem případě funguje školka nepřetržitě. Dalším důvodem uzavření MŠ je instalace výměníkové stanice
v rámci vybudování teplovodu. Termín akce není v den konání zastupitelstva znám. Mateřská škola bude otevřena po
prázdninovém provozu 21. 8. 2017.
- Mgr. Jana Žáková (čp. 64) se optala na opravu ulice Dlážděná, informovala o tom, že by bylo možné s opravou začít
v srpnu, kdy ukončí pan Libor Jonák hlavní stavební práce.
- Pan Jiří Geist navrhl koupi stanů a informoval o nutnosti opravy středové čáry v ulici Pivovarská.

Teplovod

Na akci Teplovod Havlíčkova Borová
byla podepsána smlouva o dílo
s vítězem výběrového řízení firmou
VS-top, s.r.o. za cenu 10.222.928,- Kč
s DPH. Dotace získaná na tuto akci
z operačního programu životního
prostředí činí 7.986.732,60,- Kč.
Požádáno máme rovněž o dotaci
z Programu obnovy venkova
Vysočiny Kraje Vysočina ve výši
120.000,- Kč. Zbývající náklady bude
hradit městys ze svého rozpočtu.
Celá akce by měla být realizována do
15. 10. 2017.

Pořízení
nové
cisternové
automobilové stříkačky (CAS)

Proběhlo výběrové řízení na akci
„Havlíčkova Borová pořízení nové
CAS“, dodávku vozidla vyhrála firma
THT Polička, s.r.o. za cenu 6.031.850,Kč s DPH s vozidlem CAS 20 –
TATRA 815 4 x4. 2. Vozidlo by mělo
být dodáno do 15. 11. 2017.

Reakce na článek pana Buriana

Jelikož se mě občané na některé
skutečnosti v článku ptají, dovolím si
reagovat a pokusím se objasnit některé
informace.
1.)
Proč si pan Burian nechal
tisknout článek sám. Do Borovských
listů může samozřejmě přispívat
každý, ale pakliže chce článek
v nadcházejících listech mít vydaný,
musí zaslat článek do konce měsíce.
Když si někdo vzpomene po termínu
a nemáme Borovské listy připravené
do tisku, je možné ještě článek vložit.
Když však zašlete článek o týden
později, jako pan Burian, když už
jsou Borovské listy plné a připravené
do tisku, tak bohužel. Buď si musíte
zajistit článek sami, nebo měsíc
počkat. Rozhodně neplatí, že článek
někomu nevydáme.

SLOVO STAROSTY
2.)
Proč nechceme peníze po
okolních obcích. Trendem v dnešní
době je, že obce, které mají nedostatek
dětí v základní škole, se snaží nalákat
děti i z jiných obcí, než jaký mají
v současné době školský obvod, dotují
autobusy atd. Rozhodli jsme se, že
nebudeme průkopníky, abychom šli
v opačném směru a chtěli jako první
v Kraji Vysočina zavádět poplatky.
Ještě ujasnění k rozpočtovému určení
daní. Před rokem 2013 okolní obce
platili příspěvky na žáka, protože
jim chodily daně do rozpočtu, z toho
nám dle dohody platili cca 2.500,- Kč
na jednoho žáka ročně. Na cca 40
přespolních žáků základní školy byla
hrazena částka přibližně 140.000,- Kč.
Od roku 2013 okolním obcím peníze
na žáka nechodí, chodí přímo nám,
a to cca 8.500,- Kč na žáka ročně.
Na cca 40 přespolních žáků to činí
asi 340.000,- Kč. Celkově dostáváme
v daních cca 1.275000,- Kč ročně a
na provoz školy dáváme v rozpočtu
1.200.000,- Kč. Škola dále dostává od

státu na mzdové náklady podle tzv.
normativů cca 40.000,- Kč/rok/žák
(částka se liší podle toho, zda se jedná
o dítě mateřské školy, žáka základní
školy, školní družiny či školní jídelny)
cca 6.000.000,- Kč. Finanční částka ve
výši cca 66.000,- Kč, kterou bychom
si mohli za minulý rok nárokovat
od okolních obcí, se nám tudíž zdá
zanedbatelná. Navíc tato částka by
mohla být použita pouze na provozní
výdaje, na které je peněz dost a ne na
mzdové, kde se nedostává.
3.)
Z článku jsem pochopil, že se
jedná o reakci na nepřijetí dvou dětí
do MŠ. Ředitelka školy požádala radu
městyse o výjimku z počtu žáků a děti
byly přijaty.
Vážení spoluobčané,
pokud Vás něco trápí v činnosti školy,
chcete cokoliv vysvětlit a objasnit,
neváhejte věci řešit přímo s tím,
kdo k tomu má kompetenci, tzn.
ředitelka školy nebo rada městyse jako
zřizovatel.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Nově pořízená CAS od firmy THT Polička. Foto: THT Polička

5

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ČERVENEC-SRPEN 2017

N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
a vydali jsme se v úterý 6. června
do Železných Horek. První zastávku
jsme si udělali hned na začátku
vesničky, pod horeckým špejcharem.
Nasvačili jsme se a s chutí se vydali
nahoru ke špejcharu. Pohled
z kopce na malebnou krajinu v okolí
byl překrásný. Děti si zde poslechly
pověst „O zlém správci Šokrovi“, která
Den dětí
se váže k Železným Horkám, a pak už
Ve čtvrtek 1. června jsme pro děti jsme prošli celou vesničkou. Baví nás
z naší školky připravili zábavné poznávat okolí Havlíčkovy Borové
dopoledne ke Dni dětí. Po svačině a už se zase těšíme na další vycházku
jsme vyrazili na asfaltové hřiště, kde nebo výlet.
si Kuřátka i Sovičky užívaly svůj
dědečku,
čti
nám
svátek. Všichni se náramně bavili - Babičko,
děti závodily, skákaly panáka, cvičily a vyprávěj
s padákem a kreslily křídami na Dvě poslední setkání dětí ze školky
asfalt. Po velkém soutěžním vypětí si se seniory proběhla 2. a 7. června.
všichni vychutnali nanuka a nakonec Pohádku „O zlaté rybce“ nám přečetla
jsme ještě na travnatém hřišti hráli paní Ludmila Blažková z Havlíčkovy
pohybové hry a prolézali látkovým Borové, a z Havlíčkova Brodu za námi
tunelem. Páteční den byl pro děti přijela babička Aničky Ledererové,
paní Eva Ledererová, která děti
prostě sváteční.
uspávala pohádkou „O bílé laňce“.
Děti čtou dětem
Setkání byla milá a příjemná a my
Předposlední
setkání
Soviček oběma babičkám děkujeme za čas,
se čtenáři ze čtvrté třídy jsme si který nám věnovaly.
vychutnávali v altánku na naší
zahradě. Děti si vyslechly další Výlet do Přibyslavi a nocování
klasickou pohádku „ O Palečkovi“, Soviček
kterou čtenáři opět doprovázeli V úterý 6. června se třída Soviček
vlastními ilustracemi. Společně se vydala autobusem na výlet do
všichni potěšili a pobavili u obrázků Přibyslavi. S batůžky na zádech naše
pohádkových postaviček. Čtvrťáci cesta směřovala na prohlídku malé
s radostí přijali pozvání Soviček ke výrobny hutního skla, kde pracuje
krátkému řádění na zahradě. Kdo ze paní Vokurková, maminka Vojtíška
školáků by nepřivítal, aby se během a Michálka. Dále jsme zamířili
vyučovací hodiny pohoupal nebo k zámku a k soše Jana Žižky z
Trocnova, kde jsme si povyprávěli
o
slavném
vojevůdci
a děti zde
p o s v a č i l y.
Protože
k
v ý l e t ů m
patří točená
zmrzlina, tak
jsme si ji před
cukrárnou
„Na
růžku“
p ě k n ě
vychutnali
a
před
odjezdem
se děti ještě
Ukončení projektu Děti čtou dětem. Foto: MŠ
stihly vyřádit
na
dětském
hřišti
u
základní
školy.
Tolik
zážitků
svezl na parádní skluzavce?
a přesto pro Sovičky pobyt ve školce
Polodenní vycházka do Železných ještě zdaleka nekončil. Celý „náročný“
Horek
den jsme zakončili nocováním.
Pěkné počasí nás přímo vybízí Po dobré večeři jsme se prošli po
k delším vycházkám do přírody. Borové, děti si pohrály, nechyběla
A tak jsme si znovu připravili batůžky, ani pyžamková diskotéka a potom už
do nich svačinku a dostatek pití hajdy na kutě s pohádkami O pejskovi

Děti z mateřské školy si to v měsíci
červnu pořádně užily, protože měly
stále co dělat. S dětmi jsme trávily
hodně času venku, chodily jsme
na polodenní vycházky do přírody
a jezdily na výlety. Přivítali jsme
LÉTO a těšili se na přicházející
prázdniny a dovolenou.
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a kočičce. Sovičky si dlouhý pobyt ve
školce moc užily a dokázaly, jak jsou
odvážné.
Besídka k ukončení ročního
projektu „Babičko, dědečku, čti nám
a vyprávěj“
Jako poděkování seniorům, kteří
věnovali svůj čas dětem v úspěšném
projektu „Babičko, dědečku, čti nám
a vyprávěj“ jsme připravili malou
besídku, na které s pásmem písní,
básní, pohybových her a dramatizací s
radostí vystoupily děti z obou tříd MŠ.
Zároveň babičkám a dědům předaly
malý dárek - hrníček s věnováním. Na
oplátku pan Otto Hájek jako zástupce
seniorů a místostarosta našeho
městyse obdaroval děti malými
drobnostmi, které jim udělaly velikou
radost. Největší odměnou však pro
děti bylo dojetí babiček jejich potlesk
a krásná slova díků.
Výlet vlakem do Havlíčkova Brodu
Ve středu 14. června se třída Soviček
i třída Kuřátek vydala na výlet vlakem
do Havlíčkova Brodu. Náš výlet započal
na autobusové zastávce v Havlíčkově
Borové, kde jsme nastoupili do
autobusu, který nás dovezl na náměstí
v Přibyslavi. Odtud jsme zamířili na
vlakové nádraží v Přibyslavi. Po cestě
jsme procházeli okolo zámku a sochy
Jana Žižky z Trocnova. Po nástupu
do osobního vlaku se děti usadily
a pozorovaly rychle míjející krajinu.
Těsně před výstupem v Havlíčkově
Brodě děti čekalo překvapení. Vlak
projížděl tunelem, to se dětem moc
líbilo. Po výstupu z vlaku jsme prošli
nádražní halou a vydali jsme se
směrem k Vymazlené kavárně. Tam
jsme se nasvačili a rozdělili na dvě
skupiny. Jedna zůstala v kavárně, kde
je dětský koutek, druhá polovina dětí
šla k sportovnímu areálu Plovárenská,
kde si děti mohly zaskotačit na
prolézačkách. Poté jsme se vyměnili.
Než jsme se nadáli, nastal čas odjezdu,
a tak jsme se vydali na autobusovou
zastávku
k
havlíčkobrodským
pekárnám. Zde jsme nastoupili do
autobusu, který nás odvezl do naší
školky, kde už na nás čekala paní
kuchařka s obědem.
Na
divadelním
představení
„O
dvanácti
měsíčkách“
Ve čtvrtek 15. června jsme
v tělocvičně ZŠ zhlédli divadelní
představení sehrané žáky sedmé
třídy „O dvanácti měsíčkách“. Úcty
hodné výkony „herců“ ještě zvýraznil
hudební doprovod na klarinet, kterým
celé představení doplnila
Katka
Luňáčková. Děkujeme.
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Školička na borovské pouti
Do Havlíčkovy Borové přijela pouť
a děti se celý týden těšily, že v pátek
vyrazíme na borovské náměstí
prohlédnout si všechny atrakce a na
některé se pořádně vyřádit. Volba
padla na „obyčejné“ houpačky, ale
děti si je tak užili, že měly pani
učitelky strach, aby jim ty dětičky s
houpačkami neuletěly. Všechno dobře
dopadlo a děti už se těší, jak si pouť

dobrot a děti se mohly dostatečně
vyřádit v pískovišti, na houpačce,
a na průlezkách. Rozzářené oči
a úsměv byly jasným důkazem toho,
že si celé odpoledne báječně užily.
Sovičky, 4. září vykročte do I. třídy
správnou nohou a svým rodičům
dělejte jej samou radost!
Děti čtou dětem
Desátým setkáním

a

pohádkou

Školka na výletě vlakem do Havlíčkova Brodu. Foto: MŠ

užijí ještě v sobotu a v neděli se svými
rodiči a prarodiči.
Sovičky se loučily s mateřskou
školou
Ve čtvrtek 22. června se Sovičky
loučily s mateřskou školou. Co na
tom rozloučení bude? Otázka, která
dětem dlouho vrtala v hlavičkách,
a konečně se dočkaly. Všichni se
dostavili slavnostně oblečeni, Sovičky
předvedly rodičům, sourozencům
a hostům krátký program a potom
už následovalo jedno překvapení za
druhým - šerpování, kytičky, pamětní
listy, knížky, kšiltovky, výborné
dortíky v podobě soviček a spousta
dárků a pomůcek do I. třídy od mnoha
sponzorů. Na dvorku u školky jsme
Sovičkám „odpálili“ lahve směrem k
základní škole. Krásné letní počasí nás
přímo vybízelo k posezení s rodiči na
školní zahradě u kafíčka a napečených

Rozum a štěstí jsme zakončili
celoroční projekt čtenářů ze IV.
ročníku a předškoláků. Děti se
během všech setkání postupně
seznamovaly a poznávaly, čtvrťáci se
zdokonalovali ve čtení před publikem,
učili se samostatně zadávat úkoly
mladším kamarádům a pokaždé se
na chvilku vraceli do bezstarostných
předškolních let. Sovičky se vždy
snažily pozorně poslouchat pohádku
a plnit úkoly zadávané čtenáři nebo
p. učitelkou. Čtvrťáci, pod vedením
p. uč. Neubauerové, se na každou
návštěvu pilně připravovali a jako
odměnu získali diplom VZORNÝ
ČTENÁŘ. Cíl projektu byl naplněn
a děti ze školky se mohou opět těšit
na další příjemná setkání se čtenáři
v příštím školním roce.
Sportovní den s žáky základní školy
Poslední pondělí ve školním roce

prožily děti ze školky společně
s žáky základní školy. Deváťáci nás
totiž pozvali na „sportovní dětský
den“, který připravili pro pobavení
a sportovní vyžití všech žáků ZŠ.
A den se opravdu vydařil. Společně
jsme prošli trasu, na které nás čekalo
šest stanovišť s různými sportovními
úkoly. Vyzkoušeli jsme si skákání
přes švihadlo, šikovné zacházení
s hokejkou při florballu, odhazování
disku při discgolfu, kopy na bránu
při fotbalu, chůzi s dopomocí na
chůdách a nakonec jsme se seznámili
i s pravidly hry bumball a fandili
hráčům, kteří nám s vervou předvedli,
jak se bumball hraje. Na závěr
nechyběla ani sladká odměna za
vynaložené úsilí - slaďoučká lízátka.
Deváťáci, děkujeme za pěkný zážitek.
Polodenní vycházka k rybníku
Podhoráku
Konec školního roku se přibližuje
mílovými kroky a my jsme vyrazili
na poslední polodenní vycházku.
Namířili jsme si to k rybníku
Podhoráku. Opět nás provázelo
krásné počasí a tak nebyla nouze
o zajímavé zážitky. Tentokrát jsme měli
jedinečnou příležitost pozorovat v lese
následky nedávné bouřky a větrné
smrště. Prohlíželi jsme si zlámané
a vyvrácené stromy a vyprávěli si o síle
větrného a vodního živlu. Všechny nás
překvapil pohled na zničený krmelec,
u kterého jsme byli několikrát na
vycházce, a ke kterému jsme v zimě
nesli dobroty pro lesní zvěř. Ale měli
jsme i pěkné zážitky. Pozorovali jsme
život v mraveništi, poslouchali „zpěv“
žab u rybníku, poznávali spoustu
květin a sbírali si borůvky a lesní
jahody. Byla to prostě prima vycházka.
Přejeme všem rodičům příjemně
strávenou dovolenou a dětem krásné
prázdniny plné nových zážitků
a krásného počasí.

kolektiv zaměstnanců MŠ

ZÁJEZD DO DIVADLA HYBERNIA
Městys Havlíčkova Borová Vás
srdečně zve na zájezd do divadla
Hybernia v Praze na muzikál
Ferda mravenec v neděli

		

1. října 2017.

Odjezd je naplánovaný v 11 hod.
z náměstí.
Cena je 250,- Kč za osobu
(běžná cena vstupenky je 590,- Kč)
+ doprava 100,- Kč za dospělého.
Zájemci se mohou hlásit na
úřadu městyse - Jana Stránská,
e-mail: urad@havlickovaborova.cz,
tel. č.: 569 642 101.

Je nebojácný, chytrý
a vynalézavý! Je to snad
novodobý hrdina?
JE TO FERDA MRAVENEC
-

PRÁCE VŠEHO DRUHU
Ryze český, téměř národní hrdina,
známý napříč generacím čtenárů
více než 90 let! Ferda se vydává vstříc
různým dobrodružstvím, aby potěšil
diváky všech věkových kategorií
na prknech, která znamenají svět!
Prožijte s Ferdou a jeho kamarády

nejrůznější příhody v novém
muzikálu plném hvězd. Na motivy
pohádek Ondřeje Sekory připravili
producenti a autoři muzikál plný
krásné hudby, tanečních čísel,
vizuálních efektů a nápadité scény.
Nouze nebude o napínavá dramata,
milostnou zápletku, komické prvky
ani akrobatická vystoupení.
Představení trvá 2 hodiny, vč.
přestávky.
Hrají: Aleš Slanina,
Vojtěch
Drahokoupil,
Andrea
Gabrišová, Kateřina Herčíková,
Martin Šemík, Zbyněk Fric a další.
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Co
zanecháváme
dalším Jako důležité stavby jsou uvedeny:
generacím - upřesnění historie hasičská zbrojnice, škola, kulturní
domek.
Nikde
není
zmínka
o peršíkovské“ Cikánce“.

K osmistému výročí Peršíkova vydal
Městys Havlíčkova Borová publikaci
nazvanou “Osm století Peršíkova“.
Tato publikace je výpisem z knihy
“Havlíčkova Borová ve svědectví
starých pergamenů“, vydaná v roce
2006 při výročí 725 let od první
písemné zmínky o obci. Od vydání
této knihy uběhlo jedenáct let. Během
té doby byly nalezeny staré fotografie
a upřesnily se i poznatky o historii
Peršíkova. Publikace má padesát stran
a skládá se ze dvou částí.
První část /do strany třicet/ je
o Peršíkově. To je historie, na které
se nenechá nic měnit, pouze doplňovat
nově nalezené poznatky.
Druhá část jsou Povídky, pověsti
a příběhy z okolí. Nechci říct, že nejsou
zajímavé, ale k tak významnému
výročí obce by bylo vhodnější použít
informace pouze o Peršíkově. Na
těchto dvacet stran by bylo co napsat.
Na úřadě městyse je hodně fotografií
z Peršíkova a jeho okolí, které
donesli zdejší obyvatelé a překrásně
je zpracovává pan Filip T.A.K.
Všichni jsme měli možnost je vidět
na výstavách pořádaných úřadem,
bylo to moc zajímavé. Dokonce
jsem měla možnost si poslechnout
staršího pána, který se slzami v očích
vyprávěl o vystavené fotografii z jeho
mládí. Také je zajímavá fotografie,
pořízená
pravděpodobně
při
otevírání peršíkovské školy v roce
1937, na které je zachycen malý
žáček, nyní však nejstarší žijící občan
Peršíkova. Proč zastupitelé nedali
publikaci k nahlédnutí některému
z obyvatel Peršíkova, dříve než šla
do tisku? Předešlo by se nynějším
nesrovnalostem.
Kdo byl na výstavě paní Andresové,
která se konala při příležitosti
peršíkovské pouti, mi dá za pravdu.
Výstava měla název „Peršíkov
v proměnách“. Po skončení mše
svaté se většina poutníků hrnula do
kulturního domu, kde se výstava
konala. U každého popisného čísla
byla jeho současná fotografie, a pokud
se nechala sehnat, tak i fotografie
z dřívějších let. Zároveň byli uvedeni
jeho obyvatelé od 17. století. Paní
Andresové a její rodině, která jí byla
nápomocná, patří poděkování.
Velice jsem byla zvědavá na popisné
číslo Peršíkov 31 „Cikánka“, která
není v knize z roku 2006, ani
v publikaci z roku 2017 uvedena
mezi důležitými stavbami Peršíkova.
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o rekonstruovaném domu Peršíkov
čp. 31 – „Cikánka“. To, jak vznikl
název této budovy „Cikánka“, uváděné
v knize Havlíčkova Borová ve
svědectví starých pergamenů z roku
2006, se nezakládá na pravdě. Již v
roce 2006 o tom psala paní Tonarová
v Borovský listech.
V publikaci Osm století Peršíkova se
o „Cikánce“ píše až v její druhé části
/Povídky, pověsti a příběhy z okolí/
a píše se toto:
„Uplynulo již mnoho vody ve zdejším
potoce, když se v tato místa nastěhovali
Cikáni. Nežili zde dlouho, poněvadž
se jím tato část obce nelíbila. Za krátký
čas se zase odstěhovali a již se nevrátili.
Cikáni se totiž nikdy nevracejí na
stejné místo. Dům se rozpadl, zbytky
byly odstraněny. Poblíž cesty si mladí
vybudovali taneční parket. Jeho
trvání však také nebylo věčné. Později
bylo místo nabízeno jako stavební
parcela. Nikdo jej však nekoupil.
Prý je v zátopové oblasti. Jediné, co
Peršíkovu zůstalo, je název - dodnes
se tam říká „Na Cikánce“.“ (Přiložené
ilustrační foto v publikaci je sousedův
domek pana Macha Peršíkov čp. 30.)
Myslím si, že peršíkovská „Cikánka“
by neměla být zařazena do pověstí,
vždyť to byla skutečnost, kterou
peršíkovští prožili a byli na ní hrdí.
Měla by mít své místo v historii
Peršíkova. Pověst je pověst, to nemusí
být pravdivá událost a je možné jí
různě upravit.

Jak tedy skutečně vznikl název
„Cikánka“ v Peršíkově?

Název vznikl až po rekonstrukci
budovy a vybudování parketu. Před
tím peršíkovští rodáci tento název
domu nikdy neslyšeli, ani z vyprávění
svých předků.
V roce 1967 paní Julie Panáčková
prodala rodinný domek, nevím
zda MNV H. Borová nebo ONV
H. Brod. V červnu téhož roku do něj
byla nastěhována cikánská rodina
Žigových, která zde bydlela do roku
1971, kdy přišly kroupy a průtrž
mračen. Dva rodinné domy byly
vytopeny, čp. 26 a čp. 31. Rodina
Žigových odešla. Na podzim se však
do Peršíkova opět vrátila, ale nebylo
kam. Její velké překvapení vyjadřují
slova, která se dodnes v Peršíkově
tradují „okna a dveře vybourány, zeď
odstraněna a na dvoře bazén“.
To již peršíkovští občané s velkým
elánem začali s přestavbou budovy
a bagrováním základů pro parket. Jak

staří, tak mladí na této akci zdarma
odpracovali mnoho brigádnických
hodin. Dílo se podařilo /většina z nás
je toho svědkem/ a od té doby se
zde říká „Cikánka“. Do bezplatného
užívání jí dostal peršíkovský Sbor
dobrovolných hasičů, později spolky
z H. Borové.
Peršíkovská „Cikánka“ byla známá po
celém okolí. Pořádalo se zde mnoho
akcí: hasičská cvičení a soutěže,
taneční zábavy, oslavy rodinných
výročí, rozloučení se základní
školou, srazy žáků, nedělní posezení,
myslivecké ukončení honů a podobně.
Byla umístěna v krásné přírodě. Jak
plynul čas, mladí z vesnice odcházeli
a starších také ubývalo. Upadala
i sláva Cikánky. Úřad městyse
H. Borová rozhodl o jejím prodeji.
Prodej parcely, včetně stojícího domu
a betonového parketu, byl proveden
výběrovým řízením - obálkovou
metodou. Zájemců bylo více. Dne
20. 4. 2007 se prodej Cikánky
uskutečnil a novým majitelem
se stala společnost LOMOND
s. r. o. Havlíčkova Borová. Společnost
provedla demolici domu, neboť zde
chtěla postavit dům nový. Parcela
je však v zátopové oblasti, proto je
tam dodnes pouze parket a tráva.
Současným majitelem je společnost
Tradiční chaloupky s.r.o. Daňkovice.
Je zachována fotografie z počátku
rozebírání střechy. Možná, že se
někdy v budoucnu najdou i fotografie
z otevírání „Cikánky“.
Nejsmutnější na tom je, že další
generace budou věřit pouze tomu,
co je psáno v knihách.
Blažena Zvolánková

Med od včelaře
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

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

Běh parkem Budoucnost

... má v Havlíčkově Brodě
mnoholetou tradici. Osm borců naší
školy se letošního ročníku zúčastnilo
ve středu 7. 6. 2017. V chladném
počasí, na mokrém podkladu (asfalt,
tráva, písek a hlína) předvedli úplně
všichni solidní výkony. Medaili jsme
přivezli jednu - získal ji Vilda Klement
z osmičky, je bronzová a my mu
k ní srdečně blahopřejeme☺!
Ostatní bojovali také jako lvi, Jenda
Kubát ze šestky a sedmačka Lída
Bencová obsadili čtvrtá místa. Šesťáci
Ríša Lipavský a Pavla Andresová
a sedmačky Nela Bartušková, Anička
Blažková a Klára Kadlecová se umístili
sice na spodnějších příčkách, ale to nic
neubírá na jejich čestném sportovním
zápolení. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy!
Jana Žáková, 2. stupeň

Běh parkem budoucnosti. Foto: ZŠ

Sportovní kurz v Daňkovicích

Od pondělí 12. června do pátku
16. června se žáci osmého ročníku
zúčastnili sportovního kurzu, jehož
útočištěm se stejně jako v loňském
roce staly Daňkovice u Sněžného
v překrásné přírodě Žďárských vrchů.
Po příjezdu do penzionu Selský dvůr se
16 žáků z borovské školy a 23 žáků ze ZŠ
Krucemburk rozdělilo do 4 družstev,
ve kterých po celý týden soutěžili

číslo 11

ročník
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v různých sportovních disciplínách.
Program celého kurzu byl velmi
pestrý, nabitý spoustou tradičních
i netradičních her, turistikou
i zábavou. V pondělí se všichni
účastníci kurzu ubytovali v pěkných
pokojích s příslušenstvím a hned po
obědě se na horním velkém hříšti
učili základům oblíbené hry softbal
pod vedením pana ředitele Šikla
z Krucemburku. Borováci na oplátku
postavili v krásný slunný podvečer
discgolfové hřiště a po rozcvičce si
týmy zahrály 1. kolo discgolfu na šest
košů. Druhý den čekala na všechny
celodenní pěší túra na Blatiny a Devět
skal, která dále vedla přes Milovy
zpět do Daňkovic. Někteří žáci byli
po 25 km procházce se soutěžemi
unavení, ale na večerní diskotéce
velmi rychle zrelaxovali. Středeční
dopoledne patřilo 2. kolu discgolfu
a indiánské hře lakros, odpoledne se
konal výlet do Sněžného za výbornou
točenou zmrzlinou do cukrárny
a prostor po večeři byl vyplněn
ringem nebo volejbalem. Ve čtvrtek
se někteří žáci obávali orientačního
běhu, ale až na výjimky se všichni
vrátili i s obkreslenými turistickými
značkami. Odpoledne byla na
programu šipkovaná s různými
úkoly ve skupinách a závěrečný večer
patřil vyhodnocení a táboráku, u
kterého nechyběly voňavé špekáčky a
písničky. Vítězem sportovního kurzu
se stalo družstvo zelených,
na druhé příčce skončilo
oranžové družstvo, třetí byli
modří a červení se umístili
na čtvrtém místě. Soutěžící
byli odměněni fidorkovými
medailemi a na památku
obdrželi diplom, který
si
všichni
podepsali.
Týden utekl jako voda
a nadešel pátek, čas balení
a loučení. Zpočátku se
zdálo, že kurz bude fyzicky
náročný, ale postupem času
všichni zjistili, že je zábavný
a velmi prospěšný. Aktivity
ve skupinách přispěly
k navázání přátelských
vztahů, prostředí penzionu bylo
perfektní, jídlo vynikající a počasí
nám přálo!
PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ
VŠEM
OSMÁKŮM
ZA
VZORNÉ
CHOVÁNÍ.
Blanka Zvolánková,
Jana Žáková, 2. stupeň

Den prevence

Preventivního programu ČČK se
zúčastnili ve středu 14. 6. žáci 3.

školní rok

2016/2017

a 4. ročníku. Na hřišti u sokolovny
prošli všichni postupně třemi
stanovišti. Na prvním se učili a také
si prakticky vyzkoušeli základní
obvazovou techniku u drobných
úrazů – ošetření oděrek, řezných
ran, pohmožděnin lokte, kotníku,
dále i popálenin a mnoha dalších
poranění. U druhého stanoviště
získali nejprve informace, jak přivolat
pomoc člověku v bezvědomí, a potom
si na figurínách zkusili masáž srdce
dospělého člověka a dítěte. Největší
úspěch slavilo třetí stanoviště, kde
se žáci seznámili se záchranářským
lehátkem k přenosu zraněných a také
si vyzkoušeli, jaké je v tomto vaku
„poleženíčko“. V závěrečné, velmi
populární disciplíně si děti nasadily
brýle s dioptrickými skly o obsahu
2,5 promile alkoholu a následně
s nimi procházely dráhu vyznačenou
kuželi. Byla to „moc pěkná podívaná“.
Žáci tak pochopili, jak nebezpečný
je alkohol nejen při běžné chůzi, ale
především za volantem automobilu.
Po úspěšném zvládnutí všech
zdravotnických úkolů dostaly děti od
ČČK drobné odměny.

U zvonů

Dana Neubauerová

Ve čtvrtek 15. června se žáci 2., 3. a 5.
ročníku vydali na Borovský vrch, aby
zdolali točité trámové schodiště a další
strmé schody do věžního prostoru
kostela sv. Víta. Ocitli se tak přímo
pod šindelovou jehlanovitou střechou
ve výšce vysokých dřevěných okenic.
Prohlédli si dva velké majestátní
zvony se jmény: Svatý Vít a Svatý Jan
Nepomucký. Dozvěděli se například,
že jsou vyrobené ze speciální slitiny,
zvonoviny, že ten větší váží kolem 600
kg a menší z nich (Jan Nepomucký)
300 kg, že byly umístěny ve věžních
prostorách v roce 1991 a od té doby
se rozeznívají každý den třikrát. Pro
děti je to nezapomenutelný zážitek,
proto mnohokrát děkujeme p. Josefu
Nevolemu, který nám návštěvu
kostelní věže umožnil a byl nám
skvělým průvodcem.
Jana Žáková a Hana Sobotková

Návštěvy místní knihovny

Dvakrát jsme se v tomto měsíci
vypravili za paní knihovnicí Marcelou
Sobotkovou, a to 8. a poté 21. června.
Naše první setkání bylo na téma
Ilustrátoři dětských knih. Nejvíce času
jsme však věnovali práci výtvarníka
Zdeňka Milera, jehož pohádkový
Krteček se dětem stále moc líbí.
V současné době existuje 49 dílů
o malém Krtečkovi. Zajímavostí je,
že seriál není mluvený (s výjimkou

9

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
1. dílu – Jak krtek ke kalhotkám přišel).
Krteček a ostatní postavy používají
pouze citoslovce, což jsou hlasové
záznamy Milerových dvou malých
dcer Kateřinky a Barborky. Seděli
jsme, poslouchali, spolupracovali
v příjemné atmosféře a bylo nám
zde moc hezky. 21. června na druhé
návštěvě jsme byli seznámeni
s provozem knihovny a obdrželi jsme
čtenářské průkazy. Děkujeme paní
Marcele Sobotkové nejen za zajímavé
informace, ale také za její bohatý
a příjemný výklad.
žáci 3. ročníku a třídní učitelka
Hana Sobotková

Stavebka v kostce

... je název vzdělávací prezentace,
kterou už několikátý rok připravují
studenti Střední průmyslové školy
stavební v Havlíčkově Brodě pro žáky
základních škol. Naši osmáci nabídku
rovněž přijali a v rámci profesní
orientace se uvedeného programu
zúčastnili v úterý 20. června. Vybraní
studenti SPŠS se nás ujali a provedli
jednotlivými stanovišti. Na prvním
nás studentka Karolína podrobně
seznámila s projektem Pasivní dům.
Dozvěděli jsme se, jaký typ domu to
je, jaká má specifika, jak je efektivní
a přitom ekologický, i to, že dnešní
osmáci možná za pár let ani jiné domy
stavět nebudou. Na druhém stanovišti
jsme se formou krátkého filmu
seznámili s modelem města Havlíčkův
Brod, který navrhli a vytvořili právě
brodští „stavaři“. Model je umístěn
v prostorách havlíčkobrodské radnice.
V této souvislosti plnili osmáci
první úkol - stavěli zajímavé budovy
z dřevěných stavebnic. A byly to

Žáci 1. stupně na školním výletě.

stavby vskutku impozantní! Na
třetím stanovišti v počítačové učebně
si pod vedením studentů „pohráli“
v počítačovém programu ARCHICAD
a navrhovali rodinný dům. To bylo
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velmi zajímavé a mnozí by tu určitě
vydrželi podstatně déle, než nám
dovoloval čas. Čtvrtou zástavkou
byly dílny. Musím podotknout, že
setkání se zástupci studentů tříletých
učebních oborů instalatér, tesař
a zedník bylo potěšující - kluci byli
vstřícní, příjemní a jejich projev byl
naprosto srovnatelný se studenty
čtyřletých maturitních oborů. Osmáci
si tu vyzkoušeli práci s hadicovou
vodováhou,
«postavili»
kousek
zdi a soutěžili v názvosloví nářadí
a náčiní. A tady padla pověstná kosa
na kámen. Posledním stanovištěm
byla školní tělocvična. Tam jsme si
zahráli netradiční přehazovanou ve
čtyřech týmech najednou. Vyhrálo ji
dívčí družstvo.
Osmáci mají určitě o čem přemýšlet.
Možná, že někdo z nich to příští rok
na «brodskou stavebku“ zkusí.
Jana Žáková, třídní učitelka

Děti čtou dětem - setkání poslední

Již desáté čtení proběhlo v mateřské
škole v pátek 23. června. Pohádku
Rozum a Štěstí poslouchaly Sovičky
velmi pozorně, a tak pro ně nebyl
problém poznat a srovnat obrázky
pohádkových postaviček ve správném
pořadí.
Paní učitelka Janáčková
měla pro čtvrťáky velké překvapení
– pamětní list s fotografiemi z našich
setkání, drobné dárky a bonbóny.
I předškoláci si odnesli od čtvrťáků
něco na památku a ani tentokrát
nechyběl taneček na píseň Večerníček,
po kterém jsme už letos opravdu
naposled opustili mateřskou školu. To,
že nám zde bylo vždy velmi příjemně,
je zásluha nejen dětí, ale i paní učitelky
J. Janáčkové.
V závěrečném
loučení jsme se
shodli na tom,
že
vzájemná
setkání
byla
přínosná pro
obě
skupiny
dětí – čtvrťáci
p o z n a l i
své
mladší
kamarády, učili
se vystupovat
před publikem,
rozvíjeli
své
čtenářské
dovednosti
a tak trošku
se vrátili i do
svých předškolních let. Sovičky se
zase seznámily s prostředím velké
školy, učily se naslouchat, rozumět
textu a orientovat se v něm i plnit
zadané úkoly.
Dana Neubauerová

Výletování

Třídní výlety ke
školnímu roku patří. Paní
učitelky se obrní trpělivostí, snaží
se eliminovat všechna případná
nebezpečí, děti nahodí batohy s řízky
a vyráží se. Letos 1. stupeň podniknul
společný výlet 7. 6. do planetária
v Hradci Králové a do Slatiňan, kde je
čekala prohlídka zámku a hřebčína.
Planetárium s novým promítacím
sálem bylo úžasné a vidět čerstvě
narozená hříbata na metr od sebe bylo
druhým velkým zážitkem. Šesťáci
a sedmáci absolvovali dvoudenní výlet
do rekreačního střediska Nesměř
u Velkého Meziříčí. Po oba dny se
účastnili tzv. zážitkového programu –
hráli bumperball, airsoft, šátkovanou
apod., lezli po lanech, stříleli z luku,
zkusili si tzv. bungee-running aj.
Hlavně byly všechny děti stále spolu,
užily si legrace, a to bylo pro kolektiv
šesťáků a sedmáků asi to nejlepší,
co mohly paní učitelky vymyslet.
Navíc s jídlem, s šikovnými lektory
i prostředím byly obě třídy spokojené
a 6 pěších km s plnými batohy se dalo
také zvládnout. To osmáci sportovali
celý týden. Kdo chce vědět o jejich
výletu víc, ať si přečte článek Sportovní
kurz v Daňkovicích. To IX. třída
vyjela na raftech z Českého Krumlova
do Zlaté Koruny a odtud druhý den
do Boršova nad Vltavou. Kromě
občasného deště a chladnějších nocí
zvládli prohlídku grafitového dolu,
procházku Krumlovem a hlavně si
parádně užili svůj poslední společný
výlet na základce! A na který váš
školní výlet si vzpomenete vy, milí
čtenáři?
Lenka Havlíková

Pohádková stezka

Předposlední páteční odpoledne
ve školním roce patřilo zábavě a
oddechu, členové Unie rodičů si totiž
připravili pro děti z mateřské školy i
pro žáky základní školy Pohádkovou
stezku. A vše se zase perfektně vydařilo
- pohádkové počasí, pohádkové
postavičky (všechny byly opravdu
věrohodné,
ale
stoprocentním
terčem všech fotoaparátů se stala
Červená
karkulka),
pohádková
trasa,
pohádkové
občerstvení
s pravými českými buchtami a hlavně
pohádkový počet účastníků - téměř
90 dětí si přišlo jenom tak zablbnout
a pobavit se. Velice děkuji předsedovi
Unie rodičů Láďovi Čejkovi, který se
svým pohádkovým týmem odvedl
skvělou práci. Myslím, že se nemohl
najít ani jeden účastník, který by
objevil nějakou chybu nebo jakýkoli
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problém. Vymyslet takovou hru,
připravit ji a nakonec i zrealizovat stojí
organizátory vždy dost úsilí a času, ale
určitě si všichni řekli: Stálo to za to!
ZA
CELOU
ŠKOLU
VŠEM,
KDO
AKCI
PŘIPRAVOVAL,
REALIZOVAL I SE JÍ ÚČASTNIL,
SRDEČNĚ DĚKUJI!
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Martina Brychtová

Sportovní den pod taktovkou
deváťáků

Už se to blíží, už je to skoro tady!
Školní rok končí, je třeba se naladit
na prázdniny! A na to u nás máme
deváťáky, kteří nám nachystali
parádní
sportovní
den.
Děti
z mateřské školky prošly Borovou
po šipkách, žáci druhého stupně
tuto trasu však víceméně proběhli vždyť při rovnosti získaných bodů
rozhoduje čas! Na stanovištích skákali
všichni přes švihadlo, zvládli fotbálek,
florbal i discgolf, jen snad na chůdách
někteří trošku vrávorali. A bumball
(čti bamból) byl snad zvláště pro děti
z 1. stupně překvapením. Družstvo
ve složení Jana Šimůnková, Ivana
Zvolánková, Slávek Kubát, David
Kučera, Káťa Lunáčková, Ivana
Ehlerová a Dan Kalenda a všichni
žáci z 1. stupně byli odměněni zlatou
fidorkovou medailí, ostatní si odnesli
medaile stříbrné, sladkou odměnu
navíc získali pak díky Unii rodičů
všichni účastníci. Aby se při čekání
na start nikdo nenudil, hrál se fotbal,
softbal, vybíjená, děti se na hřišti
prostě vyřádily. A deváťáci? Ti se
s námi rozloučili sportovní hymnou,
kterou jsme si zkusili i zatancovat,
a Martin prohodil „pár“ milých slov.
Paní učitelka Zvolánková poděkovala
děváťákům za sportovní nasazení
a připomněla, že právě oni prošli
všemi sportovními projekty, které za
poslední čtyři roky na naší škole, i díky
deváťákům, úspěšně proběhly. Prostě
pohodový sportovní den. Deváťáci,
děkujeme!
Lenka Havlíková

1. ročník závodu dračích lodí na
rybníku Řeka

se konal 23. června 2017. Naše
škola vyslala posádku složenou z
žáků 7. - 9. ročníku. Ti, ač seděli
v dračí lodi poprvé, bojovali jako
draci, vyhráli tréninkovou jízdu
i všechny rozjížďky a porazili
Chotěboř, Ždírec i Krucemburk.
A atmosféra? Skvělá! Vždyť tam byli
všichni spolužáci z 2. stupně, všechny
paní učitelky, paní ředitelka i pan
školník. Žádná jiná škola nepřistoupila
k tomuto závodu i k fandění tak
zodpovědně jako my. Vítězství našeho

Náš Dracobor vyhrál 1. ročník závodu dračích lodí na Řece. Foto: ZŠ

týmu DRACOBOR bylo zasloužené.
A děkujeme organizátorům za skvělou
akci i doprovodný program.
DRACOBOR
Slyšet jméno Dracobor,
to je námět na horor.
Dracobor je jméno pěkné,
kdo ho slyší, ten jen hekne,
kdo nás vidí, ten se lekne.
Nejsme totiž jen tak „kdosi“.
Víme dobře, co se nosí,
natáhli jsme elasťáky,
kecky, šortky, trička taky.
Silné paže, silné nohy,
k vodním sportům jasné vlohy.
Taktika a hlavně klid,
přijeli jsme zvítězit!
Tak se děste, soupeři!
Snad se nám to podaří!
A když ne? Tak žádný malér,
sportovat budeme dále!
Vždyť jsme prima kámoši,
co neradi lenoší!
Škola v Borové to jistí,
vyhrajem i soutěž příští!!!

Malá vědecká konference

V době, kdy naši deváťáci měli
přijímací zkoušky za sebou a dostavil
se pocit, že se již vůbec nemusejí
učit a že už to ve škole pouze odsedí,
padl zajímavý návrh - nabídnout
jim možnost nahlédnout do života
středoškoláků, kteří zpracovávají
různé větší seminární práce. Času
bylo ale poskrovnu, témata svých
prací si mohli žáci buď vybrat sami,
anebo mohli využít a zapracovat na
prezentaci či seminární práci, kterou
již vytvářeli. Během měsíce probíhala
příprava ve škole i doma, každé téma
mělo svého poradce, tedy učitele, který
byl žákům k ruce při řešení problémů
spojených s vypracováním práce.
Finále proběhlo v úterý 27. června,
kdy se všichni absolventi hezky
oblékli, učesali, navoněli a dostavili
se do učebny 9. ročníku, kde proběhla
první malá vědecká konference. Mezi
paní učitelky zasedl do hodnotící
poroty také pan místostarosta Mgr.

Zlatá medaile pro naše borce z Dracoboru.

Otto Hájek, kterého mezi námi vždy
rádi vidíme. Nezapomněli jsme ani
na diváky, žáky 6., 7. a 8. ročníku,
kteří bedlivě sledovali prezentace
svých spolužáků z přírodopisu,
zeměpisu, chemie, dějepisu a fyziky,
dvě proběhly dokonce v anglickém
jazyce. A samozřejmě nesmělo chybět
i malé občerstvení. V první části jsme
zhlédli prezentace Pavla Z., Elišky,
Karolíny, Simony, Terezy a Patrika, po
velké přestávce se představili Michal,
Ivana, Pavel K., Tomáš a Vašek, po
malé pauze pokračovali Diana, Ester,
Filip a Martin. Při hodnocení jsme
se shodli na tom, že práce žáků byly
různorodé – některé prezentace
se nám moc líbily, přednášející je
v mnoha případech hezky komentovali
a někteří dokonce předvedli i něco
navíc. Ale naopak jsme zhlédli
i prezentace, u kterých je třeba zlepšit
obsah, způsob zpracování, ale také
hlavně přednes, při kterém nemůžeme
jenom číst z monitoru počítače. Pan
místostarosta záviděl deváťákům,
jak zvládli své výstupy v anglickém
jazyce, a navrhnul myšlenku na
spolupráci
městyse
Havlíčkova
Borová s některými žáky při pořádání
tematických akcí pro veřejnost.
S budoucími žáky 9. ročníku jsme
se domluvili, že už v září začnou
připravovat témata, která je zajímají,
baví je, mají k nim určitý vztah a pod
vedením svých učitelů z nich připraví
jistě obdivuhodné prezentace, kterými
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LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
se pochlubí na druhém ročníku naší
malé vědecké konference. Už teď se
na ně těšíme. Jejich prostřednictvím
tak nabízíme našim absolventům
možnost seberealizace, připravujeme
je na jejich budoucí vzdělávání
a doufáme, že jim usnadníme přechod
ze základní na střední školu. Letošním
deváťákům se to snad podaří, udělali
veliký krok dopředu a věříme, že to
nebyl krok poslední.
Blanka Zvolánková

Plave celá škola

Kde a v čem? No přece ve žďárském
bazénu. Během tří dnů posledního
týdne školního roku se zde vystřídaly
všechny naše třídy, navíc nikdo
nemusel nic platit ani za dopravu ani
za dvouhodinový pobyt v bazénu,
vířivce či na tobogánu. Vše bylo totiž
hrazeno z projektu „Každý vyhrává“.
A tak děkujeme, že nás paní ředitelka
do tohoto projektu přihlásila.
Lenka Havlíková

Za pověstmi regionu

Těsně před koncem školního roku,
ve středu 28. června se žáci prvního
stupně rozjeli po nedalekém okolí.
Ani tentokrát nemuseli nic platit, vše
uhrazeno z projektu Zdravá škola.
Inspirací nám byl už od roku 2015
probíhající projekt MAS Hlinecko
a MAS Havlíčkův kraj POZNEJTE
ZELENÉ SRDCE ČESKA. V rámci
tohoto projektu vydali knížku
pověstí s názvem Pověsti a pohádky
ze Žďárských vrchů. Všechny děti
z prvního stupně už v minulých
letech knihu dostaly zdarma a k ní
obrázkovou mapu a malou putovní
knížku. Právě do ní jsme v průběhu
našeho výletu nasbírali tři nová
razítka. Navštívili jsme muzeum
v Trhové Kamenici, kde jsme

Šesťáci a sedmáci na outdoorovém výletě.

12

číslo
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zhlédli výstavu strašidel, vánočních
ozdob a rozsáhlou dobovou výstavu
s množstvím historických předmětů
převážně z minulého století a razítko
získali k pověsti Jak měli v Kamenici
kýchající most. Cestou na Hlinsko jsme
provedli malou zastávku u Stanského
mlýna a orazítkovali si další stránku
s pověstí Vítanovský křížek. Putování
jsme zakončili v souboru lidových
staveb Betlém v Hlinsku. V Hospodě
u sv. Huberta jsme nakonec přeci jen
dostali razítko k pověsti O hrnčíři
Jakubovi.
K našemu velkému
překvapení mnohé z dětí tvdily
a tvrdí, že knížku doma vůbec nemají!
Na některých místech regionu při
dotazu na razítko k pověstem jen
nevěřícně kroutí hlavou, že takové
razítko nevlastní, v lepším případě
ho začnou hledat! Proto nezbývá,
než nenechat se odbýt! Jak už to bývá,
děti velice baví sbírání čehokoli! Proč
toho tedy nevyužít k výletům po
Žďárských vrších? A bude nás těšit,
jestli jsme jen trochu motivovali děti
i rodiče k prázdninovému putování po
nejbližším okolí.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Slavnostní rozloučení s deváťáky

... se neslo letos netradičně v duchu
pořadu „Chcete mě?“. Po slavnostním
a díky písni Já už jdu rychlém
nástupu následovalo představování
jednotlivých absolventů. Žáci osmé
třídy je vtipně nabízeli (ne)přítomným
ředitelům středních škol a učilišť,
a když deváťák uslyšel souhlasné ANO,
mohl být dekorován absolventskou
šerpou, od třídní učitelky obdržel
vysvědčení, někteří i pochvalu za
výborný prospěch s poukazem do
knihkupectví, dárek na památku,
navíc od svých kamarádů z osmičky
dostal pamětní list, hrneček a květinu.
Byly uděleny i pochvaly ředitelky školy
– Martinu Antlovi za reprezentaci
školy v recitaci, Elišce Hájkové, Tereze
Hiblbauerové a Pavlu Zvolánkovi
za výborný prospěch po celou dobu
školní docházky a Václavu Kubátovi
za reprezentaci školy ve sportu. Další
část programu se nesla v duchu
děkování, předávání kytic a projevů.
Martin Antl ve své řeči poděkoval
za všechny spolužáky učitelům
a rodičům, kytici a poděkování
obdržely paní učitelky z prvního
stupně Dana Neubauerová, Vladimíra
Stehnová a Dagmar Losenická. Pavel
Zvolánek poděkoval ředitelce naší
školy, třídní učitelka obdržela krásný
dárek na památku od svých, teď už
bývalých deváťáků a nakonec pan
starosta Aleš Uttendorfský předal
pamětní dárky od městyse. Druhá

polovina programu
byla
věnována
předávání
mazácké
štafety. Deváťáci pasovali
osmáky na budoucí „deváťákymazáky“ a předali jim putovní
housenku, která se každý rokem
prodlužuje o jeden článek svého
látkového těla. Pasována byla i jejich
třídní učitelka Jana Žáková, která
spolu s pasovací vařečkou dostala
i dárek pro snadné zvládnutí role třídní
učitelky devátého ročníku. Na závěr
a na rozloučenou zazněla písnička Pár
přátel stačí mít a celý program končil
„tradičně“ - slzami dojetí, objímáním,
vyznáním, přáním a loučením.
Ráda bych tímto poděkovala
osmákům za parádní program, který
si pro nás připravili. A úplně nakonec
bych se chtěla naposled rozloučit
„se svými deváťáky“. Děkuji vám
za všechno a ať se vám v životě vede
podle vašich představ.
Dagmar Boumová

Zhodnocení školního roku

Každý rok 30. června všichni říkáme,
že snad není ani možné, že školní rok
utekl jako voda. Čím více školních
roků mám za sebou, tím je to větší
pravda – nevím, jak čas utíká vám
všem, ale právě ve škole letí jako blesk.
A nejvíce to poznáte na dětech –
v červnu bývají o jeden rok moudřejší,
ale taky mají třeba o pár centimetrů
kratší kalhoty nebo je tlačí boty.
Letošní školní rok byl velice
úspěšným rokem sportovním, dále
žáci dosáhli výborných úspěchů
i v matematice, angličtině a v recitaci.
Všichni postoupili do vyšších ročníků,
nikdo nezůstane sedět na svém starém
místě, všichni se budou 4. září stěhovat
někam výš...
O prázdninách nás čeká kompletní
rekonstrukce školní družiny a do
budovy základní i mateřské školy
bude přiveden teplovod z bioplynky.
Za celoroční práci děkuji všem svým
zaměstnancům v základní i mateřské
škole, ve školní družině a ve školní
jídelně.
DĚTEM, ŽÁKŮM, RODIČŮM I
ZAMĚSTNANCŮM PŘEJI KRÁSNÉ
LÉTO PLNÉ SLUNÍČKA, ZE
KTERÉHO VŠICHNI NAČERPÁME
TOLIK ENERGIE, ABYCHOM
MOHLI HNED V ZÁŘÍ V POHODĚ
ZAHÁJIT NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!
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Dětský den s hasiči

Letos, jako v uplynulých letech se u
borovské hasičské zbrojnice konal
Dětský den s hasiči. Tentokrát jsme
zvolili pro pořádání této akce pátek
9. června. Začátek byl v 15:00 hodin,
ale první děti se trousily už o půl
třetí. Připravili jsme si pro ně několik
disciplín s hasičskou tématikou, ale
také spoustu dovednostních úkolů.
Děti srážely hadicemi kuželky,
stříkaly džberovou stříkačkou na terč,
ale také chodily na chůdách nebo
stříleli ze vzduchovky. Všechny byly
moc šikovné a za svoji snahu obdržely
malé občerstvení a balíček sladkostí.
Počasí nám tentokrát opravdu přálo a
dětí došlo celkem 75.
Děkuji všem pořadatelům za hladký
průběh akce. Mé díky patří také všem
rodičům a dětem, kteří přišli mezi nás.

Okrsková soutěž v Havlíčkově
Borové

U příležitosti 130. výročí založení
sboru
dobrovolných
hasičů
v Havlíčkově Borové pořádal náš
sbor 27. května okrskovou soutěž
v požárním sportu na hřišti u vodárny.
Soutěžilo
se
v
postupových
a nepostupových kategoriích a to
jak ženy, tak muži. Z celého okrsku
č. 6. se v borové utkalo 23 družstev.
V postupové kategorii se naše mladší
ženy umístily na 4. místě a mladší muži
skončili na 5. místě. V nepostupové
kategorii jsme byli úspěšnější. Starší
ženy si stejně jako vloni odnesly
1. místo. Jedno družstvo starších
mužů skončilo na 4. místě a druhé na
6. místě.

Krásné počasí přilákalo spoustu
diváků a fanoušků požárního sportu.
Pořadatelé byli dobře připraveni
a o dobré jídlo a pití nebyla nouze.
Za zmínku stojí ,,comeback“
borovských žen, které nám téměř po
třiceti letech ukázaly, že hasičský um
se zkrátka nezapomíná. Družstvo
ve složení Marie Zvolánková, Jana
Kolouchová, Jana Kučerová, Božena
Krčálová a Dana Smejkalová doplněné
mladšími děvčaty Hanou Balkovou
a Jaroslavou Ondráčkovou zahájilo
soutěž ukázkou požárního útoku.
Těmto ženám patří náš obdiv a veliké
poděkování.
Závěrem
děkuji
pořadatelům,
soutěžícím a také vám všem, kteří jste
si našli čas a přišli jste nás podpořit.
Josef Nevole starosta SDH

Josef Nevole, starosta SDH

Dětský den s hasiči. Foto: SDH

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI

Dětský den s hasiči. Foto: SDH

BOROVSKÁ DESÍTKA, pořádá Zbyněk Zelený,

29. 7. 2017

14:30
sobota

pozvánka na str. 2

13. 8. 2017

21:00
neděle

ŘACHANDA, letní kino u sokolovny, plakát na str. 2

14. 8. 2017

21:00
pondělí

kino u sokolovny, plakát na str. 2

15. 8. 2017

21:00
úterý

16. 8. 2017

21:00
středa

TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU, letní
TEORIE TYGRA, letní kino u sokolovny, plakát na

str. 2

VŠECHNO NEBO NIC, letní kino u sokolovny,
plakát na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
22.- 23. července MUDr. Maštálka Jan - Ledeč n.Sázavou, Habrecká 450, tel. 569 721 553
29.- 30. července MUDr. Lánová Milana - Ždírec n. D., Na Rozcestí 82, tel. 569 694 639
5.- 6. srpna MUDr. Bohanes Milan - Světlá n. S., Lánecká, tel. 569 453 246
12.- 13. srpna MDDr. Maštálka Vojtěch - Ledeč n. Sáz., Habrecká 450, tel. 721 132 134
19.- 20. srpna MUDr. Hanusek Milan - Havl. Brod, Nádražní 72, tel. 569 432 442
26.- 27. srpna MUDr. Kasal Josef - Havl. Brod, Šubrtova 2170, tel. 569 421 329
2.- 3. září MUDr. Saidlová Martina - Chotěboř, Legií 1710, tel. 739 286 730
9.- 10. září MDDr. Šťastná Kristýna - Ledeč nad Sázavou, Habrecká 450, tel. 569 721 509
16.- 17. září MUDr. Nováčková Jana - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel.569 424 211
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Moje cesta k atletice?
Nebavilo mě jen tak čekat na
sestru, říká Jitka Novosadová

Skromná a obětavá. Tak o Jitce
Novosadové hovoří její spolužáci
i učitelé ze školy. Úplně stejně Jitka
působila i během krátkého rozhovoru
při zakončení školního roku, kdy
jí přišli do třídy pogratulovat
představitelé obce i ředitelka školy.
V něm nám účastnice nedávné
Olympiády dětí a mládeže v Brně až
téměř se studem prozradila, že se
k atletice dostala tak trochu náhodou.
Ale podle mě to byl spíš osud. Vždyť
díky rodině má sport prostě v krvi
a jiná cesta snad ani nebyla. Zdá
se tedy, že v Borové vyrůstá další
sportovní hvězdička, byť má před
sebou pořád obrovský kus cesty.
V Havlíčkově Borové všichni vědí, že
tvoje rodina je nesmírně sportovně
nadaná. Ale jak jsi se vlastně dostala
k atletice ty?
Sestra Jana každý týden jezdila na
trénink do Čáslavi a já hodně často
jezdila s ní. Jednou mě tam nebavilo
prostě jen sedět a čekat, a tak jsem si
šla taky zaběhat. No a trenérka se mě
zeptala, jestli nechci začít trénovat
(úsměch).
Jak je to dlouho a jakým disciplínám
se především věnuješ?
Atletice se aktivně věnuji tři roky
a moje hlavní disciplíny jsou běhy na
300 a 800 metrů.
Před několika dny jsi se účastnila
velkého podniku – Olympiády dětí

Recyklovat je nejen správné, ale
také snadné

Se závěrem roku 2016 ukončil v ČR
systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů svůj
jedenáctý rok. Jedná se o stejný
systém, jako po mnohem delší dobu
funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás
může díky němu zdarma odevzdat
svá vysloužilá elektrozařízení na
místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována.
ELEKTROWIN,
největší
český
kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil 13.000
míst zpětného odběru. Jejich
prostřednictvím lidé odevzdali 17.000
.000 vyřazených elektrospotřebičů
o hmotnosti více než 260.000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé
elektrozařízení? Nevyhazujte je
do běžného komunálního odpadu.
Odevzdejte je bezplatně na sběrné
místo, odkud bude odvezeno
k ekologické recyklaci. Získané
suroviny dále poslouží při výrobě
nových spotřebičů.
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a mládeže v Brně. Jaké to tam bylo?
A jak se ti vlastně dařilo?
Olympiáda se konala v termínu od
24. – 29. června v Brně. První den
jsme se po příjezdu ubytovali a večer
jsme šli na slavnostní zahájení, kde
se představily všechny kraje, zapálil
se olympijský oheň, zazněla česká
hymna a celé zahájení završil koncert
skupiny Slza. Druhý den jsme se
šli rozcvičit a po obědě na výlet do
ZOO. Třetí den jsme už strávili na
stadionu, protože většina účastníků
už absolvovala kvalifikace nebo
rozběhy. Já jsem běžela rozběh na 800
metrů, kde jsem skončila na desátém
místě. Čtvrtý den jsme se opět vydali
na stadion fandit a někteří ještě
i závodit. I tento den jsem měla jeden
z rozběhů, tentokráte na 300 metrů,
kde jsem postoupila z pátého místa
do finále. Ve finále jsem nakonec
skončila sedmá. Pak jsme ještě fandili
ostatním, odpoledne jsme si zašli
na koupaliště a večer už se konalo
slavnostní ukončení olympiády. No,
a ráno už se jelo domů. Jestli jsem byla
spokojena? S umístěním jsem velice
spokojená. Velký úspěch byl, už když
jsem se tam dostala a desáté a sedmé
místo je opravdu krásné.
Jak moc si ceníš nominace na Talent
Vysočina, kde ses dostala do nejužšího
výběru? Mimochodem, máš vůbec
nějaký sportovní vzor?
Nominace na talent Vysočiny si
opravdu vážím a dostat se do nejlepší
desítky je pro mě velký úspěch. Vzor?
Určitě to bude Lída Formanová. Moc

si taky vážím toho, že mě všichni ve
sportu podporují. A to nejen doma,
ale i ve škole.
A jak sama vidíš svoji budoucnost?
Nejen sportovní, ale třeba i tu
školní…?
Mým snem je jednou se dostat na
Olympijské hry a získat medaili.
Ale určitě bych se chtěla dostat
i na Mistrovství světa a Mistrovství
Evropy, ale to ještě musím pořádně
trénovat (směje se). Školu? To ještě
přesně nevím, ale přemýšlím nad
pedagogickým lyceem v Čáslavi.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá
elektrozařízení odložit:
* Sběrné dvory měst a obcí – na
nich můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště.
* Prodejny elektro – prodejci jsou
povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem „kus
za kus“. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní plochou
větší než 400 m2 odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje
25 centimetrů, aniž byste byli nuceni
koupit si nový.
* Vybrané servisy – rovněž odebírají
spotřebiče k recyklaci. V rámci
projektu „Jsem zpět“ můžete
dokonce pomoci dobré věci. Pokud
přinesete starší, ale stále plně funkční
elektrospotřebič, a ten projde
přísnými zkouškami, můžete ho
věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.
Více o projektu se dozvíte na www.
jsemzpet.cz.
* Dobrovolní hasiči - se sběrem

spotřebičů pomáhá také již více než
1300 hasičských sborů po celé České
republice.
* Města a obce podle zákona musejí
nejméně 2x ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého
patří i vysloužilá elektrozařízení.
Kolektivní systém ELEKTROWIN
také organizuje vzdělávací a informační
akce, při nichž můžete za odevzdaný
spotřebič získat dárek. Sledujte proto
pozorně internetové stránky www.
elektrowin.cz a facebookový profil
Recyklace je legrace, kde najdete vždy
aktuální informace.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní
systém pro zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu všech
skupin s hlavním zaměřením na
velké domácí spotřebiče, malé domácí
spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11
let svého působení na trhu, zrecykloval
více než 17.000.000 vyřazených
elektrospotřebičů o celkové hmotnosti
více než 260.000 tun.

Jakub Janáček

Jitka Novosadová na ODM v Brně.
Foto: archiv J. Novosadové

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Děti z MŠ s nadšením připravily malou besídku pro babičky a dědy, kteří
jim věnovali svůj čas v projektu Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj.

Kuřátka na polodenním pěším výletě k rybníku Podhoráku.

OBRAZEM

Děti z obou tříd MŠ si pěkně zařádily na Sportovním dnu pořádaném
žáky 9. třídy.

Sovičky na polodenním výšlapu do Železných Horek.

Sovičky se loučily s mateřskou školou.

Ve žďárském bazénu to bylo prima.

Pohádková stezka od rodičů.

Přivezli jsme tři medaile z lehkoatletických závodů družin v Chotěboři.
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OBRAZEM

Skvělá nálada na závodě dračích lodí.

V Daňkovicích bylo osmákům prima...

Sportovní den - 2. a 5. ročnik na startu.

Malá vědecká konference - prezentace Martina Antla.

Šesťáci si odnesli první vysvědčení z 2. stupně.

Absolventi školního roku 2016-2017.

Součástí slavostního rozloučeni deváťáků je i pasování osmáků.

Jitka Novosadová na ODM v Brně. Foto: archiv J. Novosadové

