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SLOVO STAROSTY
Vážení občané,
před námi (občany) je dvanáct měsíců
roku 2014. Je to dlouhá doba, nebo je
to jen chvilka a zase tu budou Vánoce a rok další? Spravedlivé je, že času
máme všichni stejně. Záleží jen na
každém z nás, jak umíme nebo neumíme čas využívat, jak se učíme nebo
neučíme s časem hospodařit.
V dnešní velmi uspěchané době
hodně lidí říká, že nic nestíhá a stává
se otrokem času. Vím, o čem píši. Patřím k těm, kteří se domnívají, že umí
s časem hospodařit. Ve finále se mi
času stejně nedostává. Je velmi těžké
stanovit cíle a úkoly tak, aby byli spokojeni všichni zaměstnanci, občané,
ale i rodina. Přesto mi stále stojí za to
přemýšlet, vytvářet a přinášet náměty a aktivity, které budou přínosné
pro okolí a prostředí, za které nesu
odpovědnost.
Vím, že vše nové nebývá přijímáno s nadšením, jsou zde různé názory,
např. …mohlo to ještě vydržet, vždyť
to bylo ještě dobré, nemá cenu to
měnit, proč to tady stavět?…. apod.
Český národ je obecně považován
za dosti konzervativní. Pozoruji to
i v našem městysu. I já patřím k těm,
kdo velmi přemýšlí, než nové navrhne
a provede. Není to jednoduché rozhodnutí.
Stejně tak je velmi těžké obklopit se
lidmi, kteří vám budou fandit a bude
to „vaše krevní skupina“. Zastupitele
si starosta nevybírá, ti jsou zvoleni
vámi, občany, a zastupitelé naopak
volí starostu. Vyrovnal jsem se s tím,
že ne všichni zastupitelé mi při volbě
dali svůj hlas.
Stejně je tomu i se zaměstnanci
městyse. Zpočátku jsem ponechal
jejich aktivitu tradičním zvyklostem,
ale postupně usiluji o zkvalitnění jejich práce ve prospěch našeho
městyse a našich občanů.
...pokračování na str. 4
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PF2014

nechť Vaše cesty
v novém roce
vedou vždy
správným směrem
Foto: Filip T.A.K.
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ŽIVÝ BETLÉM. Už tradičně se 23. prosince 2013 uskutečnil Živý betlém v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové. Jako obvykle ho měl v režii
ochotnický spolek JenTak. Jeho členové děkují všem, kdo si našli chvilku, přišli se do kostela vánočně naladit a zazpívat si s nimi pár koled.
A všem přejeme v novém roce hodně zdraví a spokojenosti. Foto: Hana Tonarová.

Tři králové - sestry Bruknerovy, Jana Hájková. Foto: Libuše Raková. Vpravo další skupina: Ludmila Málková, Simona Strnadová, Karolína Valentová. Foto: David Burian.
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VÁNOČNÍ SEDMIBOJ. Na fotografii zleva: druzí Jelínek a Sibera, vítězové Blažek s Provazníkem a bronzoví Janáček a Veselý. Článek k fotografii čtěte na str. 4. Foto: Michaela Chlubnová
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 12. PROSINCE 2013
USNESENÍ

1/12/2013
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8/12/2013
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10/12/2013
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13/12/2013

14/12/2013
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19/12/2013
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ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Tonar Radoslav, Štukhejl Marek.
- schvaluje zrušení finančního příspěvku společnosti Arriva Východní Čechy a. s. na dopravní obslužnost na
spoje č. 60000 sp. 25 a spoje č. 60060 sp. 12.
- schvaluje změnu Pravidel pro udělování čestného občanství tak, že k odhlasování navrhované osoby bude
třeba 2/3 zastupitelů, kteří mají mandát.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.
- schvaluje program jednání.
- schvaluje podpis smlouvy č. 12120983 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ze dne
11. 11. 2013 na akci „Víceúčelová budova úřadu městyse čp. 278 Komplexní návrh pro zateplení budovy“.
- schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí kupní s RWE GasNet, s.r.o. pro zasíťování ulice Polní č. 9413002552/2013/159111/162.
- schvaluje cenovou nabídku firmy Bohumil Mokrý na zavedení plynu do rodného domku K.H.B. ve výši
161 614,55 Kč.
- schvaluje podpis smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
na akci „Stavební úpravy objektu ZŠ a vestavba do půdních prostor“.
- schvaluje zadání projektové dokumentace a technického + autorského dozoru paní Marii Kovandové.
Náklady na prováděcí dokumentaci na akci stavební úpravy půdních prostor ZŠ ve výši 75 000 Kč a technický + autorský dozor ve výši 48 000 Kč.
- schvaluje smlouvu směnnou a smlouvu kupní s vlastníky LV:162 a LV:821. Městys nabyde pozemky
p.č. 4659, p.č. 4044, 4021/2 směnou za pozemek p.č. 4654/1 a kupuje pozemek p.č. 4005 za cenu 70 Kč.
Smlouva byla sepsána z důvodu záměru vybudování cest u místní sokolovny a rybníku V Koutech.
- schvaluje vyloučení účastníka Okrasné zahrady a arboristika s.r.o. ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku Realizace služeb pro projekt OPŽP - Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové pro neprokázání kvalifikace.
- schvaluje výběr firmy pro Realilzace služeb pro projekt OPŽP - Revitalizace zeleně v Havlíčkově Borové,
dle hodnotící komise, firmu s nejnižší cenovou nabídkou Zahradnické úpravy s.r.o. a pověřuje starostu po
uplynutí lhůty pro odvolání podpisem smlouvy s touto firmou.
- schvaluje záměr prodeje pracel v ul. Rybízovna v ceně 100 Kč/m2, 30 Kč/m2 kupujícímu vrátí městys zpět
v případě zkolaudování domu na parcele do tří let. Cena i vrácení části ceny je určeno ve stanovené výši z
důvodu podpory výstavby objektů sloužících k trvalému bydlení v Havlíčkově Borové.
- schvaluje žádost Pavla S. o příspěvek ve výši 180 tis. Kč na opravu domu čp. 42 na náměstí. Finanční
částka bude poskytnuta jako úročná půjčka, po kolaudaci a změně trvalého pobytu na toto číslo popisné
bude půjčka změněna na příspěvek.
- schvaluje Žádost Základní školy a Mateřské školy H. Borová o čerpání prostředků z rezervního fondu.
- schvaluje navýšení rozpočtu na zateplení úřadu městyse o 180 tis. Kč.
- schvaluje nákup dlažebních kostek v ceně 630 tis. Kč a frézovaného recyklátu ve výši 105 tis. Kč od Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
- schvaluje rozpočtovou změnu při roční uzávěrce - srovnání upravených rozpočtů jednotlivých položek
příjmů a výdajů na skutečné čerpání.
- schvaluje rozpočet na rok 2014. Jde o rozpočet schodkový, přičemž schodek bude pokryt přebytky
na bankovních účtech z minulých let.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 16. LEDNA 2014 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE.

PRACOVNÍ NABÍDKA
Městys Havlíčkova Borová oznamuje,
že od 1. 3. 2014 přijme do pracovního poměru zájemce z řad nezaměstnaných, evidovaných na úřadu práce. Přihlášky podávejte do konce ledna 2014 na úřad městyse.

PLESOVÁ SEZÓNA 2014
MYSLIVECKÝ PLES
HASIČSKÝ PLES
OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES

11. LEDNA
8. ÚNORA
22. ÚNORA

POZVÁNKY NA STR. 9
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slovo hejtmana

Na začátku každého roku se nevyhneme úvahám o tom, co nás v něm
čeká. V osobním životě nevíme, jen
leccos tušíme. Ve veřejném životě
víme o některých důležitých událostech. V roce, na jehož prahu stojíme, nás čekají troje volby. Na jaře
volby do evropského parlamentu, na
podzim volby senátní a do obecních
zastupitelstev.

SLOVO STAROSTY

...pokračování ze str. 1

Vážení občané, před námi (zastupiteli) je deset měsíců práce v zastupitelstvu našeho městyse. V říjnu letošního roku skončí čtyřleté období tohoto
zastupitelstva a v komunálních volbách si budete moci vybrat nové členy
zastupitelstva a ti si zvolí nové vedení
městyse. Zbývajících deset měsíců
budeme usilovat o plnění aktivit, které jsme dlouhodobě, ale i operativně
připravili. Některé budou mít přesah
i do dalšího volebního období. Dovolte mi, abych vám některé připomněl.

Nové osvětlení ulice Pivovarská a přívodní elektrické vedení z bioplynové stanice bylo již částečně realizováno,

zbývající práce budou dokončeny
v jarních měsících. Navíc bude částečně ještě rekonstruováno osvětlení
v ulici Drahotín, nově byla již osazena dvě světla na parkovišti za poštou
a další dvě světla budou instalována
na osvětlení parkovací plochy u sokolovny. Postupně bude na odběr elektřiny napojeno veřejné osvětlení, dále
mateřská škola, základní škola a úřad
městyse. Připravujeme i napojení
sokolovny, kde je vyvedena přípojka.
Náklady hradíme z vlastních zdrojů
a z dotačních prostředků Programu
obnovy venkova.

Zahrada mateřské školy se dočká celkové rekonstrukce

v environmentálním duchu. Jedná se
o celkovou rekonstrukci s přírodními
prvky tak, abychom již od nejmladšího věku vedli děti k tvorbě a ochraně přírody a prostředí, ve kterém žijí.
Akce je již vysoutěžena s 90% dotací
a bude realizována nejpozději do konce srpna letošního roku.

Zateplení budovy úřadu
městyse bude provedeno nejpoz-

ději do července letošního roku. Jedná se o aktivitu vysoutěženou, ale
odmítl jsem její realizaci v podzimních
a zimních měsících minulého roku.
Na budově budou vyměněna veškerá
okna a dveře, bude zateplena fasáda,
včetně opláštění patra a stropu. Počí-
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Zastavím se u těch, jež jsou nám
nejbližší. Města a obce už pomalu
bilancují své čtyřleté období. Starostové a členové místních samospráv
patří dlouhodobě k těm, jimž jejich
voliči důvěřují nejvíce. Myslím, že
oprávněně. Daří se jim přes jejich
nelehkou pozici obce a města stále postupně zvelebovat. Mimo jiné
i proto, že se nevěnují politickým
hrátkám a půtkám, ale většinou jim
jde o společnou každodenní práci ve

prospěch zájmu občanů.
Za krajskou samosprávu bych rád
zdůraznil velmi dobrou spolupráci
měst a obcí s naším úřadem. Zároveň
doufám, že se v blízké budoucnosti
zlepší součinnost krajů s nově ustavenou vládou, protože všichni víme, že
ta nebyla v minulém období ideální.
Obyvatelům Kraje Vysočina přeji
v roce 2014 hodně zdraví a příznivých
prožitků v práci i v soukromém životě.

tám i s tím, že z vlastních prostředků
zadláždíme chodník k poště, který
naváže na již zbudované schodiště.
Na akci budou využity dotační prostředky.

řízení. V současné době jsme podali
žádost o dotaci a čekáme na sdělení
závazného rozhodnutí. Pokud by se
vše podařilo, mohli bychom zahájit
stavbu ještě v tomto roce.

Ozelenění městyse bude prováděno již vysoutěženou firmou, která
zahájí práce na jaře letošního roku.
Trvalými porosty budou osázeny plochy podél silnice Pivovarská a Havlíčkova, bude rekonstruována zeleň
na náměstí, bývalé Musilovo, nyní
s dětským hřištěm bude nově osázeno, staré oplocení na hřbitově bude
odstraněno a nově zde bude habrový
plot s bránami, brankami, lavičkami
a s odpadkovými koši. Rovněž tato
akce je spolufinancována z dotačních
prostředků.
Prostory školní půdy plánujeme upravit nejpozději do konce letošního roku. Na staré budově
vznikne na půdě plocha s více jak
300 m2 cvičebního prostoru s lezeckou stěnou. Na nové budově bude
na půdě zbudováno sociální zázemí,
tj. dvě šatny, sprchy, toalety, kabinet pro tělesnou výchovu a úklidová
komora. Na akci jsme získali dotační
prostředky již v loňském roce. Nyní
připravujeme dopracování projektové dokumentace tak, abychom mohli
zahájit výběrové řízení s cílem směřovat aktivity do prázdninového období
letošního roku.
Výstavba čističky odpadních vod a rekonstrukce
kanalizace je plánována se zahá-

jením v letošním roce a ukončením
do konce roku 2015. Bude se jednat
o nerozsáhlejší a nejnákladnější akci.
Těší mě, že jsme i na tuto aktivitu získali dotační prostředky, bez nichž bychom nikdy podobnou stavbu nepořídili. Nyní se připravují podklady
pro projektovou dokumentaci, bude
požádáno o povolení stavby a následně proběhne výběrové řízení.

Teplovod, jímž dovedeme odpadní teplo z bioplynové stanice do
mateřské a základní školy, do úřadu
městyse a v budoucnu i do sokolovny
a přístavby sokolovny, je v přípravném

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Stavební parcely u vodárny

Připravujeme zde zpracování projektové dokumentace na devět stavebních parcel, tři stavební parcely pod
ulicí Rybízovna (bývalá slepičárna)
budou zasíťovány letos v létě, stejně
tak jako stavební parcely v ulici Polní.

Další akce a aktivity, které
stojí za to připravovat

Projekt na rekonstrukci náměstí,
včetně parku, rekonstrukce silnice
Dlážděná až k faře a následně cesta až
ke kostelní bráně, rekonstrukce spojovací uličky mezi ulicemi Havlíčkova
a K Vepřové, dokončení odstavné plochy u sokolovny, výstavba technického zázemí pro komunální techniku,
úprava plochy pod sběrným dvorem,
získání sokolovny do dlouhodobé
bezplatné výpůjčky, rekonstrukce
a oprava povrchů silnic, možná
výstavba koupaliště, případně přírodního rybníku, nelze zapomenout
ani na požadavky občanů v Peršíkově
a v Železných Horkách. Nabízí se i další
aktivity, ale to již bude v náplni nového zastupitelstva a vedení městyse.
Otto Hájek, starosta

šachové novinky

Ve středu 11. 12. 2013 se v Havlíčkově Brodě konalo okresní kolo v šachu.
Naši školu a náš městys reprezentoval
Václav Kubát, Diana Nejedlá, Tomáš
Balek a Denisa Bruknerová. Všichni
spadají do kategorie mladších žákyň
a žáků. Jelikož trenér a vedoucí pan
Petr Kačor nemá hráče v kategorii
starších, přihlásil tam družstvo mladších. Udělal dobře a jeho svěřenci
skončili se ztrátou jednoho bodu
na 2. místě a zajistili si postup do krajského kola.
Gratuluji a děkuji mladým šachistkám, šachistům a jejich vedoucímu.
Šachový kroužek stále hledá další
zájemce o tuto hru. Můžete se přihlásit ve škole nebo přímo u pana Petra
Kačora.
Otto Hájek
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ROZPOČET NA ROK 2014 schválený Zastupitelstvem městyse dne 12. 12. 2013

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl
projednán na listopadovém zasedání
zastupitelstva. Následně byl zveřejněn 15 dní na úřední desce a občané
se k jeho obsahu mohli vyjádřit. Této
možnosti nikdo nevyužil.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva z některých projednávaných bodů vyplynula nutnost úpravy
návrhu rozpočtu na výdajové straně
a v této podobě byl rozpočet schvá-

vánoční sedmiboj
Je to neuvěřitelné, ale v sobotu
27. prosince 2013 uspořádal Josef
Nejedlý pod hlavičkou staré gardy
v místní sokolovně již dvanáctý ročník vánočního sedmiboje dvojic. Od
časných ranních hodin až do pozdního podvečera bojovalo dvaadvacet
týmů v sedmi disciplínách o co nejlepší umístění. Bylo třeba prokázat

len. Rozpočtové výdaje v celkové výši
19 367 200 Kč převyšují předpokládané příjmy (15 088 000 Kč) o více než
4 miliony. Velkou měrou k výši celkových výdajů přispívají investiční akce
naplánované na příští rok (výstavba
čističky odpadních vod, revitalizace
zeleně, vestavba do půdních prostor
ZŠ, zahrada v přírodním stylu u MŠ,
veřejné osvětlení - jednotlivé akce
jsou přehledně popsány ve Slově starosty na str. 4).

Rozpočet byl konstruován a schválen jako schodkový s tím, že schodek
rozpočtu bude pokryt přebytky na
bankovních účtech z minulých let
(zůstatek na účtech městyse ke konci
roku 2013 činí více než 9 mil. Kč).
Podrobné čerpání finančních prostředků a přehled celého hospodaření
za rok 2013 poskytne závěrečný účet,
který přineseme na těchto stránkách
hned po jeho schválení zastupitelstvem v první třetině tohoto roku.

dovednosti v kopu na cíl, nohejbale,
stolním tenisu, v házené, v šipkách,
v košíkové a v penaltách. Ani jednomu týmu se nepodařilo bodovat
ve všech disciplínách. Nejúspěšnější
dvojice Tomáš Blažek a Roman Provazník získala 29 bodů, na druhém
místě skončili přibyslaváci Jelínek
a Sibera se ziskem 25 bodů a bronzovou příčku obsadili domácí borci
Jakub Janáček a Petr Veselý, kteří

nasbírali 22 bodů. Každé družstvo
bodovalo, na posledních třech místech byla družstva se ziskem alespoň
jednoho bodu. Na turnaji startovala
i jedna žena. Po celou dobu bylo
zajištěno ve výčepu a v kuchyni bohaté občerstvení. Kromě hodnotných
cen si všichni účastníci odnášeli velmi
dobré dojmy a slibovali účast na letním sedmiboji 2014.

Linda Burianová

Otto Hájek
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30 měsíců práce na
projektu EU peníze
školám zakončeno
Projekt EU peníze školám byl zaměřen na zkvalitnění výuky v systému
základního školství podle oblastí, které si daná škola v rámci svých potřeb
vybere. Naše škola si vybrala pouze
jednu šablonu – využívání informačních technologií, jelikož prioritou bylo
zvýšit ICT gramotnost žáků i pedagogů a zajistit přechod školy k elektronické komunikaci.
Z tohoto důvodu bylo nutné provést změnu nejen ve vybavení, ale
také v proškolení pedagogických
pracovníků. Podle pravidel projektu
jsme využili v rámci ICT dvě aktivity – zkvalitnění výuky prostřednictvím využívání digitálních technologií
a proškolení pedagogických pracovníků pro využívání digitálních technologií ve vzdělávání.
Projekt byl velmi náročný hlavně
pro učitele – ti museli vytvořit celkem
18 sad digitálních vzdělávacích materiálů po 20 kusech. Aby mohli materiály tvořit, museli absolvovat téměř
celoroční školení. Všichni pedagogičtí
pracovníci základní školy dnes aktivně využívají software pro interaktivní
tabule a jejich práce využívají učitelé
v rámci celé České republiky.
Základní škola H. Borová odstartovala projekt s názvem Zdravá interaktivní škola 1. června 2011. Financování probíhalo ve dvou etapách, celkem
jsme proinvestovali částku 893.400,Kč. Projekt byl pro školu velice přínosný. Zejména vybavení školy technikou
přineslo kvalitativní posun ve výuce.
Už od prvních tříd se žáci učí používat
interaktivní tabule a pracovat na nich.
Výuka se stala pro žáky nejen prvních
ročníků zajímavější a poutavější.
Projekt hodnotím jednoznačně
pozitivně. I přes poměrně náročnou
agendu projekt škole přinesl finanční
přínos pro zkvalitnění materiálního
vybavení v oblasti informační gramotnosti. Myslím si, že ICT vybavení naší
školy je díky projektu na velice dobré
úrovni.
A co všechno díky projektu ve škole
máme: DVĚ INTERAKTIVNÍ TABULE,
DATAPROJEKTORY, MODERNÍ POČÍTAČOVOU UČEBNU, ZASÍŤOVANOU ŠKOLU, VYSOKORYCHLOSTNÍ
INTERNET, NOTEBOOKY, SERVER,
360 VLASTNÍCH DIGITÁLNÍCH
MATERIÁLŮ PRO VYUČOVÁNÍ.
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Podle daného harmonogramu projekt
končil k 30. listopadu 2013. Od tohoto data se počítá tříměsíční lhůta, kdy
škola musí odeslat na MŠMT poslední závěrečnou monitorovací zprávu.
Teprve po jejím schválení oficiálně
celý projekt končí. Dne 16. prosince
2013 jsme obdrželi dobrou zprávu:
Dobrý den, chtěla bych Vás informovat o schválení Vaší závěrečné monitorovací zprávy projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2244. Licenční
smlouva Vám bude zaslána zpět,
jakmile bude opatřena podpisem.
Přeji hodně štěstí při realizaci dalších projektů. S pozdravem
Bc. Kateřina Vyskočilová, finanční
manažerka OP 1.4, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, odbor CERA

Děkuji všem kolegyním za vytrvalost, zodpovědnost a profesionálně
odvedenou práci (jako jedna z mála
škol máme 100 % zapojení pedagogů
v projektu), naší účetní za vynikající
administraci celého projektu, zaměstnancům firmy T.E.V. Pardubice a Compakt Havlíčkův Brod za technickou
pomoc při realizaci projektu a v neposlední řadě Ondřeji Veselému z Havlíčkovy Borové, díky kterému jsme se
všichni naučili pracovat s interaktivní
tabulí a vytvářet velmi kvalitní výukové materiály.
Martina Brychtová

Poděkování

S velkou radostí děkuji Martině Brychtové za vedení celého projektu, skláním se před všemi svými kolegyněmi ze základní školy a děkuji jim za
velmi aktivní přístup k plnění úkolů.
Všechny absolvovaly vytrvalostní běh
na velmi dlouhou trať, při němž zvládaly pravidelné vyučování, přípravu
na něj, pravidelné školní i mimoškolní
akce a s nimi spojené povinnosti, aniž
zanedbaly své osobní radosti a rodinné starosti. Celý projekt byl přínosný
především v tom, že se do něj zapojily všechny kolegyně, které se v průběhu dvou let vzdělávaly v prospěch
zkvalitnění vyučování žáků naší
školy. Martina Brychtová navíc celý
projekt administrovala, tudíž jsme si
nemuseli zajišťovat žádného „profesionála“ odjinud, který by se nám moc
prodražil. Milé dámy, vám patří můj
obdiv a velký dík.
Otto Hájek, ředitel školy

Čerti ve škole

Také v letošním školním roce si devítka připravila pro mladší spolužáky
peklo a nebe. Přípravy byly poněkud
hektické, zahrnovaly pečení a zdobení perníčků, tvoření balíčků, výzdobu pekla i nebe. Žáci se do příprav
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pustili opravdu s vervou, prohledali,
co mohli, a výsledkem bylo pekelně
strašidelné peklo a nebesky prosvětlené nebe. Co to znamená? V našem
pekle jste mohli nalézt čerta zapisující hříchy na psacím stroji, hříšníka
kvílícího v ručně vyrobené kleci, Lucifera v sametem potaženém křesle.
Děti také mohly zhlédnout svíčkami
rozzářené nebe, Mikuláše stojícího
pod baldachýnem…Po skončení programu pro děti (a důkladném úklidu
pekla i nebe) se čerti spolu s anděly
a Mikulášem vydali do Borové vystrašit občany školou nepovinné.
Také mateřská školka nepřišla
zkrátka. Maličké děti přišli navštívit jen andělé a dva mírní čerti.
A i v mateřské školce nadělovali
a donesli dětem balíčky.

Marie Holcmanová

vánoční besídka

Neodmyslitelnou akcí závěru roku
je v naší škole bezesporu vánoční besídka. V páteční podvečer jste
mohli zhlédnout muzikálové představení Školní sraz aneb jak jde čas s písničkami Michala Davida. Co všechno
se ale skrývá za takovým hodinovým
vystoupením všech žáků školy?
I když se možná divákům zdá, že
samotné vystoupení docela rychle uběhne, příprava bývá dlouhá
a náročná. Tak předně klobouk dolů
před deváťáky, kteří sami sepsali pod
vedením své třídní učitelky velmi vtipný scénář a kteří celým programem
provázeli. I když je jich málo, ukázali, že dovedou opravdu hodně. Po
sepsání textů už mají práci i ostatní
třídy, které nacvičují svůj program na
danou písničku.
Nesmíme ale zapomenout na ty,
kteří nám besídku již tradičně nazvučí, kteří připraví sokolovnu, fotí
a kamerují. K tomu ještě napéct,
navařit voňavý vánoční čaj a nakonec
to všechno předvést a ukázat v kostýmech, se kterými vždy pomáhají rodiče. A když se to celé společně poskládá dohromady a nacvičí.........
Moc děkuji všem žákům a zaměstnancům školy za velice milé navození
předvánoční atmosféry.
Martina Brychtová

Žádost o příspěvek
do tomboly

Dovolujeme si touto cestou oslovit rodiče žáků naší školy s prosbou
o příspěvky do tomboly na druhý
společný ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES.
Pokud můžete věnovat cenu do tomboly, přineste ji, prosím, buď do školy nebo na úřad městyse nejpozději
do 14. 2. 2014. Děkujeme.
Dana Neubauerová, tř. uč. 1. roč. ZŠ
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NOVINKY Z M Š
Měsíc prosinec děti ve školce prožívaly v duchu vánočních radovánek
a s velkým pracovním nasazením. Připravovaly se na příchod čertů a Mikuláše, pekly vánoční cukroví, zdobily
vánoční stromečky a spoustou svých
výtvorů a výrobků přispěly k vánoční výzdobě naší školky. Nechyběla ani
příprava programu na vánoční besídku
v obou třídách. Jediné, co děti postrá		
daly,
byla sněhová nadílka.

Naše aktivity

•

6. 12. přišli do školky čerti a andělé
s nadílkou
• 11. 12. předškoláci zdobili vánoční
stromky v místní knihovně
• 12. 12. jsme vyjeli na další filmové představení do Krucemburku s
názvem „Vánoční pásmo 5“
• 13. 12. se všechny děti pustily do
výroby a pečení vánočního cukroví
• 17. 12. se konala ve třídě BROUČKŮ vánoční besídka pro rodiče
• 18. 12. se konala ve třídě JEŽKŮ
vánoční besídka pro rodiče
• V pátek 20. prosince v podvečer
měli borovští i přespolní možnost
nahlédnout do naší „nové“ mateřské školy.
Moderní nábytek ve třídě Broučků, ale
především vánoční výzdoba, na které
se podílely děti, dodala celé budově šmrnc. Návštěvníků přišlo hojné
množství a z jejich reakcí bylo zřejmé,
že se jim v naší školce líbilo.

Kreslířská soutěž
„Rytíř z nosu“
V listopadovém vydání jsme vás informovali, že se naše školka zaregistrovala do celostátní kreslířské soutěže.
Máme obrovskou radost, protože jsme
obsadili krásné 3. místo v obrovské
konkurenci 192 mateřských škol.
Děti, které kreslily do soutěže obrázky, jsme odměnili medailemi a děkovnými listy. Celá oslava vyvrcholila přípitkem „dětského šampáňa“.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří
pro naši školku hlasovali.

Přejeme všem dětem, rodičům
a spoluobčanům hodně zdraví,
štěstí a pohody v roce 2014.
Děkuji zaměstnancům mateřské školy
za trpělivost a péči, s jakou přistupují
ke své práci, a přeji úspěšný rok 2014.

Jaroslava Janáčková

Veškeré aktuální informace z dění
v zš i mš jsou vždy přehledně k dispozici na našich webových stránkách na adrese: www. zsborova.cz.

ZÁPIS ŽÁKŮ DO I. TŘÍDY
pro školní rok 2014/2015
Ředitel Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová oznamuje, že zápis žáků do I. třídy
základní školy pro školní rok 2014/2015 se bude konat

v pondělí
27. ledna 2014
od 13.00 do 16.30 hodin
v budově základní školy
K zápisu se dostaví všechny děti, narozené
v době od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008. Mohou
se dostavit i děti narozené až do 31. 12. 2008
a ty, které měly odklad školní docházky.
Při zápisu rodiče (zákonný zástupce) předloží:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
Vyplněný dotazník
Občanský průkaz, rodný list dítěte
Mgr. Otto Hájek, ředitel školy

nový rok a lidové
obyčeje
V řadě měst a obcí chodívali na nový
rok koledníci, někde v přestrojení za
různé maškary, jinde v civilu. Například pekařští tovaryši se převlékali
za vometače, obcházeli domácnosti, peroutkami ometali prach, zpívali
a koledovali. V jižních Čechách chodili
zase chlapci na koledu s bukačem, což
byl džbánek potažený měchuřinou,
jejímž středem procházelo několik
žíní, za které tahali navlhčenou dlaní.
Nástroj vyluzoval jednotvárně bručivé
zvuky, které chlapci doprovázeli jednoduchými říkankami.
Existovala pověra, že co člověk dělá
na Nový rok, bude dělat po celý zbytek roku, proto se lidé toho dne snažili
vždy vyvarovat hádek a jiných nepříjemností. Téměř obecně se dbalo, aby
se v tento den nic neodnášelo z domu,
jistě by tato věc v průběhu roku chyběla. Jinde se zapovídalo sušit prádlo,
někdo z rodiny by do roka zemřel.
Co kraj, to jiná pověra. Jako dobré znamení se považovala návštěva
dítěte či mladé dívky, naopak návštěva muže či staré ženy přinášela smůlu.
Jinde zase mnozí věřili, že budou-li mít
na Nový rok v kapse peníze, budou je
mít po celý rok.

TŘI KRÁLOVÉ kdysi
a dnes
Liturgické knihy označují již od 4. století 6. leden, svátek Tří svatých králů,
jako svátek Zjevení Páně. Jeho spojení
s Třemi krály je svojí podstatou lidové
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a mnohem pozdějšího původu. V evangeliu sv. Matouše se můžeme dočíst,
že: „Když se narodil Ježíš v judském
Betlémě za dnů krále Heroda, mudrci
od východu se objevili v Jeruzálemě...
vešli do domu, padli na zem, klaněli
se mu a obětovali mu přinesené dary:
zlato, kadidlo a myrthu“. Nikde v Písmu se neuvádí ani počet mudrců, ani
jejich jména.
Ve výkladu starokřesťanského prostředí kolísal jejich počet od dvou do
dvanácti. Teprve později se ustálil na
počtu tří, odvozeném možná od počtu
darů, možná měl charakterizovat tři
kultury starověkého Východu, čemuž
by odpovídala i jména, neboť Kašpar
je jméno perské, Melichar hebrejské
a Baltazar starobabylónské.
K záměně mudrců za krále došlo
ve středověku a jejich jména poprvé
uvádí ve 12. století kancléř pařížské
Sorbony Petr Comestor. C + M + B
(Kašpar, Melichar, Baltazar) jsou jména
známá ze zkratky psané spolu s datem
svěcenou křídou na dveře. Dle některých badatelů je původní význam této
zkratky jiný, a to „Christus mansionem
benedicat“ (Kristus ať požehná příbytek), tedy požehnání, případně letopočet u zkratky C + M + B znamená
počátek nového roku, protože v době
před zavedením juliánského kalendáře
začínal rok 5. či 6. ledna a byl spojován
se svátkem boha Aiona. Šlo by tedy
v tomto případě o ohlas obřadu
pohanského, který měl chránit dům
před démonem.
Nejméně od třicetileté války měla
obchůzka duchovních, kterého doprovázeli ministranti, žáci s učitelem a často kostelník, stejnou podobu. Domy
byly vykuřovány kadidlem, vykrápěny
svěcenou vodou za zpěvů a modliteb
a na dveře se psala písmena C + M
+ B s letopočtem. Později převzal tuto
povinnost za výslužku v některých
obcích kantor.
V barokní době hrávali žáci jezuitských kolejí výpravné hry o narození
Krista a příchodu Tří králů, které byly
mezi prostým lidem velmi oblíbeny.
Na koledu chodívali tři králové sami.
Původně je představovali mladíci, později děti v jednoduchých maskách.
V některých krajích je doprovázeli pastýři, jinde sluhové.
V předvečer Tří králů se v mnohých
krajích určovala budoucnost pomocí
lití olova, pouštěním skořápek, zapalováním svící podobně jako na Štědrý
den. Pokud se někdo ponořil celý do
ledové vody, byl po celý rok jistě zdráv,
stejně tak prý chránilo před nemocemi
napití svěcené tříkrálové vody.
Zdroj: materiály jedné z našich čtenářek, za
jejíž námět a poskytnutí jí tímto děkujeme.
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OSMISMĚRKA O CENU
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I letos lidé otevřeli svá srdce

...tENTOKRÁT JE TO OSMISMĚRKA... (tajenka).

LEGENDA: archa, ataky, čtenářka, dřeváky, fond, hrana, jaro, ježíšek, kniha, koks,
kouzelník, laos, lvice, nadšení, námořník, neapol, organismus, park, přehled,
reklama, ruka, sója, třaskavina
Správnou tajenku můžete doručit do 30. 1. 2014
na úřad městyse buď osobně (možno vhodit také
do schránky), telefonicky nebo e-mailem na uvedené kontaktní e-maily.

TÝDENNÍ KALENDÁŘ 2014
HB_Kalendar_OBALKA.indd 1

31.10.2013 10:51:51

VYDÁVÁ MĚSTYS H. BOROVÁ
V prodeji na úřadu městyse, v muzeu
a místních obchodech za 50 Kč.
CHALUPÁŘI Z HAVLÍČKOVY BOROVÉ,
PERŠÍKOVA A ŽELEZNÝCH HOREK SI
MOHOU VYZVEDNOUT KALENDÁŘ
ZDARMA NA ÚŘADU MĚSTYSE.

V lednu 2014 se již po čtrnácté v celé České republice
uskutečnila Tříkrálová sbírka,
která se koná na základě rozhodnutí České biskupské konference a pořádá ji Charita České republiky.
Sbírka je svou šíří a zaměřením důkazem solidarity ve
společnosti, prostředkem pro
sdílení odpovědnosti, dává
možnost nezávisle a pružně
reagovat na potřeby lidí v nouzi.
V neposlední řadě se Tříkrálová
sbírka podílí na obnovení tradice koledy „Tří králů”, která uzavírá období Vánoc.
I v Havlíčkově Borové a místní
osadě Peršíkov chodili v sobotu
4. 1. 2014 koledníci s kasičkami Tříkrálové sbírky. Počasí jim
letos přálo a tak vybrali nemalé peníze. V Havlíčkově Borové
23.093,- Kč, v Peršíkově 3.295,Kč. Velké díky tedy patří všem
dárcům, kteří otevřeli svá srdce
a přispěli jakoukoliv částkou.
Finanční prostředky vybrané
do kasiček budou letos využity na provoz Šipky – sociálně

Kontaktní e-maily:
hospodarka@havlickovaborova.cz,
urad@havlickovaborova.cz,
ottohajek@seznam.cz
Ceník inzerce pro podnikatele (soukromá inzerce je
zdarma) schválený Radou městyse 28. 8. 2012
je k dispozici na www.havlickovaborova.cz.
Podílejte se na tvorbě vydání spolu s námi, zasílejte
nám svoje podněty, příspěvky, soukromou inzerci.
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Marie Nevolová, ml.

STARÉ FOTOGRAFIE

Prosíme všechny, kdo doma mají staré fotografie, na nichž
je zachycena Havlíčkova Borová, Peršíkov, Železné Horky či
okolí - jakákoliv zákoutí, fotografie z různých událostí či místního dění, a budou ochotni zapůjčit nám je na několik dní,
které potřebujeme na jejich převod do elektronické podoby a na to, abychom jim „přidali na kvalitě“, aby neváhali
a poskytli nám svoje snímky. Vše v pořádku vrátíme.
Věříme, že se nám sejde ještě hodně zajímavých fotografií
a budeme mít možnost uspořádat mnohem obsáhlejší výstavu. Děkujeme.
Linda Burianová

BOROVSKÉ LISTY - ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Uzávěrka čísla: poslední den v měsíci

aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, zejména na zakoupení
auta (o službě se více dočtete
na http://hb.charita.cz/nabizene-sluzby/sluzby-socialni/socialne-aktivizacni-sluzba/).
Dále budou z výtěžku sbírky podpořeny ostatní služby
poskytované
Oblastní charitou Havlíčkův Brod
a projekt Adopce na dálku.
Poděkovat je třeba i všem
šikovným koledníkům a obětavým vedoucím, kterými byli
Klárka, Denisa a Věra Bruknerovy, Jana Hájková, Simona
Strnadová, Ludmila Málková,
Karolína Valentová, Adéla Wasserbauerová, Ester Janáčková,
Kamila Havlíčková, Lenka Dejmalová, Tereza Riegrová, Milan
Krčál, Klára Wasserbauerová
a Šárka Tonarová. V Peršíkově
patří dík rodině Andresových
a Frühbauerových.
Všem dárcům a těm, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli,
patří upřímné DÍKY!

OMLUVA

Omlouvám se zaměstnancům Pohostinství U Havlíčků
za neotištění pozvánky na Silvestra v prosincovém vydání
zpravodaje, ke kterému došlo mým opomenutím.

Linda Burianová

pohotovostní služby zubních lékařů na rok
2014 v okrese havlíčkův brod nebyly v době uzávěrky tohoto vydání zveřejněny.

PLACENÁ INZERCE / POZVÁNKY NA AKCE

s trojháčkem
v kuchyni

Jak jsme slíbili v minulém vydání, přinášíme další várku receptů ze setkání se seniory. Tentokrát se nám sem
připletl i recept z filmové premiéry.
Přejeme dobrou chuť!

LISTOVÍ ŠNECI SE SÝREM
alias „FILMOVÉ KOTOUČE“

- pekla pro Vás JANA HAVLÍČKOVÁ
Ingredience: 1 balení listového těsta, 100 g sýru Eidam cihla, 100 g sýru
Niva, kečup jemný, 100 g salámu jemně sekaného (lepší je nějaký tvrdý,
aromatický - paprikáš apod.).
Postup: Listové těsto na tenko rozválíme, potřeme kečupem a posypeme
směsí sýrů se salámem. Pořádně přimáčkneme do těsta a sbalíme do ten-

ké dlouhé roládky. Krájíme na jeden
centimetr a pokládáme na plech
vyložený pečícím papírem. Potřeme
vajíčkem a posypeme sezamovým
semínkem (či jiným kořením dle vlastní chuti). V horké troubě pečeme do
růžova.

MEDOVNÍK s krupičnou
kaší - pekla pro Vás BOŽENA

UTTENDORFSKÁ
Ingredience: 50 dkg polohrubé mouky, 20 dkg másla, 15 dkg cukru, 2 vejce, 2 lžíce medu, 2 lžíce sody.
Ořechová hmota: 20 dkg nasekaných
ořechů, 12,5 dkg másla, 10 dkg cukru, 2 lžíce medu. Vše svaříme a teplé
rozetřeme na syrové těsto (viz další
postup).
Krém: 0,5 litru mléka, 5 lžic dětské
krupičky, 25 dkg másla, 16 dkg cukru. Z mléka a krupičky uvaříme kaši,
necháme vystydnout a vmícháme

ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ a MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ

VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVOU NA DRUHÝ

SPOLEČNÝ ŠKOLNÍ A OBECNÍ

PLES

V SOBOTU 22. ÚNORA 2014

DO SOKOLOVNY V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ



K POSLECHU A TANCI HRAJE HUDEBNÍ SKUPINA



PŘEDTANČENÍ DĚTÍ Z



VYSTOUPENÍ



BOHATÁ TOMBOLA

FORTUNA

TANEČNÍHO KROUŽKU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE

KARATE KROUŽKU PŘI ZŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ
KAŽDÁ VSTUPENKA VYHRÁVÁ

VSTUPNÉ 80 KČ, DŮCHODCI VSTUP ZDARMA
KOUPÍ VSTUPENKY PŘISPĚJETE NA NÁKUP VYBAVENÍ PRO ZŠ A MŠ HAVLÍČKOVA BOROVÁ

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ

LEDEN 2014

do vyšlehaného másla s cukrem.
Postup: Z uvedených ingrediencí
uhněteme těsto. Těsto rozdělíme na
2 díly. Polovinu rozetřeme na pečící
papír a upečeme. Druhou polovinu
rozetřeme na pečící papír, ještě před
upečením potřeme ořechovou hmotou a upečeme. Vychladlou spodní
část pokapeme rumem, potřeme krémem a položíme druhou část s ořechy (je lepší si ji rozřezat na 2 - 3 díly
a opatrně položit).

RAFAELO ŘEZY - pekla pro Vás

LINDA BURIANOVÁ
Ingredience: 1 hrnek cukru písku, 2 celá vejce, 1 hrnek mléka,
2 hrnky polohrubé mouky, 1/2 hrnku oleje, 1 prášek do pečiva. Na
posypání před upečením: 1 hrnek
kokosu + 1/2 hrnku cukru. Na
dokončení: šlehačka ke šlehání - na
plech 2, do dortové formy stačí 1.
Postup: Všechny suroviny na těsto smícháme dohromady, nalejeme na plech (vymazaný, vysypaný
nebo vyložený pečícím papírem).
Na takto nalité těsto na plech ještě před vložením do trouby nasypeme rovnoměrně směs kokosu
s cukrem a teprve poté dáme péct.
Upečený moučník (ještě horký ihned
po vytažení z trouby) polijeme neušlehanou šlehačkou - dáváme lžičkami, aby byla celá buchta rovnoměrně
mokrá. Necháme vychladit nejlépe do
druhého dne, většinou ale nevydrží.

DOMÁCÍ SUŠENKY Z ROHLÍKŮ - pekla pro Vás MARKÉTA HÁJ-

KOVÁ
Ingredience: 3 rohlíky (můžou být
starší), 10 dkg cukru moučka, 15 dkg
másla, 15 dkg oříšků (vlašské, lískové
nebo mandle, podle toho, co doma
máte), 2 vejce.
Postup: rohlíky nakrájíme na maličké kostky, přidáme zcela rozpuštěné
máslo, žloutky a ostatní ingredience. Nakonec přidáme našlehaný sníh
z bílků, promícháme, lžící děláme
na pekáč libovolně velké hrudky
a pečeme cca 10 minut. Až budou
mírně narůžovělé, vyjmeme. Budou
měkké, ale po vychladnutí ztvrdnou
a jsou opravdu výtečné. Chutnají jako
kokosky. Můžete dát nějaký čokoládový toping nebo do směsi přidat kakao,
prostě podle toho, co máte rádi. Lze
je udělat i na slano - nepřidáte cukr
a místo oříšků třeba nivu, eidam nebo
na kostičky slaninu. Je to opravdu rychlé, dobré a výrobní cena nula nula nic.
z této dávky vytvoříte tak 40 sušenek.
Příště se můžete těšit na další recepty!

Linda Burianová
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VÝSLEDKY FOTOSOUTĚŽE

LEDEN 2014

Do fotosoutěže „Kde domov můj“, v rámci níž jste mohli do konce září 2013 zasílat fotografie z Havlíčkovy Borové, Peršíkova či Železných Horek, se přihlásilo celkem 12 fotografií: 10 v kategorii nad 15 let, 2 v kategorii do 15 let. To, co se
zprvu mohlo díky ne moc velkému počtu účastníků zdát jako zklamání, po shlédnutí fotografií můžeme považovat za
úspěch. Jistě nám dáte za pravdu. Soutěže se zúčastnily následující fotografie (uvádíme název fotografie

+ popis, který k ní autoři připojili):
15↑ NÁZEV FOTOGRAFIE + POPIS AUTORA

AUTOR

PODZIMNÍ KOSTEL - kostel sv. Víta v Havlíčkově Borové

Marcela Fišerová

Pivovarská 94

KATEGORIE DOSPĚLÍ

CELKOVÝ POHLED NA BOROVOU - z cesty mezi Peršíkovem a silnicí na Láni
PODZIMNÍ CESTA - na konci Borové, směr Vepřová

Jana Novotná

Dolní 330

POHLED NA KOSTEL - borovský kostel je dominanta Borové, je vidět ze všech

Dolní 330

RANNÍ SVÍTÁNÍ - nádherný pohled při odjezdu do práce

Jana Novotná

DŮM V PERŠÍKOVĚ - prostranství před domem čp. 1 v Peršíkově

Věra Andresová

Dolní 330

Peršíkov 1

TAM, KDE JE MI DOBŘE - Železné Horky

Danuše Bílá

Železné Horky

TAM, KDE KONČÍ DUHA - Kde domov můj? Tam, kde končí duha

Klára Vencová
Zahradní 343

HŘBITOVNÍ ZEĎ U KOSTELA

Drahotín 251

Západ slunce nad kostelem - dne 24. 8. 2013 v lokalitě zvané „Na Americe“.

HLÁSÍ

Konec roku se u nás nesl v duchu
příprav a stavby zastřešení mola
u rybníka V Kopaninách. Dílo, které,
jak věříme, dopadlo nad míru dobře a
hodně se povedlo, vzniklo pod vedením pana Lubomíra Havlíčka st., Budete ho moci zhlédnout třeba při příležitosti závodů na dírkách, které opět
tuhle zimu plánujeme uskutečnit. Je
zatím ale ve hvězdách, kdy přituhne
a počasí nám dovolí uspořádat
podobně vydařenou akci, jako vloni.
Zatím musíme na mráz čekat.
Poslední loňskou neděli jsme se
sešli v Lukšovce na rybářském kroužku, kterým jsme se definitivně rozloučili s rokem 2013. Učili jsme se
vázat rybářské uzly a pověděli jsme
si toho hodně o jedné z dalších ryb
- tentokrát to byl sumec. Naše další
setkání, první novoroční, proběhne
v neděli 12. ledna.
Všem přejeme úspěšný vstup do
nového roku.
Za OS TrojHáček Jiří Geist

Klára Nejedlá

Polní 286

Zdeněk Fruhbauer

15↓ NÁZEV FOTOGRAFIE + POPIS
Západ slunce nad kostelem - dne 24. 8. 2013 v lokalitě zvané „Na Americe“.

DĚTI

Lenka Novotná

stran

TÍHA OBLOHY - obloha po doznívající bouřce - pohled na Horní obec z Polní ulice
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Marie Pazourová

Rybízovna 184

Fotografie hodnotila desetičlenná komise ve složení:

1. Filip T.A.K., fotograf, malíř, grafik
2. Otto Hájek, starosta,
3. Nevole Josef, SDH H. Borová
4. Luboš Havlíček, OS TrojHáček
5. Hana Tonarová, OS JenTak
6. Mirka Luňáčková, Myslivecké sdr.
7. Marcela Sobotková, knihovnice
8. Jakub Janáček, novinář, spoluautor
borovského kalendáře 2014
9. Martina Brychtová, učitelka ZŠ
10. Michaela Chlubnová, amatérská
fotografka.
Soutěžní fotografie jste vůbec
poprvé měli příležitost vidět na premiéře filmu „Léto roku 2013“. A nejen
to - mohli jste také hlasovat formou
přidělení fazole fotografii, která
u Vás vyhrála. Přestože nešlo o úplně
regulérní hlasování a převážně děti
s postupujícím večer přesypávaly
fazole tak nějak podle vlastního úsudku, i tak se sluší a patří oznámit vítěze této fazolové soutěže. Diváckou
výherní fotografií se tedy stala fotografie „RANNÍ SVÍTÁNÍ“ od autorky
paní Jany Novotné.

AUTOR
Tomáš Strnad
Simona Strnadová

V DĚTSKÉ KATEGORII oceňujeme
obě dvě fotografie.
V KATEGORII DOSPĚLÝCH s drtivým
předstihem před ostatními fotografiemi zvítězila fotografie s názvem „TAM,
KDE JE MI DOBŘE“ autorky paní Danuše Bílé z Železných Horek. Na druhém
místě se umístila fotografie s názvem
„PODZIMNÍ KOSTEL“ autorky paní
Marcely Fišerové a bronzovou příčku
obsadil snímek „POHLED NA KOSTEL“
autorky Lenky Novotné. Všem zúčastněným děkujeme za hravost a účast
v soutěži, vyhrát mohl ale pouze
jeden a tak ještě jednou oceňujeme
vítěznou fotografii:

CELKOVÝM VÍTĚZEM

FOTOSOUTĚŽE se stala fotografie „TAM, KDE JE MI DOBŘE“
autorky Danuše Bílé.

Blahopřejeme a s vítězkou se co nejdříve spojíme.
Linda Burianová

Z kapacitních důvodů se nám bohužel všechny
snímky do tohoto vydání nevejdou. Všechny
soutěžní fotografie uveřejníme na webových
stránkách a facebooku městyse.

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Vítězná fotografie „Tam, kde je mi dobře“ - autorka Danuše Bílá

OBRAZEM

Tam, kde končí duha
- autorka Klára Vencová

2. místo - „Podzimní kostel“ - Marcela Fišerová

3. místo - „Pohled na kostel“ - autorka Lenka Novotná
Tíha oblohy - autorka Klára Nejedlá

2. místo - Podzimní kostel - Marcela Fišerová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Vánoční besídka s bohatým občerstvením, kterou si v pátek 20. 12. připravili žáci ZŠ a ve zcela zaplněné sokolovně předvedli nadšenému publiku.
Písničky Michala Davida a jejich nápadité zpracování jednotlivými třídami nadchly všechny přítomné. Foto: Michaela Chlubnová.

Mazurka v podání předškoláků při vánoční besídce pobavila tanečníky i diváky. Vpravo: oslava výhry v kreslířské soutěži. Foto: MŠ.
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