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slovo starosty
Nakládání s odpady
Na jaře letošního roku proběhla
všemi médii informace o přípravách
nového zákona o odpadech.
Ten v současné době prochází
schvalováním a brzy bychom se jím
měli začít řídit. První informace
o něm především sdělovaly obavy,
že nakládání s odpady se pro
občany výrazně zdraží. Samozřejmě
že tato zpráva je zjednodušená
a hledající senzaci více, než
objektivním
hodnocením.
Co
nás tedy pravděpodobně čeká po
schválení nového zákona?
Obec Havlíčkova Borová se již před
mnoha lety vydala cestou budování
systému nakládání s odpady tak,
aby se jednak minimalizovala zátěž
životního prostředí, ale zároveň aby
byly optimální finanční náklady.
Nejdražší a zároveň nejvíce

Pozvánky na akce, str. 2

Informace ze ZŠ, str. 7-9

zatěžující přírodu jsou odpady
uložené na skládku. Proto je snaha
především zajistit jejich využití
a až nevyužitelný zbytek odvézt
na skládku. Pro ten účel je po
celé obci rozmístěno téměř 40 ks
kontejnerů na ukládání skla, papíru
a plastů. Dále je v obci v provozu
sběrný dvůr, kam mohou občané
v provozní době odnášet ostatní
druhy odpadů, které nemají končit
v popelnicích – například vysloužilé
elektrospotřebiče, objemné odpady,
nebezpečné odpady jako staré
léky, motorové oleje, barvy apod.
Biologicky rozložitelný odpad se
zpracovává v místní kompostárně
na kvalitní kompost, a proto i také
tento odpad občané mohou dovážet
do sběrného dvora, nebo odkládat

Informace spolků, str. 6, 10

do velkoobjemových kontejnerů,
které jsou pravidelně rozmísťovány
na určených místech obce. Lze tedy
konstatovat, že infrastruktura je
připravena a je již na všech občanech,
aby ji maximálně využívali a tím se
zasloužili o minimalizaci nákladů
obce na nakládání s odpady.
A jaké jsou výsledky? Pokud
bychom měli usuzovat z naplněnosti
kontejnerů určených na třídění, tak
lze říci, že Borováci jsou zodpovědní
třídiči, protože žluté kontejnery
bývají často přeplněny, byť jsou
každý týden vyváženy. A skutečně,
v loňském roce bylo v ČR vytříděno
průměrně 13 kg plastů na obyvatele,
v Borové je to 15,45 kg. Za tento
výkon je možno obyvatele naší
pokračování na str. 4 ...
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Sbor dobrovolných hasičů
Havlíčkova Borová
uskuteční v sobotu dne 29. října 2016

SBĚR ŽELEZNÉHO
ŠROTU.

Městys Havlíčkova Borová Vás zve na muzikál

v SOBOTU

OD

HOD.

V DIVADLE HYBERNIA NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V PRAZE

Sběr proběhne v Havlíčkově Borové
a v osadách Peršíkov a Železné Horky.

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 150 minut

CENA PRO VÁS:
(BĚŽNÁ CENA VSTUPENKY: 590 Kč) + PŘÍSPĚVEK 100 Kč NA
DOPRAVU PRO DOSPĚLÉHO, DĚTI MAJÍ DOPRAVU ZDARMA.
ODJEZD AUTOBUSU CCA VE 12 hod.
ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA
ÚŘADU MĚSTYSE DO 18. 11. 2016.
MOŽNOST PROHLÍDKY
PŘEDVÁNOČNÍ PRAHY PŘED
PŘEDSTAVENÍM.

Spolek

zve všechny seniory co nejsrdečněji na

Spolek

Vás všechny co nejsrdečněji zve už potřetí na
1111111111111111111111111

V SOBOTU 12. 11. 2016 OD 17:00

V NEDĚLI 30. ŘÍJNA 2016
OD 14:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU
MĚSTYSE V 1. PATŘE
Nezapomeňte si s sebou opět vzít válečky.

Těšíme se na Vás! 

TrojHáčkovské loučení s létem. Foto: Linda Burianová
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NA NÁMĚSTÍ, ODKUD NÁS SV. MARTIN NA BÍLÉM KONI
POVEDE PRŮVODEM LAMPIONŮ.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na Vás 
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 8. 9. 2016

4/9/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Zastupitelstvo projednalo žádost pana Milana T. a paní Veroniky T. o prodej
parcely p. č. 418/9 dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Majetková komise konstatovala, že byly splněny podmínky
smlouvy a doporučila uzavření smlouvy kupní. ZM schvaluje uzavření smlouvy kupní o prodeji pozemku p. č. 4183/9,
trvalý travní porost, o výměře 896 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Milanu T., trvale bytem Drahotín 345, Havlíčkova Borová a paní Ing. Veronice T., trvale bytem Drahotín 345, Havlíčkova Borová, za cenu 250,- Kč/m2 + DPH.
V případě kolaudace do tří let od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do stavby na tomto pozemku
bude žadatelům vráceno 100,- Kč/m2. Hlasování: 11-0-0.
5/9/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Zastupitelstvo projednalo svůj záměr z minulého zastupitelstva prodat pozemek
p. č. 2440/9 paní Janě J. ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 2440/9,
trvalý travní porost o výměře 941m2 v k. ú. Havlíčkova Borová paní Janě J., trvale bytem Náměstí 278, Havlíčkova
Borová, za cenu 100,-Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do dvou let od podpisu smlouvy, v případě
nedodržení pokuta 25.000,- Kč a ukončení smlouvy.
Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy
a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude žadateli vráceno 40,- Kč/m2.
Hlasování: 11-0-0.
6/9/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Žádost pana Filipa TAK a paní Libuše R. o prodej částí pozemků p. č. 3120/20
a p. č. 3120/37. Majetková komise nedoporučuje prodej částí pozemků před vybudováním kanalizace
a ČOV. Doporučuje nechat žadatelům v bezplatném užívání. ZM neschvaluje záměr prodeje částí pozemků
p. č. 3120/20 a p. č. 3120/37. Hlasování: 11-0-0.
7/9/2016 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ K 31. 8. 2016: Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními.
ZM schvaluje rozpočtové opatření k 31. 8. 2016. Hlasování: 11-0-0.
PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE: ZM bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření městyse se
závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
8/9/2016 ŽÁDOST O PROMINUTÍ SMLUVNÍ POKUTY: Žádost pana Přemysla T. o prominutí smluvní
pokuty za nedodržení termínu kolaudace RD ve výši 16.800,- Kč. Finanční komise navrhuje prominutí pokuty
vzhledem ke stejnému kroku v předchozích případech v dané lokalitě. ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty
panu Přemyslu T. ve výši 16.800,- Kč dle smlouvy kupní ze dne 24. 5. 2010. Hlasování: 11-0-0.
STÍŽNOST OBČANŮ ŽELEZNÝCH HOREK: Starosta informoval o stížnosti občanů a chalupářů v Železných
Horkách ohledně ztížené dopravní situace způsobené zvýšeným provozem nákladních automobilů obsluhujících
místní lom a žádají o řešení. Starosta informoval, že danou situaci řešil s vedením lomu a se SÚS Kraje Vysočina,
která má danou silnici na starost. Bylo dohodnuto, že náklady stálých odběratelů budou buď směřovány na Žižkovo
Pole, nebo zjednosměrněny tak, aby docházelo k co nejmenšímu potkávání techniky na úzké silnici v Železných
Horkách. Dopravní omezení po konzultaci se SÚS Kraje Vysočina není možné. ZM bere na vědomí stížnost občanů
Železných Horek.
9/9/2016 NÁKUP STROJE NA OPRAVU SILNIC: Zastupitelé diskutovali o zakoupení stroje infraset na
opravu silnic, shodli se, že se daný stroj zatím pořizovat nebude. ZM neschvaluje koupi stroje Infraset na opravu
silnic. Hlasování: 11-0-0.
10/9/2016 RŮZNÉ - Oprava lesní cesty v Mantě: Starosta informoval o cenové nabídce firmy Jan Matějka na opravu lesní cesty v Mantě, zastupitelé se přiklonili k dražší variantě. ZM schvaluje opravu cesty v Mantě
firmou Matějka Jan, zemní práce, za cenu 295.868,57 Kč bez DPH. Hlasování: 12-0-0.
Starosta informoval o průběhu probíhajících staveb.
Karel Tonar vznesl dotaz na podobu nové lokality pro výstavbu RD v ulici Polní, zastupitelé se na konečné variantě
neshodli a rozhodli se nechat vypracovat nové návrhy od projektanta dle připomínek, které z diskuze vzešly.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční 10. 11.
od 19 hod. v zasedací místnosti v budově úřadu městyse.

Gratulace Mirkovi Šrámkovi
O tom, že Mirek Šrámek staví
modely lodí a sám si do nich
sestavuje i parní stroje, jsme již
v Borovských listech psali.
Jeho lodě vzbuzují na všech
závodech zaslouženou pozornost
svými precizně vypracovanými
strojovnami.
Parník
RENOWN,
který
dokončil v roce 2011, je již
šestým rokem ve své kategorii

nejrychlejší lodí nejen v Česku,
ale i na rychlostních závodech na
Slovensku a v Rakousku, kterých se
pravidelně účastní.
Letos se poprvé přihlásil do série
závodů Mistrovství České republiky.
V sérii obstál na výbornou
a 11. září mu byl v Duchcově
udělen titul Mistra České republiky
v kategorii šroubových parníků nad
jeden metr.
Blahopřejeme.
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... pokračování ze str. 1

obce velmi pochválit, protože plasty
jsou jednou z neproblematičtějších
komodit ukládaných na skládku. Tím
ale velké chválení bude zřejmě končit.
Další komodity, a to především
papír, již v barevných kontejnerech
zdaleka tolik nekončí. Doufám, že
ke zlepšení situace přispěje sběr
netříděného papíru organizovaný
2 x ročně žáky základní školy. Za rok
2015 to bylo 3,5 tuny, v roce 2016 to
bude výrazně více. Pokud naši obec
budeme posuzovat v rámci Kraje
Vysočina se stejně velkými obcemi,
tj. s počtem obyvatel 501 – 2 000,
jsme na 85. místě ze 133, což není
příliš chvályhodné. Za rok 2015 jsme
vytřídili přibližně 35 kg na obyvatele
využitelných odpadů a na skládku
poslali 178 kg/obyvatele. A jsme zpět
u finančních nákladů. Na vytříděné
odpady dostáváme příspěvek od
společnosti EKO-KOM a.s., která
zajišťuje třídění využitelných obalů
v naší republice. Za uložení těchto

175 tun odpadu na skládce platíme
téměř 1 000 Kč za každou tunu
a nikdo nám na to nepřispěje.
V rámci ČR se sice jedná a průměrné
číslo, ale mnoho z tohoto odpadu
nemusí v popelnici na směsný odpad
končit a můžeme tak šetřit peníze
obce a následně peněženku svou,
jelikož z nákladů obce se počítá
poplatek, který hradíme všichni.
A co nás tedy čeká, až začne platit
nový zákon? Měl by negativně, a to
opět prostřednictvím peněženky,
postihovat všechny, kteří bez námahy
používají jednu nádobu na veškerý
odpad. Poplatky na skládce, které
určuje stát, budou strmě stoupat.
V prvním roce o 200,- Kč/t, v dalším
roce o 400,- Kč, dále o 650,- Kč/t na
každé tuně a dále bude zdražování
pokračovat. Nebude se ale týkat obcí,
ve kterých prokazatelně v předešlém
roce obyvatelé vytřídí dostatečné
množství papíru, skla, plastů
a kovů. To „dostatečné množství“ je
v příštím roce 37 %, v dalším roce

Kompostárna bioodpadu Havlíčkova Borová
Kompostárna slouží pro zpracování bioodpadu, vzniklého zejména při pracích
souvisejících se sečením travnatých ploch a údržbou zeleně. Výsledným
produktem je zemní substrát, vyrobený kontrolovaným mikrobiálním
kompostováním. Kompostování je racionální materiálové využití hmoty
rostlinného původu. Kompost lze využít na každé zahradě, městské zeleni
a trávníkové půdě. Je vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků.
Kompostárna je určena pro tyto druhy odpadů:
Zeleň ze zahrad či údržby zeleně (posekaná tráva, listí, ořezané větvě,
květiny apod.)
Piliny, kůra, korek
ODPAD Z DOMÁCNOSTÍ - odpad ze zeleniny, kuchyňský odpad, výlisky
z ovoce, popal ze dřeva
Zemina (pouze na základě předběžné domluvy s provozními zaměstnanci
městyse)

Sběrný dvůr je určen pro tyto druhy odpadů:
Použitá elektrozařízení - elektrospotřebiče (televizory, počítače,
vysavače, ledničky, elektrické sporáky, eletronářadí apod.)
Využitelný odpad - papír, sklo, plasty (PET láhve, folie, kelímky,
polystyren a jiné plastové obaly), nápojový karton atd.
Drobná použitá elektrozařízení - rádia, elektrické mlýnky,
varné konvice, kávovary, malé vysavače,...
Nebezpečný odpad - léky, barvy, lepidla, motorové oleje a nádoby jimi
znečištěné, kapalné a tuhé chemikálie, pesticidy, vyjeté oleje, staré akumulátory
Objemný odpad - starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, linolea apod.

Nevybírá se: Asfaltová lepenka, azbesto-cementové
výrobky (eternit apod.)
Provozní doba: období od 1. dubna do 31. října (upřesňujeme vždy dle počasí)
Středa
9.00 - 11.00 hodin
Sobota 10.00 - 12.00 hodin
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40 % a opět dále zvyšování až
do 50 %. To by měla být cílová
hodnota odpadů, kterou lze vytřídit
ještě z toho, co se dnes vyváží na
skládku. Hodnota 37 % dělá pro
naši obec téměř 66 kg/obyvatele
ročně. Proto je potřeba na třídění
zapracovat, jinak půjde cena za
vyvážení odpadů nahoru. Další
odpad, který trestuhodně končí
na skládce, je bioodpad – veškeré
rostlinné zbytky z našich zahrad
a domácností.
Z tohoto důvodu Vás již nyní
žádáme, abyste se zamýšleli nad
veškerým odpadem odhazovaným
do popelnice, zda by nebylo možné
ho donést jinam. Určitě ale ne domů
do kamen. Spalováním odpadů
si nejen zanášíme komíny, ale
především naše topeniště spalují
při nízkých teplotách, dochází
k nedokonalému spalování a do
ovzduší unikají jedovaté zplodiny,
které nám následně způsobují
mnoho nepříjemných onemocnění.
Ty z vás, kteří odpad, papír a železo
vozí do sběren a prodávají, prosíme
o předání dokladů o prodeji na
úřad městyse. Byla by škoda, aby
tento odpad nebyl v evidenci obce
zanesen. Čím více využitelných
odpadů projde evidencí obce,
tím se zvyšuje šance na splnění
podmínek navrhovaného zákona
pro nezvyšování poplatků.
Dále bychom chtěli upozornit
podnikatele z naší obce. Každý z Vás
je původce nějakého odpadu a je na
Vás, jak s ním budete nakládat podle
nastaveného zákona. Kontejnery,
které máme rozmístěné po obci,
jsou určené pro obyvatele a ne pro
podnikatelské subjekty. Můžete
je používat jedině v případě, že na
to máte s obcí písemnou smlouvu.
V případě, že tedy produkujete
odpady, které byste chtěli odkládat
do barevných kontejnerů, nebo
na sběrný dvůr – dostavte se na
úřad městyse a můžete se na tom
dohodnout. Vyhnete se tak možným
velkým komplikacím ze strany
kontrolních orgánů, kdy nebudete
umět doložit, jak jste s odpady
naložili.

Nové webové stránky městyse
Městys
Havlíčkova
Borová
zprovoznil od 1. 10. 2016 nové webové
stránky www.havlickovaborova.cz ,
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které prošly kompletní přeměnou.
Doufáme, že se budou líbit a budou
sloužit všem návštěvníkům.

Stavební parcely
Přesně před rokem jsme právě na
tomto místě, v Borovských listech,
psali o nové lokalitě devíti stavebních
parcel.
Akce byla dokončena, předána
a všechny stavební parcely jsou již
rozebrány.
Kontejnery
Rozmisťování
kontejnerů
na
bioodpad bude probíhat každé úterý
na celý týden po Borové, v Peršíkově
a také v Železných Horkách.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Městys Havlíčkova Borová
Vás srdečně zve na tradiční

setkání se seniory
které se uskuteční v sobotu

12. listopadu 2016 od 14 hod.
v zasedací místnosti
úřadu městyse
těšit se můžete
na posezení s muzikou
i příjemné pohoštění

z úřadu městyse

Vážení čtenáři, především TURISTÉ!
Jsem ráda, že Vám konečně mohu oznámit, že Havlíčkova Borová a Rodný
dům Karla Havlíčka Borovského mají svoji vizitku. Každá z nich stojí 12 Kč
a jsou k zakoupení v muzeu nebo na úřadě městyse. Je zde také možnost
zakoupení turistického deníku, který stojí 50 Kč.

Co jsou turistické vizitky a turistický deník?
Česká republika je známá jako země, která má nejlépe značené turistické
trasy. A tak není náhoda, že nápad s výrobou deníku a vizitek vznikl právě
v Čechách (v Liberci). Zatím jsou u nás stále ještě velice známé dřevěné
turistické známky. Sbírání turistických vizitek však vyjde daleko levněji a je
to velice praktický způsob, jak si chronologicky zaznamenat a zapamatovat
místa, která jste navštívili a navštívíte. Turistický deník je totiž malá knížka,
která obsahuje kolonky přesně určené pro vlepování vizitek. Na stránku
se vejdou tři vizitky a je zde také místo pro různé poznámky a razítka
z navštívených míst. Turistické vizitky má většina významných památek,
v nejbližším okolí např. Žižkova mohyla, Rosička, Ranská jezírka, Devět
skal a mnoho dalších. Podrobný přehled a také přehlednou mapu najdete na
webových stránkách Turistického deníku/Wander-book: www.turistickydenik.cz
Pokud jste tedy nadšení turisté a turistický deník už vlastníte, nebo jste
nadšení turisté, deník nevlastníte, ale chtěli byste ho vlastnit, neváhejte a
navštivte Rodný dům KHB, kde zároveň můžete navštívit zajímavou expozici
a vyslechnout výklad k nejednomu významnému borovskému rodákovi.
Ivana Hamerníková ml.

KALEDÁŘE
„TURISTICKÉ
PODOUBRAVÍ 2017“

Na úřadu městyse je možno
k zakoupení kalendář Turistické
Podoubraví 2017 od fotografa
Míly Vaňka. Kalendář je zaměřen
na turistické zajímavosti Svazku
obcí Podoubraví, jehož území se
rozkládá od Havlíčkovy Borové
a Krucemburku až k Vilémovu
a údolní nádrži Seč, zahrnuje oblast
hřebene Železných hor, jejich podhůří
i východní část Žďárských vrchů.
Cena kalendáře je 70,- Kč.

ÚHRADA POPLATKŮ

Upozorňujeme občany, že do konce
října se hradí na úřadu městyse vodné
a stočné. Platbu můžete provést na
číslo účtu 1122777349/0800 nebo
osobně na úřadu - rádi Vám sdělíme
VS a částku.
Dále upozorňujeme, že do konce října
je splatná druhá splátka za odvoz
komunálního odpadu.
Jana Stránská, referentka

ŘÍJEN 2016

Osobní asistence v Chotěboři a okolí
Fokus Vysočina, z.ú. již několik let úspěšně provozuje sociální službu osobní asistence.
Cílem služby je podpořit lidi s různým handicapem tak, aby s pomocí osobního asistenta
mohli žít doma, ve svém přirozeném prostředí. Osobní asistent může vám nebo vašim
blízkým pomoci s osobní hygienou, domácností (s vařením, drobným úklidem, praním
prádla), se zajišťováním různých pochůzek či nákupů. Může vás doprovodit k lékaři, na
úřady, poštu i na nejrůznější kulturní akce.
Pokud jste již v seniorském věku nebo máte nějaký druh postižení (mentální, tělesné,
kombinované) a potřebujete pomoc druhé osoby, je tato služba určena právě pro vás.
Stejně tak, pokud víte o někom z vašeho blízkého okolí, kdo se již neobejde v určité sféře
svého života bez pomoci někoho dalšího, můžeme mu pomoci. Služba je poskytována lidem
starším sedmi let věku v Chotěboři a okolí do 20 kilometrů přímo v jejich bydlišti.
Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
Více informací o této službě se dozvíte na tel.: 773 497 498, Mgr. Radka Bencová, vedoucí
osobní asistence.
Mgr. Andrea Korelová
vedoucí střediska Chotěboř
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Městys Havlíčkova Borová Vás zve na předváhoční zájezd do
Prahy - pojeďte s námi na muzikál Alenka v kraji zázraků !

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Kdo by neznal Alenku, její
fantastická
dobrodružství
a
podivná setkání v říši divů, či
v říši za zrcadlem. Muzikál je volně
inspirovaný
knihami
Alenčina
dobrodružství v říši divů a Alenka
v říši za zrcadlem světově proslulého
anglického
spisovatele
Lewise
Carolla. Alenčin svět snů, zázraků,
dobrodružství, ale i svět životní
moudrosti a pochopení ožívají ve
zcela nové podobě v původním
českém rodinném muzikálu Alenka
v kraji zázraků. I v tomto příběhu
ožijí hlavní postavy zachycené
v Carollově geniálním díle, které na
rozdíl od jiných nestárne a už po třetí
století nepřestává fascinovat malé
čtenáře. Alenka se tu opět setká s
Kloboučníkem, Zajícem Březňákem,
Houseňákem, komickými dvojčaty,
přemoudřelým Valibukem, potrhlým
rytířem a především s vypočítavou,
zlou, svůdnou Srdcovou královnou,
i s laskavou Bílou královnou a
uspěchaným
Bílým
králíkem.
Všechny ty postavy Alence něco
připomenou, něco vysvětlí a
dost možná leccos řeknou také
dnešním dětem. Ale dost možná
i dnešním dospělým.
„Stejně jako Alenka jsem i já schopná
do rána uvěřit šesti nemožnostem,“
říká Sabina Laurinová, představitelka
Srdcové královny, a vypočítává: „Že
jsem dostala tak hezkou roli, že
mám pro ni ušitý tak krásný kostým,
že pro něj chystáme tak barvitou
a všestranně nápaditou scénu, že se
na muzikálu podílím s tak skvělými
lidmi, že to zvládneme tak lehce

a bez problémů, i tomu, že všechny
přípravy ustojíme tak jednoduše
a v pohodě. Že se divákům bude
představení líbit, tomu nebudu
věřit až zítra, tomu věřím už teď.
A pokud by byl někdo proti, dám mu
setnout hlavu,“ uvedla v narážce na
nejoblíbenější hlášku její postavy.
Produkční společnost Pixa-pro
představila tvůrce i kompletní
obsazení očekáváného rodinného
muzikálu nazvaného Alenka v kraji
zázraků.
Dílo od scénáristů Jana a Aleny
Pixových, kteří mají na svém kontě
úspěšná
představení
Sněhová
královna nebo Kapka medu pro
Verunku,
tentokrát
zhudebnil
slovenský popový král Vašo Patejdl.
Texty k písním napsala Kristýna
Pixová. V hlavních rolích se představí
Anna Julie Slováčková, Dagmar
Patrasová, David Gránský, Michaela
Nosková,
Michaela
Kuklová,
Bořek Slezáček, Jan Čenský, Sabina
Laurinová či Martina Pártlová.
Režisérské taktovky muzikálu s
premiérou 22. a 23. září v divadle
Hybernia se ujal oceňovaný mladý
tvůrce Matěj Balcar, o scénu a
kostýmní provedení se postará
Martin Černý, držitel ceny Alfréda
Radoka z roku 2011. Kouzla a triky
budou nedílnou součástí každého
představení, jejich dramaturgie
a návrhu se ujal iluzionista Pavel
Kožíšek.
Pozvánku na muzikál a organizační
detaily naleznete na straně druhé
Borovských listů nebo Vám případné
dotazy rádi sdělíme na úřadu městyse.

Borováci lámali rekordy v Beskydech
V letošním roce se rozrostla parta Borováků, kteří se postavili na start
vyhlášeného horského ultramaratonu dvojic Beskydská sedmička.
Nejlépe se s 95 kilometry náročné trati s celkovým stoupáním 5 500 metrů
poprali Jarda Blažek a Zbyněk Zelený jako tým Borováci, kteří se s časem 17
hodin a 42 minut umístili na 17. místě v kategorii. Oproti loňsku se zlepšili
o 2,5 hodiny, takže v cíli neskrývali nadšení.
Dalšími borci, kteří se rozhodli překonat sedm vrcholů Beskyd, bylo duo
Martin Benc se sobíňovským Markem Ondráčkem. Premiéra jim vyšla na
výbornou a trať zdolali v čase 20 hodin 15 minut na 31. místě v kategorii.
Pokořit pomyslnou K2 (celkové převýšení závodu odpovídá výstupu na
tuto osmitisícovku) se vydal i Pavel Šmíd. Ten dokončil zkrácenou trať v
čase 22,5 hodiny, ale bohužel sám, protože se mu v průběhu závodu zranil
týmový kolega.
Borová se letos v Beskydech opravdu vytáhla, a tak se nabízí otázka:
Bude nás příští rok ještě víc?
6

Vánoční trhy v Praze
Největší
vánoční
trhy
na
Staroměstském náměstí začnou
v sobotu 26. listopadu 2016 a skončí
1. ledna 2017. Tak jako každý rok se
můžete podívat na desítky stánků,
kde naleznete nejen dárky, dekoraci,
porcelán, ale také občerstvení,
trdelníky, perníčky a cukroví. Vybere
si tam určitě každý. Navíc uprostřed
náměstí bude postaven vysoký
strom, který bude svítit a vytvářet
tu tradiční atmosféru. Staroměstské
trhy nejsou však jediné v Praze.
Od 25. 11. do 24. 11. jsou také na
náměstí Republiky, na kterém se
nachází právě divadlo Hybernia.
Jana Stránská

Spolek TrojHáček se
rozloučil s prázdninami
ve velkém!
10. září uspořádal nejen rybářské
závody pro malé rybáře, které
bezkonkurenčně
vyhrál
Vilda
Klement. Odpoledne se celé dění
přesunulo do olympijské vesničky
V Kopaninách. Závodit se mohlo
v překážkovém sprintu, hodu
dalekém, běhu na lyžích či střelbě. Na
nebi se objevilo už i pár draků. Děti
si nakonec užily i pěkného počasí
pořádnou koupačkou v rybníce.
A co nás čeká dále? Můžete se těšit na
keramické hrátky či Svatomartinský
průvod, více viz plakáty na str. 2.
Na dalších akcích se na Vás těší
TrojHáčci!

Vítěz rybářských závodů. Foto: Linda Burianová

LETEM ŠKOLNÍM
SVĚTEM

561 202 049 - účetní ZŠ, 087 ředitelna
561 202 089 - sborovna, 093 družina
561 202 033 - jídelna
734 230 317 - MŠ
info@zsborova.cz; www.zsborova.cz
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domluvit a spolupracovat. Druháčci
ochotně předávají své zkušenosti
z loňského roku a dokonce dokáží
svým mladším kamarádům pomoci,
když se práce zrovna nedaří. Za
všechny pracovníky školy přeji svým
prvňáčkům především zdraví, hodně
úspěchů a velké nadšení ze společné
práce a mnoha nových zážitků, jejich
rodičům mnoho trpělivosti a radost
z prvních jedniček.
Mgr. Vlasta Slámová

Poprvé do školy
1. září je nejvýznamnějším dnem pro
žáky prvních tříd. Poprvé si vezmou
na záda úplně novou aktovku
a v doprovodu rodičů vykročí
na cestu trvající 9 let. Do školy se
většinou malí žáčci těší a nedočkavě

očekávají první zvonění. V naší
škole jsme letos přivítali devět
nových prvňáčků: Anetku, Elišku,
Michalku, Renatku, Danečka, Jiříka,
Kubíka L., Kubíka O. a Tomáška. Po
úvodním proslovu třídní učitelky
a ředitelky školy se děti kurážně
představily i panu starostovi, který
je za odvahu, kterou všechny
projevily, odměnil dárkovou taškou.
Kraj Vysočina je na cestu do školy
vybavil Bezpečným kufříkem a
do pracovní výchovy jim věnoval
stavebnice Roto, které se dětem
velice líbí a pracují s nimi rády až do
třetí třídy. Pak už následoval první
samostatný úkol, povídání s rodiči,
malé pohoštění a první slavnostní
okamžiky ve škole se staly minulostí.
Od té doby se pilně učíme počítat,
umíme už přečíst úplně první
slova a věty (s obrázky) a někteří
již zvládnou zazpívat anglickou
písničku. Na všechny výchovy
se z důvodu malého počtu žáků
spojuje první a druhý postupný
ročník. Protože se děti znají ze
školky, dokáží se bez problému

Zdravá škola - 2016
V Kraji Vysočina je v současné
době 48 Zdravých škol. I pro ně je
určena krajská finanční podpora
aktivit, které souvisí především
se zdravým životním stylem
a pohybovými aktivitami. Pro rok
2016 bylo alokováno na Zásady
Zastupitelstva Kraje Vysočina pro
poskytování dotací na podporu
naplňování a propagace principů
místní Agendy 21 a Zdraví 21
v Kraji Vysočina 2,8 miliónu korun.
Velice mě těší, že mezi podpořenými
aktivitami je i projekt naší školy
Hrajeme si a hýbeme se. Jak sám
název napovídá, finanční prostředky
jsme využili převážně na sportovní
aktivity, ale i na herní prvky. Celou
dotaci 100.000,- Kč jsme museli
vyčerpat do konce září 2016.
V letošním roce jsme se opět zaměřili
na to, co ke zdraví neodmyslitelně
patří – pohybu. A proč to znovu
nezkusit s netradičními sporty,
které možná ani spousta lidí
nezná, a proč nezkusit sporty
s možná sice neznámými názvy,
ale zato jednoduchým obsahem
a jednoduchými pravidly, sporty,
které zvládne naprosto každý.
Rozhodli jsme se tyto netradiční
sporty (discgolf) posunout za
hranice naší školy a seznámit
s nimi žáky okolních škol, s nimiž
spolupracujeme (ZŠ Česká Bělá, ZŠ
Krucemburk), formou společného
zábavného turnaje. Celý projekt jsme
zároveň doplnili u žáků oblíbenými

školní rok

2016/2017

sportovními aktivitami – bruslením,
lyžováním a plaváním.
Novou aktivitou projektu byla
podpora herních koutků na
chodbách školy, které žáci velmi
hojně využívají o přestávkách.
Vyvrcholením celého projektu
byl pro naše žáky zábavný pobyt
v centru Robinson, kde se propojují
dva hlavní cíle celého projektu –
pohyb a hra.
Mgr. Martina Brychtová

Koupání v bazénu ve Žďáře
nad Sázavou
První polovina září nám přinesla
letní prázdninové počasí, teploty byly
tropické nejen venku, ale i ve škole
nám všem bylo horko. Proto jsme
se rozhodli, že se vydáme do Žďáru
nad Sázavou a příjemně se svlažíme
v bazénu. Jako první vyrazili v úterý
13. září žáci 8. a 9. ročníku, ve středu
žáci 1., 2., 3. a 5. ročníku a ve čtvrtek
jeli plavat žáci 4., 6. a 7. ročníku.
Děti si vyzkoušely různé aktivity
přiměřené svému věku a plaveckým
dovednostem, k dispozici měly
plavecký 25 m bazén s pěti drahami,
3 dětské bazénky, relaxační zábavný
bazén s proudovým kanálem
a
lezeckou
stěnou,
vířivku
a tobogán. Všichni naši žáci se chovali
ukázněně, dodržovali bezpečnostní
pravidla, koupání si náramně užili
a do horké školy se nikomu zpátky
nechtělo. Vstupné do bazénu
a dopravu uhradila žákům škola
z projektu „ Hrajeme si a hýbeme se“.
Mgr. Blanka Zvolánková

V Praze je blaze…(?)
Přesvědčit se o tom mohli i naši
osmáci a deváťáci, které jsme do
Prahy „vytáhly“ na jednodenní
exkurzi. Cílem byl Pražský hrad
a jeho prohlídka s fundovaným
průvodcem. Na hlavním nádraží
jsme se sešli s příjemnou slečnou
průvodkyní a pak už to byla stejně
příjemná smršť – metrem na stanici
Malostranská, odtud jsme vystoupali
po Starých zámeckých schodech,
absolvovali neodmyslitelnou osobní
prohlídku a pak už nám patřil Hrad.
Doslova a do písmene! Protože
slečna průvodkyně byla nejen znalá
a příjemná, ale taky měla ostré lokty,
takže jsme vše zvládali bez zbytečných
front, zbytečných poplatků, i WC
jsme odbyli rychle a bez placení
:). Prohlédli jsme si všechna čtyři
nádvoří,
interiéry
svatovítské
katedrály, Starý královský palác,
zastavili jsme se u baziliky sv. Jiřího
a prošli Zlatou uličku. Seznámili jsme
7
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lidi budeme dívat
jinak - rozhodně se
jim nebudeme smát, ale
budeme jim pomáhat!

Mgr. Blanka Zvolánková

Program „Na vlastní kůži“. Foto: ZŠ

se s historií Pražského hradu, s jeho
známými architekty a především
s panovníky, kteří se o rozvoj
a rozkvět Hradu zasloužili. K návštěvě
neodmyslitelně
patří
zastávka
u hlavní brány s hradní stráží a pohled
na stověžaté město z vyhlídky na
Hradčanském náměstí. Pak už jsme
sešli Nerudovou ulicí ke Karlovu
mostu, přes něj na Staroměstské
náměstí, krátkou zastávku jsme
udělali na Václaváku u McDonalda
a odtud už rovnou na hlavní nádraží.
A tohle vše jsme s uplatněním
různých slev a zvýhodnění pořídili
za 270,-Kč. No tak, řekněte, není
ono v Praze blaze...(?)
Mgr. Dagmar Boumová a Mgr. Jana Žáková, třídní učitelky
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Některé
postřehy
žáků:
Jana: V Praze to bylo super!
Nejvíc se mi líbil chrám sv.
Víta, ale bylo tam moc lidí.
Ivana: Líbilo se mi v Praze,
protože mám ráda staré památky.
Míša: Bylo to super! Nejlepší byl
celý výlet a nejhorší asi ty lidi.
Jitka:
Exkurze
byla
moc
pěkná! Barbora: V Praze se
mi líbilo, bylo to poučný!
Jakub: Průvodkyně měla hezký hlas
a dala se dobře poslouchat.
Program „Na vlastní kůži“
Ve
středu
21.
září
se
v havlíčkobrodském AZ Centru
konala velmi zajímavá a poučná akce
s názvem „Na vlastní kůži“, kterou
pořádaly Sociální služby města
Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina,
Oblastní spolek ČČK Havlíčkův
Brod a Senior Point v rámci Týdnů
pro duševní zdraví. Z naší školy se
na ni vypravili žáci 6. ročníku, aby
na vlastní kůži zažili pocity lidí s
handicapem, duševně nemocných
nebo špatně pohyblivých seniorů.
Po úvodní soutěži, ve které žáci
odpovídali na otázky z oblasti
schizofrenie, poruch nálad, neuróz

a duševního zdraví, se účastníci
rozdělili do skupinek a během
necelých tří hodin zvládli navštívit
celkem osm připravených stanovišť.
Školáci si vyzkoušeli jízdu na
invalidním vozíku mezi překážkami,
zvedacím asistenčním systémem
byli přemísťováni jako nemohoucí
a jako nevidomí hráli zvukové
pexeso, vybíjenou a pohybovali se
se slepeckou holí. Velmi zajímavá
byla simulace schizofrenního stavu,
která probíhala tak, že během
rozhovoru ve dvojici byly jednomu
žákovi našeptávány do každého ucha
jiné věty. Na dalších stanovištích
probíhala prevence alkoholismu,
kdy školáci pomocí opileckých brýlí
zkoušeli chůzi slalomem a nalévat
vodu, beseda o dobrovolnictví, první
pomoc s praktickou resuscitací
a simulace starého člověka.
Prostřednictvím této akce získali
šesťáci obrovskou zkušenost, která
zcela mění pohled na postižené. Na
některých stanovištích jsme se třeba
i zasmáli, ale když jsme opouštěli
AZ Centrum, tak jsme byli všichni
rádi, že jsme zdraví, a řekli jsme si,
že se na postižené, nemocné a staré

Discgolfový turnaj 5., 6. a 7. ročníku. Foto: ZŠ

Přespolní běh v Chotěboři
Asociace školních sportovních klubů
společně se školním sportovním
klubem
při
ZŠ
Smetanova
Chotěboř uspořádaly v pátek
23. 9. 2016 okresní kolo v přespolním
běhu v areálu chotěbořského
zámeckého parku. Z borovské
školy se ho zúčastnila tři družstva:
mladší
žákyně:
Ludmila
Bencová, Anna Blažková, Denisa
Bruknerová,
Klára
Kadlecová
a
Kateřina
Luňáčková,
mladší žáci: Jan Kubát, Richard
Lipavský, Adam Parnai, Josef Stehno,
starší žákyně: Eliška Hájková, Ester
Janáčková, Simona Strnadová a Jana
Šimůnková.
V kategoriích mladších a starších
žákyň běhaly dívky 1,5 okruhu (1,5
km), chlapci v mladší kategorii
museli zvládnout 2 okruhy (2 km),
chlapci ve starší kategorii běželi 3
okruhy (3 km) a studenti středních
škol běhali 3 km (dívky) a 5 km
(chlapci).
Našim běžcům se velmi dařilo,
všichni zvládli uběhnout danou
trať a nikdo to nevzdal! Zvláštní
pochvalu obdržely starší dívky, které
běžely opravdu s velkým nasazením,
a s údivem jsme sledovali styl jejich
běhu. Ale i mladší kluci a holky to
zvládli na výbornou. Nasbírali jsme
spoustu nových zkušeností, pocitů
a zážitků.
Všichni účastníci získali pochvalu

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
za reprezentaci školy, diplom
a
malou
sladkou
odměnu.
Moc děkujeme za účast. Ať se Vám
dále hezky běhá!
Mgr. Blanka Zvolánková

Discgolfový turnaj
Před státním svátkem svatého
Václava jsme se rozhodli, že
ještě využijeme krásného počasí
a strávíme pěkné sportovní chvíle
s netradičním sportem discgolfem.
Na hřišti u vodárny se postupně
vystřídali všichni žáci základní školy,
školkáčci z II. oddělení mateřské
školy a i naši hosté ze Základní
školy Česká Bělá a Základní školy
Krucemburk
na
discgolfovém
turnaji. Připomeňme si, že discgolf
je velmi populární outdoorová
aktivita pro všechny generace,
vychází z původních pravidel golfu.
Cílem hry je na co nejmenší počet
hodů dostat disk z výhoziště do
discgolfového koše. Každý hráč
se pak snaží na co nejmenší počet
hodů umístit disk do discgolfového
koše. Naši soutěžící byli rozděleni
do šesti kategorií podle věku
a postupně zvládli dostat disk ze
šesti výhozišť až do košů. Všichni se
snažili, někteří hráli discgolf poprvé
a jiní už se jenom zdokonalovali.
V každé kategorii byli vyhlášeni
tři vítězové, kteří obdrželi diplom
a velký disk. Další hráči byli
obdarováni účastnickým listem
a malým diskem. Na posilněnou
všechny děti obdržely obloženou
housku, čaj nebo minerálku,
sušenku, lízátko a perníček.
A
jaké
byly
výsledky?
1. kategorie školkáčci: všichni
byli výborní a všichni vyhráli!!!
2. kategorie 1. a 2. ročník: 1. místo:
Lukáš Šmíd, 2. místo: Daniel

číslo
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Antl, 3. místo: Anna Staňková
3. kategorie 3. a 4. ročník: 1. místo:
Barbora Janáčková, 2. místo: Jakub
Hron, 3. místo: Jakub Lipavský
4. kategorie: 5. - 7. ročník: 1. místo:
Richard Lipavský, 2. místo: Ivana
Ehrlerová, 3. místo: Jana Hájková
5. kategorie: ZŠ Česká Bělá a ZŠ
Krucemburk: 1. místo: Václav
Venzhöfer, 2. místo: Zdeněk
Rázl, 3. místo: Jakub Jeníček
6. kategorie: 8. a 9. ročník: 1. místo:
Filip Zvolánek, 2. místo: Václav
Kubát, 3. místo: Martin Antl
Velké poděkování patří Elišce
Hájkové, Simče Strnadové, Janě
Šimůnkové,
Estě
Janáčkové,
Pavlu Zvolánkovi a Vildovi
Klementovi za velkou pomoc
při organizaci celého turnaje.
Discgolfový turnaj, který byl
poslední akcí z projektu „Hrajeme
si a hýbeme se“, se vydařil, všichni si
výborně zahráli a budeme mít pěkné
vzpomínky.
Mgr. Blanka Zvolánková

Děti čtou dětem
Naše první setkání s předškoláčky
jsme zahájili ve čtvrtek 29. září
pohádkou Otesánek. Čtvrťáci své
čtení doplňovali připravenými
obrázky z této pohádky a předškoláci
tak mohli celou dobu nejen pozorně
poslouchat, ale i sledovat na sebe
navazující děj. Byli velmi pozorní
a následně hravě zvládli i úkoly
po přečtení celé pohádky. Na
zadávané otázky p. uč. Janáčkové
odpovídali přesně a sami celý děj
podle obrázků znovu poskládali.
Nakonec jsme společně „vyrobili“
jednoho OTESÁNKA a na památku
se s ním všechny děti vyfotily.
Mgr. Dana Neubauerová, tř. uč. 4. ročníku

NOVINKY
Z MAT E Ř S K É Š K O L Y

Prázdniny jsou pryč a my máme
za sebou první měsíc v novém
školním roce. Ale i o prázdninách
v naší školce bylo rušno. Začátkem
července jsme v horní třídě a na
schodišti nechali odstranit letité
nánosy barev a poté vymalovat
krásnými pestrými barvami. Při té
příležitosti se i v horní třídě vyměnil
i koberec. Na konci prázdnin se
také obložily schody, které jsou
u hlavního vchodu.
V letošním školním roce jsme
přivítali 9 „nových“ dětí. Začátky pro
některé nebyly lehké, ale s pomocí
kamarádů brzy svůj stesk po rodičích
překonaly.
Září bylo velice teplé, a proto
jsme s dětmi hodně času trávili na
vycházkách nebo na naší zahradě,
kde si děti užívaly her na pískovišti.
S příchodem podzimu jsme si
s dětmi povídaly o ovoci a zelenině
na našich zahrádkách nebo polích.
V rámci Jablíčkového, Mrkvového
a Bramborového dne si starší děti ze
třídy Soviček dělaly spoustu dobrot
– jablkový koláč, mrkvový salát,
bramborové hranolky na plechu
pečené v troubě a na všem si velice
pochutnaly. Také mladší děti ze
třídy Kuřátek nezahálely a naplno se
pustily do objevování krás podzimní
přírody, a dokonce je navštívil
i skřítek Podzimníček.
Naše aktivity
* 5. 9. jsme s dětmi navštívili výstavu
zahrádkářů a včelaře v budově ZŠ
* tentýž den se konala informativní
schůzka pro rodiče
* 8. 9. se všechny děti fotografovaly
na narozeninové tablo
* 27. 9. se starší děti ze třídy Soviček
zúčastnily discgolfového turnaje,
který se konal na hřišti u vodárny
* 29. 9. byl zahájen roční projekt
„Děti čtou dětem“, tentokrát se
budou scházet děti ze třídy Soviček
se čtenáři 4. ročníku ZŠ. První schůzka
proběhla v budově školy a četla se
pohádka Otesánek od K. J. Erbena
* 30. 9. navštívily děti ze třídy
Soviček místní zemědělskou akciovou
společnost a podívaly se do útrob
bramborárny
Šárka Hospodková

Děti čtou dětem. Foto: ZŠ
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XXI. ročník Havlíčkobrodského
setkání hasičů
V sobotu 24. září se naše výjezdová
jednotka sboru dobrovolných hasičů
zúčastnila 21. ročníku soutěže
Havlíčkobrodské setkání hasičů
tentokrát v Chotěboři. Tato soutěž
zahrnovala Pohár ředitele ÚO
Havlíčkův Brod a VII. ročník Poháru
města Chotěboře.
Celá akce byla poděkováním
dobrovolným hasičům za jejich
celoroční práci. Do soutěže se
přihlásilo 17 družstev a každou
jednotku zastupovalo družstvo
v počtu 1+5. Samotná soutěž
probíhala v netradičním duchu.
Nikdo ze soutěžících do poslední
chvíle neznal svoji úlohu. Tu si
vylosoval těsně před startem. Takže
každý ze soutěžního družstva
musel umět všechno. Soutěžilo se
v netradičním požárním útoku, kdy
se platný pokus skládal z rozvinutí
útočného vedení, sražení terčů a
následného sbalení celého vedení
zpět na základnu. Naše jednotka se
umístila na krásném 3. místě.
Těšit nás může několik věcí. Na
druhé místo ztratili naši hasiči 1,3
sekundy a celou soutěž zvládli bez
jakéhokoli nácviku. Děkuji všem
soutěžícím za reprezentaci našeho
sboru.
Josef Nevole, starosta SDH Havl. Borová

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
29. 10. 2016

8:00
sobota

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU,
pořádá SDH, informace na str. 2

30. 10. 2016

14:00
neděle

pořádá TrojHáček, pozvánka na str. 2

8. 11. 2016

16:00
úterý

SBÍRKA KOL PRO AFRIKU,
pořádá OÚ Malá Losenice, viz výše

12. 11. 2016

14:00
neděle

SETKÁNÍ SENIORŮ, pozvánka na str. 5

12. 11. 2016

17:00
neděle

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD,

KERAMICKÉ HRÁTKY PRO SENIORY,

pořádá TrojHáček, pozvánka na str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZU B N Í P O H O T O V O ST N A N Á S L E DU J Í C Í MĚS Í C
28. - 30. října Dr. Veletová Veronika, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel.
569 721 509
5. - 6. listopadu Dr. Kříž Ladislav, Plovárenská 482, Havlíčkův Brod, tel. 569
426 104
12. - 13. listopadu Dr. Jáchym Pavel, Lánecká 970, Světlá nad Sázavou, tel.
569 452 569
17. - 20. listopadu Dr. Ryšavá Alena, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel.
569 721 509

10

Zpráva
šachového kroužku

O prázdninách se uskutečnilo
v Chlumu u Hlinska šachové
soustředění.
Děti
sportovaly,
hrály šachy, střílely ze vzduchovky
a dvakrát jsme se i přes nepřízeň
počasí byli vykoupat na Řece.
Největší dík patří panu Jiřímu
Netolickému, který nás nechal
zdarma tábořit na jeho krásném
pozemku. Děkujeme také Městysu
Havlíčkova Borová, který nám
finančně pomohl se stravováním.
Také děkujeme panu Láďovi Šorfovi,
který nám obstaral dřevo na táborové
sezení a vaření. Děkuji také manželům
Bořilovým, kteří pomohli s vedením
soustředění.
Budu velice rád , když příští rok
budeme moci celou akci zopakovat, a
to ještě ve větším počtu.
Šachový kroužek se schází vždy
v pondělí od 15:30 do 17 hodin
a v pátek od 13 do 14:30 hodin
v klubovně u Lukšů.
Noví zájemci o královskou hru jsou
vítáni !!!!!
Za všechny šachisty děkuje vedoucí
kroužku Petr Kačor
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Zářijové přátelské utkání nejmladších proti Vepřové.Foto: Linda
Burianová

Zářijové přátelské utkání starších žáků proti Vepřové. Foto: Linda
Burianová

Kuřátka při vycházkách podzimní přírodou. Foto: MŠ

Kuřátka poznávají červenou barvu. Foto: MŠ

II. třída - Sovičky. Foto: MŠ

Sovičky na discgolfovém turnaji. Foto: MŠ

Přespolní běh v Chotěboři. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Placená inzerce
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OBRAZEM

Návštěva bazénu ve Žďáře nad Sázavou. Foto: ZŠ

Šesťáci u Poustevníkovy studánky. Foto: ZŠ

Rodinka borováků na B7. Foto: archiv Zbyňka Zeleného

Borováci v cíli. Foto: archiv Zbyňka Zeleného

Mirek Šrámek na Mistrovství České republiky. Foto: archvi M. Šrámka

Vítězný parník Mirka Šrámka. Foto: archvi M. Šrámka

Borovští hasiči na Havlíčkobrodském setkání hasičů. Foto: SDH.

Rozloučení s létem - koupačka v Kopaninách. Foto: Linda Burianová

