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VÝZNAMNÉ VÝROČÍ
Dne 14. ledna 2016 uplynulo 100
let od narození borovského občana
MUDr. Miloše Seiferta, dlouholetého
člena a obětavého spolupracovníka
Českého svazu ochránců přírody na celém území přírodní rezervace Ransko.
Jeho rozsáhlá činnost na úseku ochrany přírody byla oceněna zapsáním staletého buku, v lese nad peršíkovskou
hájenkou, do seznamu státem chráněných stromů, jako Sajfertův buk. Tam
také umístil pamětní desku Český svaz
ochránců přírody. V Havlíčkově Borové
nese jeho jméno pečlivě udržovaný lesopark, který založil v roce 1974 jako
součást území Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy.

Pozvánka na dílny v ZŠ
str. 9

Zápis do MŠ

str. 9

Informace pro chodce

str. 4

Blanka Sajfertová

VZPOMÍNKA

V souvislosti s významným výročím,
kterým je 100 let od narození MUDr.
Miloše Sajferta, jsem se v myšlenkách
přenesl do doby svých začátků, tj. do
roku 1982, kdy jsem začínal ve funkci ředitele školy v Havlíčkově Borové.
Pan doktor byl významná osobnost
na poli medicínském, kde patřil k chirurgické špičce ve svém oboru, ale
byl to i výrazný charismatický občan
a pedagog. Uvítal jsem jeho aktivitu
zejména v oblasti tvorby a ochrany
přírody, aktivitu, kterou obohacoval
žáky školy. Velmi se dařilo kroužku
mladých ochránců přírody, který pan
doktor ve škole založil a sám vedl.
Nadšení, které rozdával, spojené
s pedagogickou činností, se promítalo do znalostí, vědomostí, dovedností
a praktických činností členů kroužku.
Přírodu, floru, faunu a okolí Havlíčkovy Borové poznávali žáci školy nad
rámec své vyučovací povinnosti. Stejně tak i dvorek a zamýšlený lesopark
a možná i budoucí arboretum za humny bylo pro začínající ochránce přírody inspirativní. Pana doktora jsem
poznal jen krátce jako dlouhodobého
aktivistu Českého svazu ochránců přírody a nadšeného borovského občana. Moje vzpomínka je velmi osobní
a hluboká. Věřím, že i občané, kteří
pana doktora znali, najdou chvilku na
uctění jeho památky.
Otto Hájek, místostarosta

Sajfertův buk. Foto: Jakub Janáček
Na území kraje Vysočina je v současné době vyhlášeno zhruba
400 památných stromů, 295 z nich naleznete na webovém portálu kraje.
Sajfertův buk je mezi 16 význačnými stromy prezentovanými v publikaci kraje
„Památné stromy“, kterou najdete na www.dedictvivysociny.cz.
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Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová Vás srdečně zvou na

VELIKONOČNÍ DÍLNY
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Sobotní výpravy do přírody s mysliveckým kroužkem. Foto: MS

KDY: v sobotu 12. 3. 2016
KDE: ZŠ Havlíčkova Borová
10.00– 14.00 hodin

14.00 – 18.00 hodin

Smaltované šperky

Vinuté perly

Glycerinová mýdla

Náramky z korálků

Pletení z papíru

Pletení z papíru

Skleněné svícínky

Kytičky z lýka a vlny

Pletení pomlázek

Pletení pomlázek

Zdobení perníčků

Jarní aranžování

Tvořivá dílna Trojháčku

Pletení z pedigu

Tvoření z fimo hmoty

Tvoření z fimo hmoty

Ovečky ze slaného těsta

VŠECHNY NÁVŠTĚVNÍKY PROSÍME O PŘEZUTÍ!
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Z maškarního plesu.
Foto: Jakub Janáček

Výstavba infrastruktury
pro 9 parcel u vodárny.
Foto: Jakub Janáček
Práce v lese na Podstráni.
Foto: Vladimír Šorf
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Maškary v podání
místních fotbalistů.
Foto: Jakub
Janáček
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 21. ledna 2016
USNESENÍ
2/1/2016

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Ježek Jan, Ing. Nevole Josef.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/1/2016

- schvaluje program jednání.

4/1/2016

- schvaluje byt č.6, Drahotín 345 po Martinu Č. nabídnout k prodeji za odhadní cenu zaokrouhlenou
na celé tisíce nahoru za cenu 640 000,- Kč, ostatní byty v čp.345 nabídnout stávajícím nájemníkům
za odhadní cenu zaokrouhlenou na celé tisíce nahoru sníženou o 100.000 Kč, pakliže odkoupí byt do
jednoho roku. Odhadní cena bytů č.1,2,3,4 je 674 000,- Kč a bytů č.5,7,8 je 640 000,- Kč.
- ruší na žádost pana Tomáše H. usnesení č. 16/11/2015.
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji pozemku p.č. 4183/7 trvalý trávní porost o výměře 1075 m² dle g.p.634-7/2015 v k.ú. Havlíčkova Borová panu Tomáši H. trvale bytem Havlíčkova Borová
Horní obec 304 a slečně Anetě P. trvale bytem Struhařov U hřiště 166, Praha – Východ za cenu 250,- Kč/m²
+ DPH. Podmínky: započetí výstavby do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25 000,- Kč
a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let
od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude
žadatelům vráceno 100,- Kč/m².
- schvaluje podání žádostí o dotaci z rozpočtu Kraje Vysočina Program obnovy venkova v roce 2016 na veřejné osvětlení pro výstavbu 9 RD.
- bere na vědomí podmínky pro dotaci na zateplení a výměnu oken v ZŠ Havlíčkova Borová. Zastupitelstvo městyse chvaluje záměr provedení výměny oken z vlastních prostředků a pověřuje starostu
vypsáním výběrového řízení na dodavatele.
- návrh na vyřazení majetku dle návrhu inventurní komise.

1/1/2016

5/1/2016
6/1/2016

7/1/2016
8/1/2016
9/1/2016

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 10. 3. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.

SLOVO HEJTMANA
Pro další rozvoj Vysočiny je podstatná
spolupráce úřadů na všech úrovních.
Od obecních a městských úřadů přes
kraj až po centrální orgány. V tomto
směru se nám daří pravidelně připravovat pracovní návštěvy ministrů české vlády, při nichž můžeme diskutovat
problémy jednotlivých rezortů a současně prosazovat potřeby a zájmy regionu včetně vládních investic. Tak nás
v lednu mimo jiné navštívila ministryně
školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Ministryně se setkala
na více místech jak s pedagogy speciálních a základních škol, tak se středoškolskými učiteli a studenty a rovněž
s početnou skupinou personalistů
a zástupců velkých vysočinských zaměstnavatelů. Diskutovalo se o inkluzi (začleňování dětí s handicapem do
běžné výuky), o platech pedagogů,
o potřebě technického vzdělávání.
S ministrem dopravy Danem Ťokem,
který navštívil Kraj Vysočina o den

později, jsme zase probírali konkrétní
kroky ke zlepšení dopravní infrastruktury v našem kraji – silniční i železniční,
aktuální otázku zimní údržby a řeč byla
také o výstavbě obchvatů, kterými
chceme ulevit obyvatelům vybraných
měst od přetížení dopravou.
Osobně mě velmi potěšilo věcné
jednání s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a předsedkyní
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou na Bystřicku a
v Dukovanech. Poslední hlubinné doly
ve střední Evropě v Dolní Rožínce se
po 60 letech koncem tohoto roku uzavřou. A tím vzniká problém se zaměstnaností. Proto je dobrou zprávou, že
právě na Bystřicku, v dole Rožná, více
než půl kilometru pod zemí vznikne jedinečná laboratoř pro geologické, hydrogeologické a geotechnické výzkumy.
S panem ministrem jsme navštívili
podzemní výzkumné pracoviště Bukov, kde najdou práci desítky bývalých
horníků z Dolní Rožínky. Přímo v Bystřici nad Pernštejnem díky spoluprá-

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
DÍLNA PRO SENIORY,
5. 3. 16 sobota KERAMICKÁ
pozvánka na str. 2
9. - středa ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY,
10. 3. 16 čtvrtek pozvánka na str. 9
DÍLNY V ZŠ,
12. 3. 16 sobota VELIKONOČNÍ
pozvánka na str. 2
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ci města, kraje a ministerstva vzniká
a do roku 2017 by měla být dobudována nová průmyslová zóna, jež zajistí
další pracovní místa. S vyhledáváním
investorů pomáhá i vládní agentura
CzechInvest.
Jednali jsme také o snad nejdůležitějším strategickém cíli – výstavbě
pátého bloku Dukovan – a tedy o perspektivním udržení fungování dukovanské elektrárny. To má v budoucnu
zásadní význam nejen pro Třebíčsko,
ale pro celou Vysočinu. Jde ve spojení
s dodavateli a službami o tisíce pracovních míst. I když ještě není definitivně
rozhodnuto a jednání se už v minulosti zpožďovala, situace se nyní vyvíjí
pozitivně. Pomáhá v tom mezi jiným
i vstřícný přístup starostů dotčených
obcí. Za to jim chci poděkovat. Představitelé Vysočiny bez rozdílu politické
příslušnosti, stejně tak obyvatelé našeho kraje, význam jaderné energetiky
pro náš kraj a celou ČR ve své výrazné
většině chápou a podporují.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Upozornění pro majitele pozemků, kteří pronajímají pozemky
Havlíčkově Borové zemědělské a.s.
Majitelé pozemků, kteří mají pronajaty pozemky
u naší společnosti, mohou podat přiznání z příjmu
fyzických osob prostřednictvím našeho podniku.
Termín vždy v úterý od 9.2.2015 do 23.2.2015,
od 13.00 hod. do 15.00 hod. v provozních buňkách
u čerpací stanice, kdy bude přítomna pracovnice,
která pomůže přiznání vyplnit.
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RADOSTI A

STAROSTI MÍSTOSTAROSTY

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MAŠ- hlídky samotných obyvatel domu.
KAR, LIDOVĚ ZVANÝ „VOSTATKY“ Kominíci si hledí vymetání kamen

Nápad pořádat masopustní průvod
maškar v Havlíčkově Borové se zrodil
v hlavě dnes již bohužel zesnulé Mirky
Luňáčkové. A to v roce 2006, hned rok
po zvolení nového vedení Tělovýchovné jednoty SOKOL Havlíčkova Borová,
jejímž jsem se stal předsedou.
Přípravě masopustní obchůzky věnovala Mirka, společně se svými sestrami
Ivou a Líbou, velkou péči, neboť každá maska má na vostatky určitou roli
a také své místo v řazení průvodu.
Mirka vše režírovala. Já jsem dostal
za úkol zpracovat popis a význam jednotlivých masek a ten jsme rozdávali
do každé rodiny. Mirka s nadšením se
svou starou kamerou vše dokumentovala. Výsledkem bylo nadšení a spokojenost občanů. Mohu to posoudit,
neboť jsem vše osobně prožíval.
Druhým rokem pořádali masopustní průvod ještě sportovci. V následujících letech se ob rok střídali s hasiči.
Obě složky vždy usilovaly o vytvoření
dobré nálady. Někdy však trošku zaostávaly za tradicemi, které jsme v prvním roce připomněli. Letos „oslavily“
maškary v Havlíčkově Borové desátý
rok svého působení. Jak se podařilo
masopustní zvyk naplnit, to ať posoudí naši občané.

JAK JE TO S TĚMI MAŠKARAMI
PODLE TRADICE?
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Celá maškara se dělí na maškaru
„červenou“ a „černou“. Červenou
maškaru tvoří dva červení a dva
modří „turci“, „laufr“, také nazývaný „strakatý“, „žena“ a „kobyly“.
Černá maškara se skládá z „kominíků“, „rasů“, „židů“ a „slaměných“.
Každá maska má na vostatky určitou roli a také své místo v řazení
průvodu. Kobyla vždy průvod vede a
ras ji zezadu popohání, za nimi jdou
strakatý se ženou a turci, poté následují kominíci, slamění a židi, všichni
doprovázeni říznou dechovkou. Po
provedení obřadu žádosti o povolení u starosty obce se průvod maškar
vydá na obchůzku všech stavení ve
vesnici. U každého domu požádá strakatý se ženou pána nebo paní domu
o dovolení pro maškaru tento dům navštívit a zároveň se optají kolik a jaké
písničky chtějí domácí zahrát. Muzika
hraje, turci tančí a ostatní maškary si
rozeberou obyvatele domu a ostatní
přihlížející a dají se „do práce“. Rasové
nabízejí kobylku hospodáři „do tahu“
i „do chovu“ a ptají se po zdravotním
stavu všech hospodářských zvířat, ale
dnes, kdy je hospodářských zvířat již
málo, často dojde na zdravotní pro-

a komínů hospodyňkám, ale především mají za úkol každého, kdo se jen
připlete, máznout pro štěstí na tvář
mazadlem připraveným z vymetených
sazí. V tomto zkrášlování přihlížejících
jim pomáhají ještě kobylky a slamění.
Ale slaměný má na vostatky ještě
daleko důležitější poslání; podle mytologie plodnosti si každá hospodyně
utrhla ze slaměného stýblo slámy pro
dobré vyvedení hus, a jí samotné přispělo k utužení zdraví a plodnosti pořádné vyválení se se slaměným, nejlépe v závěji sněhu.
A nakonec židi, ti mají za úkol obchodovat, nabízejí rozličné služby jako
stříhání, holení, a potom také mají na
prodej různé potřebné i nepotřebné
zboží. Za tuto všechnu „práci“ je celá
maškara od hospodáře obdarována
malou finanční částkou, ale hlavně
pohoštěním skládajícím se především
z tradičních koblih a sklenky alkoholu.
A takto obejde maškara za zvuku
muziky a všeobecného veselí celou
obec. Navečer se celá maškara sejde
v hospodě k provedení obřadu porážení kobyly. Ras přečte nad kobylou rozsudek za domnělé i skutečné hříchy,
kobylu odsoudí a zároveň sdělí přítomným, jak bude naloženo s jejími údy
a částmi jejího trupu. Po poražení
kobyly celá maškara sejme čepice
a utvoří kolem kobyly kruh, muzika
hraje pohřební píseň. Po chvíli zahraje muzika opět zvesela „Kobylka
malá.....“, kobyla je vzkříšena sklenkou alkoholu a tím končí masopustní
obchůzka.
Večer se sejdou téměř všichni obyvatelé obce, i mnoho přespolních, na
maškarním plese za doprovodu řízné
dechovky. A opět se traduje, že kdo
bude na vostatky u muziky vysoko
vyskakovat, tomu vyroste největší voves a bude mít velkou úrodu. Dříve,
když se vostatky odehrávaly v úterý,
musela muzika skončit přesně o půlnoci, protože popeleční středa byl
již začátek půstu. Dnes se pravidelně
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vostatkové veselí beztrestně protáhne ze sobotního večera až do nedělních ranních.

Pramen: www.kudyznudy.cz

PLESOVÁ SEZÓNA SKONČILA

Letošní plesová sezóna se uskutečnila v sokolovně, která je od loňského
léta majetkem Městyse Havlíčkova
Borová. Z tohoto důvodu zde byly
provedeny drobné úpravy na toaletách, částečně bylo opraveno topení,
nově jsme uspořádali zařízení a vybavení kuchyně a celý interiér jsme
vymalovali. Nevím, jak moc to ocenili
návštěvníci plesů, kterých v letošním
roce ubylo. Výjimkou byl myslivecký
ples, který letos navštívilo 440 lidí.
Téměř o dvě stě návštěvníků méně
přišlo na druhý tradičně navštěvovaný hasičský ples. Školní ples pořádaný
s plesem městyse tentokrát navštívilo
jen 115 účastníků a na maškarní ples
se přišlo bavit jen 80 lidí. V Havlíčkově
Borové se vždy usilovalo pořádat plesy tak, aby se lidé mohli pobavit a užít
si domácí plesovou sezónu. V letošním roce bylo na pořádání plesů velmi málo času. Velikonoční svátky jsou
brzy a postní období se posouvá už do
poloviny února. Tak se společenské
akce konaly každý víkend od soboty
9. 1. do soboty 6. 2. a v neděli 7. 2. byl
ještě dětský karneval. I tento fakt byl
možná příčinou menší návštěvnosti.
Ale letos byli pořadatelé jistě potěšeni snížením nájmu na dva tisíce, což je
osmkrát méně než často v minulosti
jeho kritizovaná výše, kterou určovala
a účtovala tělocvičná jednota.

ZAVEDENÍ POVINNOSTI NOSIT
REFLEXNÍ PRVKY

Novela zavádí pro chodce povinnost užít reflexní prvek mimo území
obce při snížené viditelnosti, tedy
například za tmy, soumraku či v mlze.
Toto opatření přispěje ke snížení počtu nehod mezi vozidly a chodci na
místech bez veřejného osvětlení. Lidé
Z maškarního plesu.
Foto: Jakub Janáček
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zkrátka budou s reflexními prvky lépe vidět.
Pro chodce to znamená pořízení jakéhokoliv reflexního oděvního doplňku. Může jít také o reflexní pásek
či klíčenku. Nejde tedy o povinnost nosit reflexní vestu.
Cenové náklady na pořízení těchto prvků se pohybují
v řádu desítek korun. Řada výrobců sportovního a pracovního oblečení již dnes užívá reflexní prvky automaticky. Za porušení povinnosti nosit reflexní prvek není
stanovena žádná speciální sankce. Stejně jako v jiných
případech, kdy chodec poruší pravidla silničního provozu, může policista na místě vyměřit pokutu v rozmezí
0 – 2000 Kč, ve správním řízení pak je sankce 1500 až
2500 Kč. Policista nicméně má možnost řešit přestupek
na místě domluvou. Hlavním smyslem nového pravidla
je prevence, nikoliv represe.
Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu a být viděn na dostatečnou vzdálenost je
z hlediska jejich bezpečnosti zásadní požadavek. Povinnost nosit reflexní prvky zakotvila ve své legislativě řada
evropských zemí a výsledkem bylo snížení počtu smrtelných nehod chodců. Například sousední Slovensko až
do roku 2010 zaznamenávalo ročně výrazně vyšší počet
usmrcených chodců v přepočtu na 1 milion obyvatel než
Česká republika. Po zavedení zákonné povinnosti chodců používat za snížené viditelnosti reflexní prvky dosahuje Slovensko v této statistice nižší počet úmrtí chodců
než ČR (pramen www.statnisprava.cz).
Městys Havlíčkova Borová zajistí pro každého občana staršího 60 let jeden kus reflexní pásky s logem
městyse zdarma. Reflexní pásky si budou moci občané
nad 60 let vyzvednout a ostatní zakoupit za 20 Kč/ks na
úřadu městyse a v muzeu. Páska bude 3 cm široká a 34 cm
dlouhá. Budu rád, když občané tuto nabídku využijí a používáním reflexní pásky, případně i jiných doplňků přispějí
k bezpečnému pohybu po komunikacích. Reflexní pásky zamýšlíme věnovat například dětem při nástupu do
mateřské školy, prvňáčkům při zápisu, případně vycházejícím žákům.
PŘÍSPĚVKY - DOTACE
Pravidelně od roku 2011 mají jednotlivé složky, organizace i jednotlivci možnost na své aktivity požádat městys
o příspěvek (dotaci). Tiskopis žádosti je třeba odpovídajícím způsobem vyplnit a nejpozději do 31. 3. 2016 podat na úřad městyse. Po sepsání smlouvy lze schválenou
částku až do 31. 12. 2016 čerpat. Vyúčtování příspěvku
je třeba doručit na úřad městyse nejpozději do 31. 1.
2017. Pokyny a tiskopisy jsou k dispozici na webových
stránkách městyse, případně si vše můžete vyžádat
v kanceláři úřadu městyse.
BRUSLENÍ PO ŠESTI LETECH
Jen krátce se mohli u sokolovny sklouznout amatérští hokejisté a zájemci o bruslení. Nastříkat kluziště jsme uvažovali, jakmile nastaly první mrazy, ale se zaměstnanci městyse
jsme rozhodli, že nejsou ještě dostatečně vhodné klimatické podmínky. Když se mrazy jen trošku ustálily, přišel s
nápadem Roman Šorf, který se hned ujal práce a společně
s Ondrou Antlem a několika dalšími obětavci provedli nastříkání celé plochy. Bez výrazné pomoci zaměstnanců městyse, kteří odstranili vrstvu sněhu, plochu zametli a začali
s nástřikem, by se jen stěží podařilo celou akci tak rychle
zrealizovat. Bruslilo se od úterý do soboty, v neděli začalo
pršet a v další úterý byla zase vidět jen asfaltová plocha.
Přesto bych chtěl poděkovat všem, kdo se na akci podílel a
alespoň umožnil připomenout si, že naposledy jsme bruslili
u sokolovny před šesti lety. Letos už asi ne. A kdy příště?

Otto Hájek, místostarosta

SLOVO STAROSTY

ÚNOR 2016

Městys Havlíčkova Borová přijme zaměstnance
na pozici REFERENT/REFERENTKA
Paní Burianová se rozhodla ukončit pracovní poměr
s Městysem Havlíčkova Borová k 31. 3. 2016. Tímto bych jí
chtěl poděkovat za obětavou a svědomitou práci, kterou pro
městys vykonává. Z tohoto důvodu bude na našem městysi
personální změna a paní Hošáková bude vykonávat pozici
ekonomky. Místo referent/referentka tak bude volné. Proto, kdo by měl zájem o tuto pozici, může se hlásit na úřadu
městyse do 29. 2. 2016. Předpokládaný nástup od 15. 3. 2016,
případně po dohodě. Požadavky min. středoškolské vzdělání s maturitou, znalost práce na počítači, znalost účetnictví
a praxe výhodou.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

ROK 2015 V ČÍSLECH:
Občané s trvalým pobytem
Celkem
Muži
Ženy
902
456
446
39
19
20
22
12
10
963
487
476

Část obce
Havlíčkova Borová
Peršíkov
Železné Horky
Celkem

V roce 2015 se narodilo 14 dětí - z toho 13 v Havlíčkově
Borové, 1 v Železných Horkách. Narodilo se 8 dívek
a 6 chlapců. V loňském roce zemřelo 8 občanů.

Pramen: registr obyvatel úřadu městyse

Státní příspěvky
pro děti
Od 1. 1. 2016 mohou lidé uzavřít
dětem nebo vnoučatům
DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ
a ČERPAT STÁTNÍ PŘÍSPĚVKY
stejně jako u penzijního připojištění dospělých.
Rád Vám poskytnu další informace
a můžeme uzavřít smlouvu.
-

Kontakt:
ČSOB Pojišťovna a.s.
Česká Bělá 10
58261 Česká Bělá
Martin Gron, tel 602767252
email: martingron@seznam.cz
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školní rok

2015/2016

stupové kolo, tím náročnější a obtížnější otázky. Všichni tři se v konkurenci
neztratili, i když obsadili místa na počátku druhé poloviny výsledkové listiny.
Všem děkuji za reprezentaci školy a doufám, že olympiáda jenom odstartovala jejich zálibu v historii.

DOTAČNÍ PROGRAMY V ROCE 2015

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

NOVINKY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

Od 11. 1. 2016 byl spuštěn nový elektronický systém odhlašování obědů
ve školní jídelně na portálu
www.strava.cz. Provozovatelem portálu je VIS (Veřejná informační služba)
Plzeň, jejíchž služeb již využíváme ve
škole i pro evidenci majetku a účetnictví. Co konkrétně nám přináší tento nový systém ve školní jídelně?
• umožňuje kdykoliv a kdekoliv pomocí
internetu nebo chytrého mobilního telefonu stravu odhlásit, a tak ušetřit čas
• naprosté zjednodušení
• všichni strávníci mají přehled
o svém účtu, tzn. co jste zaplatili a co
projedli
• kdykoliv si přečtete jídelní lístek
• můžete využít i doplňkových služeb - zasílání podrobného měsíčního
vyúčtování, zasílání zpráv o potvrzení
objednávky, zasílání zpráv o objednané a nevyzvednuté stravě
• obědy jsou vydávány na základě
elektronických čipů, které zároveň
používají žáci a zaměstnanci pro vstup
do budovy
• byl ukončen výdej papírových stravenek pro žáky.
Spuštění nového systému odhlašování obědů bylo plánováno tak, aby s
ním „nově“ začala pracovat i nová vedoucí školní jídelny Marcela Ondráčková ze Slavětína, která na tuto pozici
nastoupila druhý den v novém roce.
Nové vedoucí školní jídelny přeji, aby
se jí v novém zaměstnání líbilo, a doufám, že právě zmíněný systém nejen
jí, ale i všem zaměstnancům a rodičům v mnohém usnadní práci a čas.

PO STOPÁCH LUCEMBURKŮ…

…se již podruhé vydali tři nejlépe
umístění žáci ve školním kole olympiády z dějepisu. Úroveň svých znalostí a vědomostí si poměřili 18. února v Havlíčkově Brodě deváťáci Věra
Bruknerová a Tomáš Bačkovský a
osmačka Eliška Hájková spolu s dalšími jednačtyřiceti žáky okresu. Téma
zveřejněné k aktuálnímu 700. výročí
narození Karla IV. se zdá jednoduché,
ale sami soutěžící mohou potvrdit,
že opak je pravdou – čím vyšší po-
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V roce 2015 byla naše škola zapojena v celkem čtyřech dotačních programech,
z toho tři byly realizovány z finančních prostředků EU. Jsem ráda, že jsme finanční prostředky účelně využili v různorodých aktivitách - jednak na komunikaci
v cizích jazycích, na přiblížení četby žákům, na pohybové a sportovní aktivity,
jednak i na technické předměty – zakoupili jsme různě náročné druhy stavebnic
Merkur, elektronické čtečky knih a tablety, dovybavili jsme školní dílnu sadami
nářadí, které používají žáci ve vyučování technických prací v pracovní výchově.

Přehled dotačních programů získaných v roce 2015:
NÁZEV
POUŽITÍ
Netradiční sportování
- sportovní aktivity
Rozšiřujeme naše jazykové
- jazyková gramotnost žáků
možnosti
Modernizace školní dílny
- vybavení školní dílny
Dotkněme se budoucnosti
- informační technologie
ČERPANÉ DOTACE ZA ROK 2015 CELKEM

ZEMĚDĚLSKÁ SOUTĚŽ KRAJE
VYSOČINA

Na čtvrtek 8. října 2015 jsem se moc
těšil. S celou třídou jsem navštívil Zemědělskou a.s., kde jsme si prohlédli
jednotlivé provozy. Bavili mě soutěže
se zemědělskou tematikou, které pořádal Kraj Vysočina. Na závěr jsem se
s Tomášem Bačkovským (IX. tř.) přihlásil do meziškolní soutěže na téma
„Zemědělství na Vysočině“. Nějaký
čas jsme sbírali informace a poznatky
od zaměstnanců a.s. Chtěl bych tímto
poděkovat panu Kolouchovi, strejdovi
Ondráčkovi, pánům Ronovským, panu
Wasserbauerovi a panu Nejedlému za
sdělené zkušenosti a trpělivost při našich všetečných otázkách. V referátu
jsme popsali hospodaření na lukách
i polích, v živočišné výrobě i pro nás
nejzáživnější péči o techniku.
K naší velké radosti i překvapení
nám před Vánocemi oznámili, že
jsme vyhráli. Získali jsme upomínkové
předměty od Kraje Vysočina. Děkuji
Tomášovi za spolupráci na projektu.
Martin Antl (VIII. tř.)

ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES

9. ledna se konal jako jeden z prvních
společný ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES. Pořadateli se již poněkolikáté stali rodiče prvňáčků a členové obecního zastupitelstva. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem těm z řad naší školy
a místních zastupitelů, kteří se na
úspěšné přípravě, výzdobě a průběhu plesu podíleli. Za rodiče se přípravy zhostili na výbornou pouze rodiče
čtyř prvňáčků - Klárky, Elišky, Vašíka
a Lukáška. Poděkování patří i všem sponzorům a rodičům, kteří nám věnovali

ČÁSTKA
100.000,- Kč
428.973,- Kč
204.112,- Kč
206.480,- Kč
939.565,- Kč

Martina Brychtová

ceny do tomboly, žákům, kteří vyrobili
nádherné splétané hvězdy na výzdobu
a čtyřem žákům z 6. třídy (Kristýně,
Nele, Štěpánovi a Davidovi), kteří nelenili, v sobotu si přivstali a pomohli nám
s dopravou výzdoby do sokolovny.
Nesmím zapomenout na velice pěkné předtančení - kterého se na podtrženou jedničku zhostily naše žákyně
z 1. a 2. stupně z tanečního kroužku.
Ve svižném tempu předvedly svoje
pohybové umění malé berušky i starší
dívky a navodily příjemnou atmosféru.
Tu svým krásným vystoupením podtrhly i malé, okouzlující mažoretky ze
Žižkova Pole. Po pěkném a dojímavém
začátku již nic nebránilo volné zábavě
v hezky vymalované sokolovně za hudebního doprovodu skupiny Garde.
Je velká škoda, že si přišlo zatančit,
posedět a ochutnat výbornou kuchyni
menší množství lidí.
Takže můj dík všem pořádajícím
a zúčastněným!
V. Slámová

DRUHÁČCI V KNIHOVNĚ

Dne 11. 1. 2016 se druháčci vydali do
knihovny v Havlíčkově Brodě. Program
s názvem – Hmyzí abeceda byl velice
zajímavý a plný nových informací. Po
příchodu se všichni seznámili s provozem knihovny a také s tím, jaké jsou
možnosti půjčování knih. Poté soustředěně poslouchali povídání o hmyzu.
Na závěr si všechny informace zopakovali a už teď se těší na další povídání.

K. Buchalová

PŘEDŠKOLÁCI V I. TŘÍDĚ

V úterý 13. ledna k nám do I. třídy zavítali na ukázkovou hodinu předškoláci,

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
kteří se chystají v letošním roce k zápisu do I. třídy. Prvňáčkové se na ně již
dlouho předtím moc těšili, aby mohli
ukázat, co se za půl roku stihli ve škole
naučit. Přečetli jim krátké povídání ze
Slabikáře, počítali o sto šest matematické příklady, předvedli, jak ovládají
v anglickém jazyce barvy a zazpívali
a zatancovali anglickou písničku. Na
závěr hodiny „pustili“ děti z MŠ na
chvilku k interaktivní tabuli. O přestávce svým mladším kamarádům předali
drobné, vlastnoručně vyrobené dárečky a byli na své vystoupení vzorných
žáčků – prvňáčků náležitě pyšní.

V. Slámová

KINO KRUCEMBURK

Dne 14. 1. 2016 jsme společně s dětmi z MŠ navštívili kino Krucemburk.
Pohádky se zimní tematikou zaujaly
každého. Největší úspěch však měla
pohádka Kocour Mikeš, která byla náležitě oceněna potleskem. Těšíme se
na příště.
K. Buchalová

FLORBALOVÝ TURNAJ VE VELKÉ
LOSENICI

V pátek 22. ledna pořádala ZŠ Velká
Losenice turnaj ve florbalu. Přestože
tuto hru hrajeme pouze o hodinách
tělesné výchovy, rozhodli jsme se, že
pojedeme nasbírat další cenné zkušenosti a přihlásili jsme jedno družstvo
mladších žáků (6. a 7. třída) a jedno
družstvo starších žáků (8. a 9. třída).
Hrálo se podle pravidel ČFbU systémem 3+1, 2 x 8 minut starší a 2 x 9
minut mladší, bylo povoleno střídání
hráčů a přihlášené týmy starší kategorie byly rozděleny na 2 skupiny, mladší týmy tvořily jednu skupinu:
Starší žáci
SKUPINA A: ZŠ Česká Bělá „A“, ZŠ Velká Losenice, ZŠ Havlíčkova Borová
SKUPINA B: ZŠ Krucemburk, ZŠ Nížkov, ZŠ Česká Bělá „B“
Mladší žáci
ZŠ Velká Losenice, ZŠ Nížkov,
ZŠ Havlíčkova Borová
Kluci v mladší kategorii velmi aktivně sehráli 2 zápasy, přihrávali si, skvěle
obehrávali hráče, pouze chybělo zakončení hry, i když šancí měli opravdu hodně. S Velkou Losenicí prohráli
1:11, s Nížkovem 1:5, a tak skončili na
3. místě. Hoši ve starší kategorii také
nezaháleli, předvedli parádní a důslednou hru. Opět chybělo zakončení, góly
do soupeřovy branky nepadaly, a tak
v základní skupině prohráli s Velkou
Losenicí 2:7 a s Českou Bělou „A“ 0:4.
Ze skupiny A obsadili 3. místo a hráli o
5.-6. místo s Českou Bělou „B“, ale po
závěrečném zápase obsadili 6. místo.
Naši školu reprezentovali v mladší
kategorii Lukáš Balcar, David Kučera,

číslo
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Radim Solnička, Vilém Klement, Jakub
Lacina, Václav Čejka, Šimon Sedlák
a Tomáš Balek, ve starší kategorii Martin Antl, Tomáš Blažek, Václav Kubát,
Pavel Zvolánek, Tomáš Bačkovský, David Lupták, Petr Stehno a Jan Bartušek.
Kluci obdrželi diplomy za fair-play hru
a sladkou odměnu. Zaslouží si velkou
pochvalu za hru, která proběhla bez
problémů a zranění. Všichni vložili do
hry nadšení, radost a v každém dalším
zápase bylo vidět jejich zlepšení.
Poděkování patří rodičům, kteří
nás ráno dovezli do Velké Losenice
a všem zúčastněným hráčům. Na závěr si myslím, že kluci hrají florbal rádi
a po rozhovoru s nimi by všichni uvítali tréninky navíc. Pokud by některý
tatínek měl chuť s nimi trénovat, zastavte se za námi ve škole a domluvíme se. Kluky, ale možná i některé holky, by to určitě moc potěšilo!!! Děkuji.

Blanka Zvolánková

BRUSLENÍ U SOKOLOVNY

V rámci hodin tělesné výchovy
jsme se konečně dočkali a po několika letech jsme si mohli jít zabruslit
na led k sokolovně. Žáci 2. stupně, ale
dokonce i prvňáčci, druháčci a třeťáci,
strávili hodiny tělocviku na bruslích.
S velkou chutí si zaskotačili, vydováděli se a hned měli všichni lepší náladu. Promrzlí, trošku unavení, ale moc
spokojení jsme se vrátili zpět do školy.
Děkujeme Úřadu městyse Havlíčkova
Borová a ochotným tatínkům za tuto
skvělou příležitost!
Blanka Zvolánková

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ

Letos se k zápisu se
svými rodiči a mnohdy
i sourozenci dostavilo
devět dětí z mateřské školy – ze třídy Sluníček: 5 chlapců a čtyři dívenky. Jinak řečeno, dvě děti z Jitkova
a sedm z Havlíčkovy Borové. Nutno
říci, že všechny děti, které jsme během zápisu zpovídaly s p. uč. Sobotkovou prokázaly velmi dobrou připravenost z mateřské školy, kterou
v Havlíčkově Borové navštěvují. Bez
obav a strachu počítaly, poznávaly pohádky, pojmenovávaly zvířata
i jejich mláďata, identifikovaly geometrické tvary, ukázaly, jak si poradí
s psaním i malováním, pochlubily se
básničkou či písničkou, nezřídka i tanečkem. Velkou odměnou jim byla
práce u interaktivní tabule, na kterou
se všichni těšili už od ukázkové hodiny
v první třídě, kterou absolvovali před
týdnem. Na „kouzelné tabuli“ spojovali, přetahovali, sestavovali i malovali sněhuláka, dokonce si i zahráli
pexeso. Prý se všichni do první třídy
těší už kvůli téhle tabuli, která je pro
ně velkým lákadlem….. Nakonec děti
obdržely pamětní list, dárky z úřadu
městyse i vyrobené staršími žáky naší
školy a spokojeně odcházely (někteří
už za tmy) domů. Nám nezbývá, než
všem předškoláčkům popřát šťastné vykročení do jejich první školního
roku a pokud možno samé jedničky!
Na všechny nové prvňáčky se budeme těšit už v září letošního roku.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY OČIMA ŽÁKŮ
9. TŘÍDY

V pondělí 25. ledna se v době od 13 Deváťáci jsou každoročně pověřeni bědo 17 hodin konal v budově základní hem zápisu do 1. třídy, aby jako zkušení
školy zápis budoucích prvňáčků. Udá- „mazáci“ pobavili budoucí předškoláky,
lost, na kterou jsme se i tentokráte zbavili je nejistoty, obav či trémy, a to
pečlivě připravovali. Učebna prvního většinou procházkou mezi pohádkami.
Letos se naše patnáctileté slečny
ročníku plná pomůcek, připravených
obrázků, úkolů, dárečků, ale i rozsví- převlékly např. za princezny, králíky
cená interaktivní tabule s nachysta- z klobouku, ježibabu či Jeníčka a Manými úlohami ke splnění. Další učeb- řenku, v jedné ze tříd se vyskytoval
ny skýtaly jiná překvapení. V každé dokonce Dlouhý, Široký (s krásně vyz nich čekaly předškoláky pohádkové postavy
s dalšími zábavnými činnostmi, v jedné ze tříd
byla otevřena „kavárna“
se sladkým i slaným občerstvením. Asi tušíte,
že pohádkové postavy
představovali naši nejstarší žáci – deváťáci
a o občerstvení se skvěle postarali p. řed. M.
Brychtová, p. učitelky
B. Zvolánková a L. Havlíková. Pak už jen dobrou
náladu doladit úsměvy
K zápisu do základní školy se letos dostavilo 9 dětí. Foto: ZŠ
a s chutí do toho……

7

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

cpaným břichem v pleteném svetru) a Bystrozraký. Budoucí prvňáčci pak skákali jako Bob a Bobek z klobouku, který
si ostatně mohli sami vyrobit, stavěli věž z kostek, chodili
na chůdách, u princezen hledali prstýnek ztracený v čočce,
navlékali korálky nebo skládali rozstříhaný obrázek klíče či
prolézali tunelem, protože chtěli zachránit jednu z princezen. Navíc děti musely ukázat, že ví, co budou potřebovat
do školy, poznají zvířátka a ví, čím se živí. V nové tělocvičně
se mohli předškoláci spolu s kluky z devítky vyřádit: stříleli
míčem na koš či do branky, přebíhali přes překážky, dělali
kotouly či váleli sudy. Po takovéhle procházce školou byla
všechna nervozita tatam.
Snad si to ani neuvědomili, ale rodiče i se svými dětmi tak
navštívili téměř všechny třídy, počítačovou učebnu, kuchyň
i novou tělocvičnu. Někteří pak vzpomínali, srovnávali, jiní
byli překvapení, do jaké míry se škola změnila k lepšímu.
Aby byl výsledný dojem co nejlepší, mohli se všichni občerstvit v naší malé kavárničce - v nabídce byly káva, čaj, řezy,
věnečky či jednohubky s pomazánkou.
Já být malý prvňák, do školy bych se těšila.

L. Havlíková

STUŽKOVÁNÍ 9. ROČNÍKU

Tradicí na borovské škole se stalo předávání stužek žákům
IX. třídy. Program vždy připravují páťáci, kteří si při tomto
setkání navíc uvědomí, že od následujícího školního roku
už budou na druhém stupni a budou si muset zvykat na
jiný způsob učení. Toto stužkování je tedy důležitým okamžikem jak pro deváťáky, tak pro páťáky.
Prohlížím si fotky z této akce a vidím opravdu spokojené
tváře dětí, všichni si uvědomují důležitost a vážnost okamžiku, současně se však dobře baví a jsou bezprostřední. Záběry dokazující pečlivou přípravu hostitelů - ti totiž zahráli
na kytaru i klávesy, zazpívali, předvedli kouzelnická vystoupení, pobavili vtipy, připravili také soutěže a na chvilku nás
přenesli i do světa poezie. Propojili ve svých vystoupeních
vtip, humor i trochu toho uměleckého umění. Předali modrobílé stužky s pravdivým mottem: „Buďme chytří, blbých je
dost“ a na závěr nás pozvali na malé, vlastnoručně připravené občerstvení. Při úvodních slovech paní učitelky Hany
Sobotkové, která celou akci jako třídní páťáků zorganizovala
a s dětmi nacvičila, jsem zahlédla i dojetí v očích některých
žáků, protože jim asi na chvilku došlo, že atmosféru a vztahy, které na borovské škole mezi spolužáky a učiteli panují, budou na svých nových školách, kam se po prázdninách
vydají, jen těžko hledat a vytvářet. Deváťáci tímto děkují
za perfektně připravený program svého stužkování, děkují
i paní Hiblbauerové za vynikající podkovu pro štěstí, kterou
jsme s chutí všichni snědli. Snad se vám, páťáci, náš dárek
alespoň trochu líbil a bude milou vzpomínkou na tento den.
Užijte si ho za čtyři roky stejně příjemně jako dnes my.
L. Havlíková

SBĚR PAPÍRU

Blíží se jaro a s ním i sběr netříděného papíru, který organizuje Základní škola ve spolupráci s Unií rodičů.
Výtěžek z letošního sběru bychom rádi věnovali Nadačnímu fondu Kapka naděje. Tento fond byl založen s cílem
trvale a kontinuálně podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol, kde se léčil i
žák naší školy Tomáš Havlíček. Finanční
podporu využívá NF Kapka naděje na
projekty, které pomáhají nemocným
dětem s poruchou krvetvorby, onkologickým onemocněním a dětem, jejichž
onemocnění vyžaduje transplantaci kostní dřeně. A také
dětem v regionálních nemocnicích po celé ČR.
A jelikož Tomáš byl žákem osmé třídy a osmáci mají sběr
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na starosti, berou to i jako svou srdeční záležitost.
Rádi bychom Vás poprosili, abyste již teď začali doma
shromažďovat starý papír. O přesném termínu sběru budete informováni.
Děkujeme všem, kdo chcete pomoci dobré věci!

Dagmar Boumová

DĚTI ČTOU DĚTEM - popáté a zase jinak

Opravdu už popáté se potkaly děti z Mateřské a Základní školy Havlíčkova Borová, aby se věnovaly knížce, čtení
a malému divadelnímu vystoupení, tentokrát na téma: Jak
se Rumcajs stal loupežníkem. A opět paní učitelka Šrámková
přišla hned na několik výborných nápadů - tím prvním bylo
změnit místo našeho setkání: nebyli jsme ani ve škole, ani
ve školce, ale v Muzeu Karla Havlíčka Borovského. Druhé
překvapení nám předškoláci připravili hned na úvod - přivítali nás totiž písničkou, v níž se sami představili, pozdravili nás - sedmáky, zazpívali i paní knihovnici a průvodkyni
paní Sobotkové. A do třetice nás opravdu pobavila vtipná
soutěž na závěr. Na zemi se objevily barevné postavičky
Manky a Rumcajse, jak chtějí utíkat po cestičce z bílých koleček k lesu Řáholci. Zástupci předškoláků a sedmáků házeli
velkými molitanovými kostkami a podle hozených puntíků
postupovali do cíle, tedy vlastně do lesa. Rumcajsovi (tedy
mrňatům) se moc nedařilo, často je zastavovala značka
STOP nalepená na některých stěnách kostky, zato Manka
pádila k Řáholci, jako by jí za patami hořelo, a byla tam
o něco dřív. V druhém kole ale Rumcajs zabojoval a Manku
předběhl.
Skupinky žáků 7. ročníku a dětí ze sluníčkovské třídy MŠ
se rozešly za stavu 1:1, spokojenost byla na obou stranách.

L. Havlíková

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA
Pořadí Jméno
Bodů:
1.
Bruknerová Věra
16
2.
Karásková Denisa
14
3.
Stránská Hana
12
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
Kategorie I.A (žáci 6. a 7. ročníku)
Pořadí Jméno
Bodů:
1.
Sedlák Šimon
22
2 .- 3. Bartušková Nela, Bruknerová Denisa 20
Kategorie II.A (žáci 8. a 9. ročníku)
Pořadí Jméno
Bodů:
1.
Lupták David
24
2 .- 3. Bruknerová Věra, Žáková Karolína
22
Bartušek Jan
17
Wasserbauerová Adéla
15
ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z NĚMECKÉHO JAZYKA
Pořadí Jméno
Bodů:
1.
Žáková Karolína
25
2.
Bruknerová Věra
24
3.
Neubergová Katka
22
Gratulujeme všem účastníkům a věříme, že nás Karolína
Žáková bude v okresním kole dobře reprezentovat.
!!! VIEL SPASS MIT DEUTSCH !!!

L. Havlíková

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
VELIKONOČNÍ DÍLNY V ZŠ

Letošní už šestý ročník velikonočních dílen se
uskuteční v sobotu 12. března v prostorách
základní školy. Můžete se těšit na už dobře
zavedené a známé tvoření: pomlázky, pletení
z papíru i z pedigu, aranžování, vykrajování mýdel, výrobu náramků, šperků, vinutých perel,
zdobení perníčků, ale i keramiku. Nově pro Vás
připravujeme vyrábění z fimo hmoty, vytváření
zvířátek z kynutého těsta, skleněné svícínky, kytičky z lýka a vlny a možná i něco navíc……
Ani tentokráte nebudou chybět výrobky
z chráněných dílen Fokusu Vysočina, které obohatí tvořivou dílničkou spolekTrojháček.
Přijďte si užít radost z vlastnoručně vyrobených věcí, udělejte si čas a potěšte nás svojí
návštěvou!!!!!

VELIKONOČNÍ DÍLNY PODRUHÉ
– TROCHU JINAK…..

Poslední týdny oslovuji tvořivé lidičky a domlouvám s nimi podrobnosti letošních dílen.
Povětšinou se k nám rádi vracejí a slibují další
dílnu na letošní jaro, mnohdy chválí, když slyší
či čtou, jak pestrou nabídku tvořivých činností
připravujeme. Někdy k nám „přivedou“ i další
páry šikovných rukou a zprostředkují mi tak dalšího lektora pro naše velikonoční dílny.
Překvapením pro mě však bylo, když mi vedoucí dílničky z minulého roku vyprávěla příhodu….. Jeden z návštěvníků si beze slova nabral materiál asi na pět kusů textilních výrobků
a na udivený výraz lektorky dílen prý zavrčel:
„To si beru domu!“ Vedoucí dílny se nezmohla na odpor, nebyl tu dán prostor pro diskuzi,
mohla zakročit, či zabránit mu v úmyslu, ale
překvapením oněměla. Nekonalo se žádné:
„prosím Vás, mohl bych, jestli máte dost materiálu,“ ani nic podobného!!!!!!!!
Co k tomu říct? VŠECHNO JE TO O LIDECH
A O TOM, JAK SE K SOBĚ CHTĚJÍ CHOVAT!!!!!
Ráda bych připomněla to, co vtloukáme do hlavy našim žáčkům i větším žákům školy. Naše velikonoční dílny jsou každoročně zdarma a nebráníme se (naopak vítáme), když k nám míří i cizí
návštěvníci, známí i příbuzní rodin, jejichž děti
vzděláváme, vzdělávali jsme nebo vzdělávat budeme. Každá hra má však svoje pravidla, proto
i ta naše. Každý návštěvník dílny si vyrobí jeden,
popřípadě dva různé výrobky a ostatní materiál
mohou využít další návštěvníci dílen. Nebo mají
snad stát ve frontě a křičet, že se takhle na ně
nedostane????? Chtěla bych věřit, že to byl ojedinělý případ neomaleného až drzého chování
a nebudou se podobné příhody opakovat.
V této souvislosti bych ráda upozornila na
to, abyste v sobotu 12. 3. na velikonoční dílny
svoje děti doprovodili a neposílali je do školy
samotné s tím, že je máme „na starost“. Zaměstnanci školy připravují každoročně dílny
a mají radost z velkého zájmu o ně. Zajistí občerstvení pro lektory i návštěvníky dílen. Při tak
velkém počtu dětí i dospělých není však v silách
nikoho, aby byl všudypřítomný a bděl nad chováním všech, zejména dětí. Po dětech chceme,
aby byli ohleduplní, zodpovědní, aby věděli, co
je férové jednání, ale buďme jim my dospělí
vždycky příkladem!!!!
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ
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NOVINKY z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Měsíc leden jsme v mateřské škole zahájili vzpomínáním na prožité
Vánoce a vše pěkné, co jsme v loňském roce prožili. Čas rychle běží a
my začínáme nový rok s příslibem spousty nových zážitků.
Kralování paní zimy by mělo být v plném proudu, ale sníh a mráz
jsme si zatím užili jen pár dní. Zimní radovánky jsme okamžitě rozjeli
na plné obrátky. Na kluzácích jsme sjížděli malé i větší kopečky, házeli jsme sněhovými koulemi, lopatkami jsme odklízeli sníh na školní
zahradě a s troškou závisti pozorovali školáky na bruslích na ledové
ploše u sokolovny.
Příroda odpočívá, ale děti ve školce jsou plné energie a lačné po
nových prožitcích. Společně se učíme nové zimní básničky a veselé
písničky, čteme pohádky a stále něco vyrábíme.
Předškoláci nepodceňovali přípravu na zápis do 1. třídy. V atmosféře příjemného očekávání si při svých hrách opakovali, procvičovali
a zdokonalovali svoje znalosti.

NAŠE AKTIVITY

* V úterý 12. ledna navštívilo všech 9 předškoláků základní školu. Zúčastnili se jedné ukázkové vyučovací hodiny u svých kamarádů, žáků
I. třídy. Prvňáčci, pod vedením p. učitelky Slámové, jim s nadšením
předvedli, jak zvládají čtení, psaní, počítání, základy angličtiny i práci
na interaktivní tabuli. Pro předškoláky to vlastně bylo první, krátké,
ale opravdové seznámení s 1. třídou. Prostě - nevšední zážitek.
* 12. ledna odpoledne se rodiče budoucích školáků přišli podívat
do třídy Sluníček na to, jak se jejich děti připravují na zápis do I. třídy.
A předškoláci se předvedli na jedničku. Přesně a s přehledem plnili zadané úkoly, byli pozorní a soustředění. Rodiče je za jejich výkon odměnili
velkým potleskem. Zároveň se na schůzce postupně dozvídali od p. učitelky mnoho zajímavých informací, týkajících se školní zralosti jejich dětí.
* Ve středu 13. ledna jsme se s batůžky plnými dobrot pro zvířátka vydali na již tradiční zimní vycházku ke krmelci v lese v Kopaninách. Při
této příležitosti si předškoláci také vyprávěli o tom, jak se pěstuje les.
Představa devadesáti let, kterých je zapotřebí k tomu, aby skutečný
les vyrostl, je sice dětem vzdálená, ale i tak mohou pochopit, že lesy
je třeba šetřit, chránit a pečovat o ně.
* Ve čtvrtek 14. ledna se děti pobavily v kině v Krucemburku u pohádkového pásma „Pohádky pod sněhem“
* V pondělí 25. ledna si devět předškoláků prožilo svoji první opravdovou zkoušku v životě – zápis do 1. ročníku základní školy. Moc nás
těší, že všichni byli úspěšní a prožili si tento slavnostní den radostně
a bez zbytečné nervozity.
* V úterý 26. ledna se děti ze
třídy Sluníček sešly již popáté
se svými kamarády ze sedmé
třídy, tentokrát v Muzeu KHB
nad knížkou V. Čtvrtka Rumcajs. Sedmáci četli ukázkově
DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY a předškoláci soustředěně a se
zaujetím poslouchali. Než jsme
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ
se rozešli, stihli sedmáci sehrát
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
dětem z MŠ malou dramatizaci
S NÁSTUPEM OD 1. 9. 2016
přečtené pohádky. Děti je za
PROBĚHNE VE DNECH
to vyzvaly na zábavné soutěžní
mezi Rumcajsem a Man9. a 10. BŘEZNA 2016 klání
kou. Spokojené byly děti, paní
učitelky i paní Marcela SobotVŽDY OD 14.30 DO 16.30 HODIN
ková, které moc děkujeme za
příjemně vytopené prostory
a pohoštění, které si pro předškoláky připravila. Už se těšíme
na další setkání v rámci projektu Děti čtou dětem.

DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola
Havlíčkova Borová
TELEFON: +420 734 230 317

e-mail: materskaskola.hb@seznam.cz
web: http://www.zsborova.cz/ms/

Eva Šrámková
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

M OTOREST

PŘEDSEDA ŠEDESÁTNÍKEM
Bude tomu skutečně tak. Sobota 20. února 2016 se stane významným dnem pro pana Josefa Staňka, předsedu Fotbalového oddílu v Havlíčkově Borové, jehož
je členem od roku 1971. Nejdříve působil jako řízný
a nesmlouvavý obránce. Po skončení fotbalové kariéry je od roku 1983 předsedou fotbalového oddílu. Letos ve funkci kroutí již 34. sezónu. Jelikož fotbalovému a
funkcionářskému řemeslu rozumí, pracuje od roku 1988
v různých komisích v Okresním fotbalovém svazu. Zde
byl v roce 1995 zvolen předsedou sportovně technické komise a současně místopředsedou. Tyto funkce vykonává dosud. O tom, že oslavenec odvádí velmi
kvalitní práci, svědčí i ocenění, kterých se mu dostalo.
V roce 2001 mu byla udělena cena OSOBNOST FOTBALU,
v roce 2010 převzal ocenění předsedy Okresního fotbalového svazu Havlíčkův Brod a v červenci 2012 mu bylo
uděleno ocenění Krajského fotbalového svazu. V letošním
roce byl navržen na ocenění „Osobnost fotbalu nositel
plakety Dr. Václava Jíry“.
Oslavenec je i iniciátor a spoluautor sportovní publikace
FOTBAL HAVLÍČKOBRODSKA, která mapuje fotbalové dění
na okrese od začátku až dosud.
Po celou dobu svého působení na poli sportovním odvádí
nejvíce práce v našem oddílu jako správce kabin a sportovního inventáře. Každý víkend, kdy se hrají fotbalová utkání,
připravuje hráčům do sportovní kabely výstroj a výzbroj.
Myje a udržuje kabiny a venkovní prostory udržuje v čistotě,
upravenosti a pořádku. Dbá o to, aby se sportovní aktivity,
zejména fotbalová utkání odehrávaly v důstojném prostředí. Každý víkend, kdy se hraje na domácím hřišti, pečuje
i o rozhodčí delegáty a hosty. Veškeré aktivity vykonává
bez nároku na odměnu. Tou mu jsou slova chvály těch, kdo
sportu rozumí a dokáží slovem ocenit to, co bylo vykonáno.
Pod jeho vedením se podařilo posunout sportovní a společenskou laťku oddílu kopané značně výše. Dokladem toho
byl i postup všech družstev do krajských soutěží.
Milý Josefe, děkuji ti za každodenně konanou práci. Do
dalších let ti přeji jen vše dobré, především chuť a elán
do další práce, radost z činností, které vykonáváš, hodně
pevné zdraví a zázemí na které můžeš spolehnout. Věřím,
že moje přání, bude i přáním všech, kteří tě na poli nejen
sportovním znají a uznávají.

NOVÉ RANSKO

Motorest Nové Ransko si vás dovoluje pozvat na

ZABIJAČKOVÉ HODY, které se budou konat
19. – 21. 2. 2016
Další akce plánovaná na měsíc březen jsou

ZVĚŘINOVÉ HODY, které se budou konat
18. - 20. 3. 2016
Jste všichni srdečně zváni.

Nabídka zaměstnání: na motorest sháníme kuchaře/ku s praxí,
hotovková minutková kuchyň. A dále brigádníky do kuchyně,
pracovní doba po domluvě.

Rezervace na tel. č. 731 878 384

MYSLIVECKÝ KROUŽEK OZNAMUJE
V lednu jsme využívali krásného počasí a chodili s dětmi
stále ven. První lednovou sobotu jsme se nechali odvézt
do Slavětína, odkud jsme se vydali pěšky po Javorce, kolem
Seifertova buku, kde byla svačinka, Podhoráku zpět do Borové. Další sobotu jsme šli do bažantnice na Peršíkovsku,
byl vítr a chumelilo, ale dětem to vůbec nevadilo. Poslední
sobotu jsme si dali výšlap pěšky z Borové kolem DoubravOtto Hájek, předseda Tělovýchovné jednoty Sokol Havlíčkova Borová níku do Radostína. Byla to sice dlouhá cesta, ale i tak těch
8 km zvládli bez problémů a už se těší na další. Na posilněnou si dali polévku. Počasí nám přálo, bylo nádherné počasí
DĚTSKÝ KARNEVAL
Letošního karnevalu, který pořádal výbor TJ Sokol Havlíč- a sluníčko.
Další schůzky chceme věnovat přípravě na Srnčí trofej.
kova Borová, se zúčastnilo téměř 90 masek. O zábavu
za MS Tomáš Janáček
a soutěže se postaralo duo DKD Ježek Jihlava. Děkujeme především sponzorům – Městys Havlíčkova Borová, Slévárna Nové Ransko, Velkoobchod Křesťan, COOP
P RO DÁ M
Havlíčkova Borová, Koloniál Šrámková, Pribina Přibyslav,
C H A LU P U
Apartmány Betlém, Albert Hošák a Ing. Nevole Josef.
2+1 HAVLÍČKOVA
Dále děkujeme SDH Havlíčkova Borová za včasný úklid
BOROVÁ
sokolovny po plese a za zajištění občerstvení. Paní Ivě
UL. HORECKÁ čp. 71
Půlpánové za přípravu balíčků a paní Vlastě Šnajdrové za
úklid sokolovny. Bohužel zde letos chyběla dlouholetá orTEL. 728 688 169 TOTÁLNÍ VÝPRODEJ
ganizátorka karnevalu Miroslava Luňáčková.
Magda Hošáková, člen výboru TJ Sokol Havlíčkova Borová

VYBRANÉHO ZBOŽÍ

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC

ZA SUPER CENY

20. - 21. 2. Dr. Venosová Naděžda, Humpolecká 244, H. Brod, tel. 569 426 107
27. - 28. 2. Dr. Vosiková Veronika, Lánecká 970, Světlá n. S., tel.724 558 257
5. - 6. 3. Dr. Pumpová Romana, Hrnčířská 2925, Havlíčkův Brod, tel. 569 428 238
12. - 13. 3. Dr. Denby Štěpánka, Humpolecká 244, H. Brod, tel. 569 426 107
19. - 20. 3. Dr. Chládek Albert, Humpolecká 244, Havlíčkův Brod, tel. 569 426 110
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KAŽDÝ TÝDEN
NOVÉ ZBOŽÍ
KOLONIÁL ŠRÁMKOVÁ
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Zápis prvňáčků v základní škole. Foto: ZŠ

OBRAZEM

Florbalový turnaj. Foto: ZŠ
Dole: druháci v havlíčkobrodské knihovně. Foto: ZŠ

Z dětského karnevalu.
Foto: Jakub Janáček

Placená inzerce
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Stužkování deváťáků. Foto: ZŠ

Sněhulákové hraní ve třídě Koťátek. Foto: MŠ
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Podobné výtvory si budete moci vyrobit na velikonočních dílnách v ZŠ.

Zimní radovánky ve třídě Koťátek. Foto: MŠ

Budoucí prvňáčci na návštěvě v 1. třídě. Foto: MŠ

Děti ze třídy Sluníček si vyrobily dva mrazíky uličníky. Foto: MŠ

Sluníčka s kluzáky na ledě u sokolovny. Foto: MŠ

OBRAZEM

