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SLOVO STAROSTY

JAKÝ BUDE ROK 2016?
Vážení občané,
dovolte mi, abych vám všem na samém startu nového roku popřál pevné
zdraví, hodně štěstí a úspěchů v novém roce.
Jelikož stojíme teprve opravdu
na počátku roku 2016, rád bych vás seznámil s hlavními plány a úkoly, které
nás čekají. Představím vám nejzásadnější z nich:
- dobudování celkem devíti parcel
v lokalitě U Vodárny, kde navíc dojde
při vjezdu do tohoto místa k opravě
stávajícího propustku,
- oprava komunikací ulice U Vodárny
(pravděpodobně i výstavba mostku
a propojení s novou lokalitou),
- oprava komunikace v ulici Polní, oprava silnice na Železné Horky
- příprava projektů, které budou reali-
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Ohlédnutí do prosince

zovány v závislosti na přidělení dotací,
zažádáno je o dotaci na vybudování
teplovodu, žádat budeme na zateplení a výměnu oken v budově základní
školy, další připravované akce na dotace budou kanalizace a ČOV odpadních
vod,
- rekonstrukce náměstí a rekonstrukce
sokolovny - tyto akce však letos zvládneme pouze projekčně a realizace v závislosti na dotacích by následovala nejspíše až v následujícím roce, tedy 2017,
- na rok 2016 jsou připravovány i
akce, které jdou realizačně mimo úřad
městyse - ČEZ chce provést položení zemního vedení v ulici Havlíčkova,
bohužel se nám nepodařilo přesvědčit je, aby tyto práce byly provedeny
současně při rekonstrukci chodníků,

Kotlíkové dotace
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tudíž se bude muset chodník částečně
rozebrat,
- v rámci pozemkových úprav (v závislosti na přidělení dotace) měl být v letošním roce vybudován poldr pod hřištěm u vodárny a realizovány asfaltové
cesty do Manty a Příční.
Může se stát, že se nám sejdou
všechny akce najednou. Znamenalo by
to jistá omezení, a proto už nyní žádám
spoluobčany o trpělivost a spolupráci.
Nabídl jsem výčet pouze těch nejnáročnějších a nejhlavnějších projektů
a akcí. Samozřejmě nás čekají i další
akce, sportovní, kulturní, z nichž asi
největší budou Havlíčkovské slavnosti
při příležitosti výročí tohoto našeho
významného rodáka.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Koledníci letošní tříkrálové sbírky spolu s vedoucími. Jak sbírka letos dopadla, čtěte na str. 3. Foto: Marie Nevolová
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Společný školní a obecní ples druhou lednovou sobotu. Nahoře: předtančení dětí z tanečního
kroužku při borovské ZŠ, dole vlevo: vystoupení mažoretek ze Žižkova Pole. Foto: Jakub Janáček.

VÝBOR TJ SOKOL HAVLÍČKOVA BOROVÁ
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TRADIČNÍ

DĚTSKÝ KARNEVAL
V NEDĚLI

7. ÚNORA 2016
14:30
OD

V SOKOLOVNĚ V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

www.motylekzp.cz
ŽIŽKOVO POLE 83, 582 22 – přízemí v budově Zemědělského družstva
Zveme rodiče, prarodiče, děti malé i velké, sousedy a občany Žižkova Pole
a celé Vysočiny do „herny“, která slouží NEJEN dětem k setkávání, hraní, tvoření
a poznávání.

POZVÁNKA na LEDEN 2016 :
Út 19. 1. 16:00 Patchwork dílna s Dášou Paulusovou
Vlastní šicí stroj výhodou, budou se vyrábět tašky a taštičky
Cena materiálu: 100 Kč

Út 26.1. 16:30

KYTKA – Kytaroví kamarádi
Kytarový spolek se rozrůstá,
přijďte se učit hru na kytaru i vy!
Vstupné: 50Kč-student hry na kytaru, ostatní 20Kč

Všechny akce jsou organizovány neziskovým spolkem RC Motýlek z.s. (IČO 04305353).

Při zimní údržbě chodníků nově pomáhá komunálním zaměstnancům rotační
zametací kartáč a válečkový sypač. Foto: Magda Hošáková
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Náklady na provoz centra jsou hrazeny z vlastních zdrojů a sponzorských darů.
Zájemci o spolupráci/sponzoring kontaktujte nás na tel. 606 300 327
nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na www.motylekzp.cz. Děkujeme.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 11. prosince 2015
USNESENÍ

2/12/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Hošák Albert, Janáčková Blanka.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/12/2015

- schvaluje program jednání.

4/12/2015

- schvaluje rozpočet na rok 2016. Závazným ukazatelem pro Městys Havlíčkova Borová je paragraf.

5/12/2015

- schvaluje rozpočtový výhled na roky 2016 – 2019.
- schvaluje inventurní komisi pro rok 2015 ve složení Kučera Petr, Jiří Geist a Daniel Rieger.
- schvaluje pověření rady městyse k provedení rozpočtové změny k 31. 12. 2015.
- schvaluje směrnici Fondu rozvoje bydlení.
- schvaluje uzavření smlouvy na akci „Havlíčkova Borová - splašková kanalizace a ČOV“ s firmou AQA-Clean, která předložila nejnižší nabídku v ceně 300 000,- Kč + DPH. Za zpracování dokumentace pro
územní řízení, stavební řízení včetně inženýrské činnosti a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dokumentace pro provádění stavby.

1/12/2015

6/12/2015
7/12/2015
8/12/2015
9/12/2015

10/12/2015
11/12/2015
12/12/2015

13/12/2015

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o. č. 8800072630_1/VB pro akci
Plynofikace 3RD V Havlíčkově Borové.
- schvaluje smlouvu kupní s RWE GasNet, s.r.o, č. 9415002561/190740/071 pro akci Plynofikace 3RD
V Havlíčkově Borové.
- schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s panem Josefem Z. na část parcely p.č. 337
trvalý travní porost v k.ú. Peršíkov o výměře cca 1500 m2 za cenu 50 Kč/m2. Koupě bude provedena
pouze v případě realizace rybníka.
- schvaluje navržené vícepráce na akci Technická infrastruktura 9RD.
- schvaluje podporu rekonstrukcí starých neobydlených budov na svém území určených následně
k trvalému bydlení. Podpora bude nenároková v maximální výši 400 000,- Kč. Každá žádost bude
posuzována individuálně.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ VE ČTVRTEK 11. 2. 2016 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE OD 19 HODIN.

,,KAŽDÁ KORUNA
POMÁHÁ‘‘

Druhou sobotu letošního roku procházeli naší malebnou Havlíčkovou
Borovou a místní osadou Peršíkov koledníci a vybírali peníze v rámci Tříkrálové sbírky.
Ta letošní bude v rámci Oblastní
charity Havlíčkův Brod (OCH HB) použita na sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní
situaci prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků a dobrovolníků. Tyto
služby poskytuje OCH HB ročně téměř
třem tisícům klientů, a to ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec.
Většina jejich služeb je poskytována
v domácnostech klientů, proto budou
letošní vybrané finanční prostředky
využity zejména na zakoupení aut
těchto služeb. Dále se budou finance
z Tříkrálové sbírky podílet na naplňování poslání OCH HB a na projektu
Adopce na dálku. Na jmenované účely, které schválila diecézní komise, použijí 65% z výtěžků sbírky – tato část
se totiž vrací místní Charitě, která
sbírku realizovala.
Další část sbírky (asi 15%) se využije

na projekty Diecézní katolické charity
Hradec Králové, 10% potřebným v zahraničí a 5% jde na celostátní projekty
a režii sbírky.
V naší obci se vybralo 27.448,- Kč,
v Peršíkově 2.982,- Kč. Všem dárcům, kteří otevřeli svá srdce a přispěli
jakoukoliv částkou, patří velký dík!!!
Též velký dík patří ochotným a šikovným koledníkům. Letos jimi byli
Klára a Denisa Bruknerovy, Iveta
a Lenka Dejmalovy, Eliška Tonarová,
Václav Kubát, Kamila Havlíčková, Tereza Riegerová, Jana Hájková, Simona
Strnadová a Adéla Wasserbauerová.
A nesmíme opomenout ani obětavé
vedoucí – Michaelu a Milana Krčálo-

vi, Hanu Půžovou. V Peršíkově sbírku
zajistila rodina Frühbauerová. Všem
děkuji!!!
Úspěšný a požehnaný rok 2016.
Marie Nevolová, ml.

Městys Havlíčkova Borová
přijme UKLÍZEČKU/UKLÍZEČE
Nejpozději do 25. 1. 2016
mohou zájemci podat žádost
na Úřadu Městyse Havlíčkova
Borová. Bližší informace sdělí
Otto Hájek, místostarosta.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
16. 1. 16 sobota MYSLIVECKÝ PLES, hraje skupina TRIK
23. 1. 16 sobota MAŠKARNÍ PLES, pořádá TJ Sokol H. Borová, hraje GARDE
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY, Základní škola a Mateřská škola
25. 1. 16 pondělí Havlíčkova
Borová
30. 1. 16 sobota MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ, pořádá TJ Sokol H. Borová
6. 2. 16 sobota HASIČSKÝ PLES, hraje skupina AMIX
7. 2. 16 neděle DĚTSKÝ KARNEVAL, pořádá výbor TJ Sokol H. Borová
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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Podrobná verze rozpočtu je k dispozici na www.havlickovaborova.cz, pravé menu - Rozpočet a závěrečný účet.

SLOVO HEJTMANA

Na prahu nového roku 2016 se pro
nás nic zásadního nemění. Máme jediné předsevzetí – pokračovat v solidní
práci pro naše občany. Schválili jsme
rozpočet, který by nám měl stačit na
všechny aktuální úkoly. Díky dobrému
hospodaření nevytváříme žádné dluhy. Na rozdíl od rozpočtu státu, jenž
pořád své zadlužení zvyšuje.
Hodně se v poslední době diskutovalo o rozpočtech měst a obcí. Konkrétně o tzv. rozpočtovém určení daní

RADOSTI A

KOMUNÁLNÍ TECHNIKA
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– tedy o tom, jaký má být jejich podíl
– tedy s jakou částí peněz od státu mohou počítat. Jako hejtman podporuji
návrh, který vyplývá z naší dohody se
Svazem měst a obcí, aby od 1. ledna
2017 platila nová úprava o zvýšení podílu měst a obcí.
Tento rok nás čekají krajské volby. Už
teď mohu bilancovat sedm let vedení
Kraje Vysočina sociální demokracií a
svého působení ve funkci hejtmana.
Spokojeností mne naplňuje především
skutečnost, že se nám daří dělná spolupráce všech subjektů podílejících se

STAROSTI MÍSTOSTAROSTY

Přestože jsou poslední zimy „nezimní“, zakoupili jsme rotační zametací kartáč a válečkový sypač. Oba
pomocníky jsme nainstalovali na malý
traktor a s prvním sněhem je Vladimír
Šorf prověřil v praxi. Zatím se osvědčily
a přispěly k bezpečnějšímu pohybu po
chodnících. Velmi nám vadí, že někteří
majitelé vozidel nechávají své miláčky
stát tak, že zabraňují údržbě chodníků
a silnic. Pokud se po upozornění situace nezlepší, budeme uvažovat o jiném,
bohužel nepopulárním řešení.

Dále jsme zakoupili tři velkoobjemové kontejnery a tím rozšířili možnosti
jejich rozmístění po obci k provádění
úklidových prací. Rovněž tak uspokojíme zájemce, kteří budou potřebovat
přistavit kontejnery za úplatu k odstranění vlastního komunálního odpadu.
Zamýšlíme nákup svahového mulčovače, neboť stávající je natolik opotřebovaný, že časté opravy prodražují
jeho provoz a omezují jeho funkčnost.
Nákup se pokusíme řešit ve Svazku obcí
Borovsko, neboť bychom s ním zajišťovali údržbu i ve Slavětíně a Jitkově.

na fungování Vysočiny. Mohu srovnávat. V poslanecké sněmovně nejednou ztrácíme čas a energii žabomyšími
stranickými i osobními spory, zkrátka
politikařením. V krajském zastupitelstvu děláme skutečnou politiku. Také
nemáme na vše shodné názory, ale řešíme v něm racionálně věcné problémy. Za to bych rád všem členům zastupitelstva už teď poděkoval.
Věřím, že tato praxe se nezmění ani
po volbách a že i v novém období bude
kraj společně s městy a obcemi hledat
schůdné cesty k zajištění dobrého života na Vysočině.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

Shlédli jsme předváděcí akci na dálkově řízené stroje SPIDER, které sekají
trávu v obtížně přístupných terénech
a na svazích. Stejně tak nás nadchly
„předváděčky“ traktorových sekaček.
Naše sekačka slouží již 10 let a podobně jako mulčovač je často v opravě
a kvalitní sečení zajišťujeme již jen
s problémy.
Nabízí se zakoupení dalších drobných pomocníků, např. vibrační deska
a pěch, fukar na listí, akumulátorové
a motorové plotostřihy apod.

Otto Hájek, místostarosta
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PREZIDENTI SE MĚNÍ, MIKULÁŠ V BOROVÉ JE VŠAK STEJNÝ.

SLIB DODRŽEL I VLONI

Havlíčkova Borová – Když Karel Sobotka poprvé vyšel do borovských ulic
převlečený za Mikuláše, aby potěšil
i postrašil zdejší děti, na Pražském
hradě seděl Edvard Beneš a lidé byli
stále plni euforie z konce války.

Foto z roku 1987: archiv Karla Sobotky

V mikulášském rouchu – obrazně
řečeno – přečkal Vítězný únor i kolektivizaci. Nezastavil ho nezvaný příjezd
vojsk Varšavské smlouvy, tuhá doba
normalizace, perestrojka a ani rozporuplná kuponová privatizace. A v prosinci vyšel na svou mikulášskou pouť
s andělem a dvěma čerty za zády znovu. „Chodím už sedmdesát let. Nebo
víc, vlastně už úplně přesně nevím,“
směje se Sobotka. Těžko takovou informaci objektivně zjistit, ale možná je
nejdéle sloužícím Mikulášem na Vysočině. Možná i v celé České republice.
Když o něm budete mluvit jako
o panu Sobotkovi, možná ani mnozí
místní nebudou vědět, o kom je vlastně řeč. Když ale řeknete, že Mikuláše
letos znovu dělá Varhaník, bude každý Borovák doma. V rodné vísce mu
totiž snad ani nikdo jinak neřekne.
Tak tedy – devětaosmdesátiletý
Varhaník říká, že letos vlastně kvůli
horečce ani po vsi chodit nechtěl, ale
věřit se tomu moc nechce. Vždyť už
ve tři hodiny odpoledne si trochu nervózně zkouší roucho, ve kterém znovu vyrazí do ulic. Jako vyučený krejčí
si ho sám ušil. „Pochopitelně jsem si
ho ušil sám. Bývala to moje práce,“
komentuje stroze, jako by tato otázka
ani nebyla namístě.

K VÝPRASKU NEBYLO DALEKO

„Letos obcházíme šest rodin. Není
to moc, ale mně to celkem stačí,“

vysvětluje v pokojíku plném černobílých fotografií, obrazů s borovským
kostelíkem, kazet s hudbou a mezi
spoustou knih. V rohu trůní bytelný
šicí stroj, na zemi se v matném světle
líně převaluje kočka a hodiny na stěně
odbíjí čtvrtou. Rychlý pohled na ciferník. Každou chvíli má dorazit anděl se
dvěma čerty a půjde se.
„Ani nevím, proč jsem s tím začal.
Prostě se mi ta tradice asi líbila. Jooo,
my toho při nadílce zažili. Vynechal
jsem, jen když to opravdu nešlo, a to
bylo málokdy. Obcházeli jsme třeba
až čtyřicet rodin. Jednou jsem dostal
hroudou sněhu na oko tak, že jsem se
málem neudržel a hříšníka skoro seřezal. Na sněhu nás vozili družstevníci
pod parou. Chodívalo nás hodně. Dali
jsme štamprli, popovídali. To bývaly časy…,“ sype Varhaník vzpomínky
z rukávu a z jeho hlasu je cítit trocha
nostalgie. Aby ne. Najednou se ozývá
jemné zaklepání na okno ze dvora.
„Vteřinu, už jdeme,“ zahaleká, popadne falešné vousy, berlu a jde před
dům. Doprovod už čeká. „Máme na to
dvě hodiny. V šest musím být doma,“
dává na čas zvláštní důraz Mikuláš,
který má zatím na hlavě teplou čepici
zmijovku.
Je sice ještě světlo, slunce ještě
úplně nezapadlo, ale my už vyrážíme.
Na ulici před domkem čekají první
zvědavci. Varhaníka v mikulášském
si v Borové spousta lidí nenechá ujít.
Vzduchem létají přes ulici upřímné
pozdravy, záclony v oknech se vlní.
Když jde s berlou po ulici, každý se
podívá.

OSTATNÍCH ČERTŮ SE BOJÍ

Klára Vencová se svými blonďatými
vlasy a úsměvem ve tváři se na anděla prostě hodí. S Karlem Sobotkou
vyráží už minimálně po desáté. „Letos
je toho opravdu méně, ale
ještě tak před
třemi lety jsme
obcházeli
asi
patnáct domů,“
podotkne.
Abyste nemysleli, ostatní děti
v Borové samozřejmě nejsou o Mikuláše
a čerta ochuzeny. V městysi
chodívá tlup vícero, ta největší
čítá okolo patnácti rozohněných pekelníků.
„Těch se sami

trochu bojíme. Ale Mikuláše tam dělá
syn mého velkého kamaráda,“ směje
se Sobotka během rázného pochodu
přes náměstí.
A co odměna? Peníze za službičku
pro rodiče si prý nikdy nevzal. „Jednou jsem dostal do kapsy dvacetikorunu. Tři čtvrtě roku jsem ji pak hledal, abych ji mohl vrátit.“

ELÁN MLADÍKA

Jsme u prvního z domků, kam Sobotka letos zavítá. Rychle nasadit vousy
i čepici a může se jít.
S elánem – k jeho věku stěží uvěřitelným - třese zvoncem před vchodem. Po chvíli poslouchá první říkanku a dětskou zpověď. Za sedmdesát
let jich už slyšel celé stovky a tisíce.
„Pěkné to bylo. Zasloužíš si odměnu,“ říká přes vousy laskavě a malé
děvče v předsíni domu viditelně pookřeje.
Pak Mikuláš prohodí pár slov s pánem domu a před odchodem polkne
nezbytnou štamprli na zahřátí. „Dobrá,“ pochválí slivovici znalecky.
Nu, ale musí se dál. Slib je slib a devětaosmdesátiletý Mikuláš chce být
v šest hodin doma. Čekají tam na něj
vlastní potomci. Předtím je ale třeba
zvládnout ještě pět rodin, které se
třesou na nadílku.
A Borová je přeci jen docela velká. „Pane Sobotka, a co za rok?“
Ta otázka se prostě nesla celou dobu
ve vzduchu.
„Uvidíme, jestli mě tady Pánbůh
nechá…“ odpovídá věcně.
Dodejme, že ve čtvrt na sedm za
legendárním borovským Mikulášem
zaklapla branka u jeho domku. Sice
o chvíli později, ale svůj slib vlastně
dodržel.

Jakub Janáček

Foto: Jakub Janáček

5

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

DEVĚTKRÁT

Ano, toto je číslo, které nás posledním rokem spojuje se základní školou. Vánoce, které jsme již podeváté
oslavili společně se všemi spolužáky
a naší paní učitelkou, byly jako vždy
krásné a nezapomenutelné. Zhodnotili jsme vánoční besídku, která proběhla v naší režii deváťáků, nadělili
jsme si mezi sebou drobné dárečky
pro radost, navíc přidali dárky od tzv.
bazarového Ježíška, ochutnali cukroví kamarádů a připravili si vynikající
punč na zahřátí. Vůně Vánoc se příjemně linula všude kolem nás a i díky
tomuto dni jsme se ještě více těšili na
Štědrý den a ostatní svátky. Koledy,
zazpívané společně se všemi třídami
v tělocvičně a s předehrou na klarinet
od Kačky Luňáčkové, jen tu správnou
vánoční atmosféru dokreslily. Popřáli
jsme si hodně štěstí a zdraví do nového roku, který pro nás sice bude
náročný kvůli přijímacím zkouškám
na střední školy, ale věříme, že i plný
zážitků, smíchu, radosti a nezapomenutelných okamžiků.
Hana Stránská, 9. třída

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dne 7. 12. navštívili žáci z prvního
stupně divadelní vystoupení v Havlíčkově Brodě – Líný Honza. Pohádka byla poučná a všichni si odnesli
spoustu důležitých informací o tom,
že lenost se nevyplácí. Vystoupení
žáci odměnili zaslouženým a dlouhým
potleskem. Na závěr se společně vyfotografovali na památku.
Kateřina Buchalová

„VESELÉ VÁNOCE“

Takto se nazývala výtvarná dílna, na
kterou jsme se vydali 11. 12. do Galerie v Havlíčkově Brodě. Počasí nám
rovněž přálo, neboť po týdnu nepříjemného deště a větru se hned po
ránu ukázala jasná a slunečná obloha.
Po příjezdu jsme měli ještě čas prohlédnout si na náměstí dva betlémy
- dřevěný a slaměný. V obou jsme
obdivovali postavy v životní velikosti
a dětem se moc líbily. Vánoční dílna
začínala v půl deváté a v hodinovém
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programu si žáci postupně vyrobili
dvě ozdoby - andělíčka z borové šišky
a látkový domeček. Posledním dílkem
bylo moc hezké vánoční přáníčko. Po
nezbytné svačině a krátkém oddechu
naše kroky opět neomylně směřovaly
do oblíbené cukrárny. Zde jsme, jako
tradičně, zakončili náš druhý výlet do
Havlíčkova Brodu. A tak ještě jednou
- veselé Vánoce a hodně spokojenosti
a zdraví po celý příští rok.

Dana Neubauerová

ROZUMÍTE PENĚZŮM?

Obchodní akademie a Hotelová škola
Havlíčkův Brod uspořádala v úterý 1.
prosince 2015 pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol soutěž z oblasti
finanční gramotnosti s názvem „Rozumíte penězům?“ O soutěž byl mezi
školami mimořádný zájem - zúčastnilo se celkem 75 žáků (25 tříčlenných
družstev) z 9 základních škol. Naši
školu reprezentovala 3 družstva.
Soutěž se skládala ze dvou částí.
V první psali žáci test, který se obsahoval 40 otázek z oblasti finanční gramotnosti. Druhým úkolem bylo řešení
projektové úlohy: během 45 minut
mělo každé družstvo připravit pro
svoji vlastní třídu dvoudenní exkurzi
do Prahy za dodržení určitých předepsaných podmínek a tu poté v limitu
10 minut prezentovat.
A jak to všechno dopadlo?
Naše děvčata z deváté třídy – Ivana
Bencová, Věra Bruknerová a Denisa
Karásková - obsadila ve veliké konkurenci krásné 2. místo!!!
Od pořadatelů soutěže obdržely krásné ceny a šlehačkový dort (na
fotografii níže - pozn. red.). O ten se
druhý den ve škole podělili se svými
spolubojovníky, kteří se také ve veliké
konkurenci neztratili.
Naše vítězky musím velmi pochvá-

školní rok

2015/2016

lit za skvělou reprezentaci a za jejich
výkony. Členové komise, kteří hodnotili prezentace družstev, zdůraznili,
že problémem současné mladé generace je vystupování na veřejnosti,
komunikace, přednes, a to vše naše
holky zvládly na výbornou.
Na závěr musím pochválit pořadatele za skvělou organizaci nejen
vlastní soutěže, ale i za pohoštění
a zázemí, které nám vytvořili. Rádi se
zúčastníme příštího ročníku!
Dagmar Boumová

MIKULÁŠ A ČERTI

Spíš by měl znít nadpis Čerti a Mikuláš, protože právě pekelníci vzbuzovali mnohem větší pozornost, když se
prohnali naší školou i městysem. Měli
mezi sebou jen jednoho čerta domácího, jednu typickou elegantní čertici,
ostatní byli podobní spíš tzv. krampusům, krampusákům či zlým perchtům, neboť měli hrozivé gumové
masky, kožichy, vyzbrojeni byli řetězy
a zvonci, jen snad dřevěná kopyta jim
chyběla.
A právě tito hroziví čerti si došli do
každé třídy (s výjimkou prvňáků), a to
jak pro děti zlobivé, tak pro ty hodné.
Ale jestliže Peklo uslyšelo básničky
či písničky, pouštělo ty vzorné je do
Nebe. Zlobivci byli ještě chvilku „trápeni a mučeni“ pekelnými silami, ale
i oni nakonec mohli vystoupat (a to
doslova po schodech k nové tělocvičně) do nebeského království, kde na
ně už mezi obláčky a na jemné kožešince čekali dva milí andělé s Mikulášem, s balíčky (fruko, perník, figurka,
lízátko) a s vlastnoručně napečenými
perníčky.
Peklo bylo peklem se všemi svými
atributy - s pekelnou branou a nápisem, luciferským stolcem, s ohníčky
(ať už z krepáku nebo těmi skutečný-
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mi na schůdkách), nechyběly kotel či
vězení pro hříšníky, starý psací stroj
pro zápis všech špatných skutků. Navíc na zemi sláma, v rohu uhlí a pytel
s chyceným hříšníkem, z něhož koukaly už jen nohy. A tajuplné příšeří
prostoru před školní kuchyňkou, vše
pečlivě zatemněno.
Celou procházku Peklem i Nebem
zvládly i malé děti z mateřské školky. Deváťáci byli celých osm let těmi
zlobivými či hodnými dětmi, jež musí
říkat básničku a slibovat vzorné chování. Konečně mohli být těmi zlými
pekelníky, splnil se jim jejich sen.
Lenka Havlíková

DĚTI ČTOU DĚTEM - Rákosníček
a Pohádky ovčí babičky

První prosincové čtení v rámci tohoto projektu proběhlo v MŠ a bylo
už „zimně“ laděné (alespoň v pohádce, když realita je naprosto odlišná)
- Rákosníček bojoval s velkými mrazy
a sluníčko ve třídě mělo čertovské
rohy, protože Mikuláš s čerty byli za
rohem. Jen vodní víly jsme po přečtení dvou příběhů společně vybarvili
pestrými letními barvami.
„Kam pozveme mateřinku na pohádku tentokrát?“ - to byl zásadní problém, který musela VII. třída
v polovině prosince vyřešit. Po prvním společném seznámení s pohádkou O chytrém beránkovi z knížky
Pohádky ovčí babičky měli ale sedmáci jasno. Zjistili, že vlci tancují “kolo
kolo mlýnský“, hrají na honěnou a na
slepou bábu, proto se vše odehrálo
v tělocvičně naší základní školy. Prostor
jsme zmenšili postavenými žíněnkami,
všichni jsme se posadili naproti sobě
a čtení mohlo začít. Děti z mateřské
školy ani nedutaly, v tělocvičně bylo
naprosté ticho. Tu chvilku soustředění si však všichni vynahradili při tancování, hledání beránka i při pořádné
honičce.
Žáci 7. ročníku opět zjistili, že domácí příprava a zodpovědný přístup
k plnění úkolu přináší své ovoce - ani
tentokrát si neuřízli ostudu, četli na
výbornou. Děti, které příští rok nastoupí do 1. třídy, musely dávat pozor (což jako budoucí prvňáčci budou
muset umět), a navíc se opět seznamovaly s prostředím, které na ně
příští rok čeká. I další hodina tohoto
čtenářského projektu splnila svůj cíl.
Lenka Havlíková

VÁNOČNÍ BESÍDKA 2015

Vánoční besídka představila letos
s mírnou nadsázkou a humorem takový běžný školní den. Začínali jsme ranním vstáváním a končili ukolébavkou
(pro ty menší) a vytouženou diskotékou (pro ty odrostlejší), mezitím se

číslo

5

vystřídaly všechny možné vyučovací
předměty, zkoušení i starosti dnešního školáka. Věřím, že rodiče i prarodiče přišli na to, že se ve škole zase tolik
nezměnilo. Ale především doufám, že
se všichni dobře bavili.
Děkuji všem vyučujícím za přípravu
jednotlivých vystoupení, účinkujícím
za odvahu v boji s trémou a vynikající představení, žákům 9. ročníku za
vzornou organizaci a moderátorské,
taneční i herecké výkony. Jestli jsme
někde něco pokazili, tak na to rychle
zapomeňte, jestli se nám to podařilo, vyprávějte o tom všem svým známým.
Lenka Havlíková

SPORTOVNÍ DEN

tiž přiměřeně tělesně i duševně vyspělé
a jeho zákonní zástupci
mají zákonnou povinnost dostavit se
s ním k zápisu a pokud ředitelka školy
na základě posouzení lékaře a pedagogicko-psychologické poradny začátek
školní docházky neodloží, nastoupí
v září do školy.
K tomuto životně důležitému okamžiku můžeme zajisté vztáhnout citát
J. A. Komenského „Na dobrém počátku všechno záleží“. Vstup do školy
opravdu představuje pro dítě nový
zážitek spojený s velkými nároky a zatížením. Většina dětí se do školy těší.
S nadšením plní první domácí úkoly
a připravují se. Vítězoslavně přinášejí
domů první jedničky. Jenže po nějaké
době zjistí, že ve škole není jenom zábava, ale především pravidelná práce,
kterou musí splnit. A právě tady nastupuje důležitá funkce rodiny - podchytit počáteční nadšení a využít ho
jako motivaci do dalšího učení, to
všechno vás čeká. Pomáhejte svému
dítěti, ale nedělejte práci za něj! Projevujte zájem o všechno, co ve škole
prožívá a co s ní souvisí! A nezapomínejte, že nejlepší motivací do další
práce je pochvala! Období kolem zápisu a nástup dítěte do školy většinou
prožívá intenzivně celá rodina a záleží
jenom na vás, jestli bude toto období
pro vaše dítě příjemné. Protože škola
by neměla být jen nudná povinnost,
ale občas i příjemná zábava. Bylo by
velmi smutné, kdyby ve vlasti Komenského a v jeho „Škole hrou“ nastupovaly děti do školy jenom z donucení
a bez jakékoliv radosti a těšení.
Tak tedy nashledanou u zápisu!

Letošní počasí zatím zimním sportům moc nepřeje, a tak jsme si hodiny
tělesné výchovy zpestřili návštěvou
Zimního stadionu v Chotěboři. V úterý 8. prosince si jeli zabruslit čtvrťáci,
páťáci, šesťáci a sedmáci, ve středu
9. prosince je vystřídali osmáci a deváťáci. Po úvodním rozbruslení jsme se
rozdělili na tři skupiny, ve kterých naši
bruslaři plnili různé úkoly. Ti pokročilí se na ledě pohybovali s naprostou
jistotou, prokázali své dovednosti při
různých hrách či slalomu mezi kužely,
někteří se dokonce pokoušeli o jednoduché krasobruslařské figury. Ale ani
začátečníkům nečinilo bruslení potíže, velmi brzy zvládli základy bruslení,
pohybovali se na ledě s velkou chutí
a dokonce se odhodlaně zapojili do
společných aktivit. Někteří kluci hráli mezi sebou hokej, s nadšením se
drali za pukem a hru si opravdu užívali. Na závěr všichni zvládli objet
jedno kolo na čas a někteří si ho dali
Jana Žáková, výchovný poradce
ještě podruhé i potřetí. Na
stadionu vládla dobrá nálaZápis žáků do I. třídy
da, radost z pohybu, vzorné
pro školní rok 2016/2017
sportovní chování, a proto se
již těšíme na další bruslení,
které předběžně plánujeme
v únoru.
Po návratu do školy pokraŘeditelka Základní školy a Mateřské školy
čoval náš sportovní den na
Havlíčkova Borová oznamuje, že zápis žáků do I. třídy
2. stupni dalšími herními
základní školy pro školní rok 2016/2017
se bude konat
aktivitami. Ve školních tělocvičnách jsme hráli florbal,
v pondělí
rychlou a pomalou vybíjenou,
a i když přicházela únava, tak
25. ledna 2016
to nikdo nevzdal a všichni jsme
od 13.00 do 16.30 hodin
vydrželi až do konce šesté hov budově základní školy
diny, kdy jsme se spokojeně
(www.zsborova.cz, tel.: 561 202 087)
rozešli domů.
Blanka Zvolánková, Jana Žáková, 2. st.

RODIČŮM PŘEDŠKOLÁKŮ

Vážení rodiče,
právě se chystáte se svým
dítětem k zápisu do 1. třídy.
V šesti letech má být dítě to-

K zápisu se dostaví všechny děti narozené v době od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2010. Mohou se dostavit i děti narozené až do 31. 12.
2010 a ty, které měly odklad školní docházky.
Při zápisu rodiče (zákonný zástupce) předloží:
Občanský průkaz
Rodný list dítěte

……………………………………………………
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy
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LEDEN 2016
Z MYSLIVECKÉHO KROUŽKU VEŘEJNÁ SBÍRKA
V prosinci jsme s dětmi stále chodi- PRO POPÁLKY

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

NOVINKY
z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vánoce jsou pryč a zbývá se jen ohlédnout a zavzpomínat, co všechno jsme
v prosinci prožili. K úplné předvánoční
atmosféře chyběla jen troška sněhu,
ale i tak si děti v naší školce užívaly
adventní čas naplno.
Vše začalo první zapálenou svíčkou na adventním věnci, poté jsme
s napětím očekávali příchod Svatých
Barbor, čertů, andělů a Mikuláše. Děti
v obou třídách zdobily stromečky, připravovaly besídky, pouštěly skořápky – prostě jsme dělali vše, co patří
ke kouzlům Vánoc. Nejvíce snad děti
prožívaly příchod Ježíška – nadělil
do obou tříd dětské sedací soupravy
a grafomotorické labyrinty (vše v hodnotě 20 000 Kč).

NAŠE AKTIVITY

• Ve středu 2. prosince do naší školky
zavítaly Svaté Barbory s nadílkou.
• V pátek 4. prosince přišli do školky
čerti a odvedli nás do školy, kde bylo
připraveno peklo plné rarachů. Po slibu hříšníků „já už budu hodný“ jsme
se dostali do nebe k Mikuláši a andělům, kteří obdarovali všechny děti
perníčky a lízátky.
• 2. adventní pondělí děti ze třídy
Koťátek napekly perníčky a pracny.
• V úterý 8. prosince jsme ve třídě
Koťátek připravili Adventní posezení
pro rodiče, prarodiče a sourozence
dětí. Po krátkém programu si s námi
všichni poseděli u vánočního čaje
a cukroví.
• Ve čtvrtek 10. prosince jsme v kině
Krucemburk shlédli pásmo pohádek
„Krtek a Vánoce“.
• V pátek 11. prosince se děti ze třídy
Sluníček sešly se sedmáky při čtvrtém
čtení. Tentokrát si Sluníčka poslechla
pohádku „O chytrém beránkovi“.
• 3. adventní pondělí se v naší školce
v obou třídách zdobily vánoční stromečky.
• V úterý 15. prosince ve školce naděloval Ježíšek
• Tentýž den se ve třídě Sluníček konala Vánoční besídka s programem
a pohoštěním.
• Ve středu 16. prosince děti ze třídy
Sluníček již tradičně zdobily vánoční
stromečky v rodném domku K. H. B.
Přejeme všem dětem, rodičům,
příznivcům školky a spoluobčanům
úspěšný rok 2016, hodně zdraví, štěstí a pohody.
Jaroslava Janáčková
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li ven. První sobotu jsme dělali další
úpravy v okolí Poustevníkovy studánky, děti upravovaly kamení okolo potůčku, hrabaly terén a okolí, zbytek
chystáme dodělat opět na jaře. Další soboty jsme chodili na procházky
a zakrmovat zvěři do krmelců. Poznávali stopy, bohužel v bahně místo ve
sněhu, ale i tak se to dětem líbilo.
Na 3. 1. 2016 jsme naplánovali pro
děti u rybníka na Boře opékaní bifteků na ohni a bramboračku z kotlíku.
Děti plnily také různé úkoly: střelba ze
vzdochovky, hledaly a poznávaly lupeny, házely šiškami na cíl. Sice bylo
dost mrazivo, ale děti si dopoledne
náramně užily, bylo to takové opožděné zakončení starého roku.
Kroužek bude pokračovat nadále
a už vymýšlíme na letošní rok spousty aktivit a výprav, a samozřejmě také
přípravu na Srnčí trofej, které se určitě znova zúčastníme.
A touto cestou bychom chtěli poděkovat Mirce za všechno, co pro
kroužek udělala a obětovala. Budeš
nám chybět.....ZŮSTANEŠ V NAŠICH
SDRDCÍCH.....Děti z MS kroužku a vedoucí.

Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkova
Borová ve spolupráci se sdružením
Popálky o.p.s. oznamuje konání veřejné sbírky ve prospěch poradenského
centra a podporu dětí po úrazu popálením. Sbírku lze podpořit zakoupením gelové náplasti určené pro popáleniny v hodnotě 30,- Kč na úřadě
městyse v Havlíčkově Borové. Osvědčení a plná moc budou k nahlédnutí
taktéž na úřadě
městyse.
Celý výtěžek
sbírky bude předán sdružení Popálky. Děkujeme všem dárcům.
Za SDH Josef Nevole

Nela se ve své
kategorii kadet ženy
(11 - 13 let) ve velké
konkurenci umísťovala na předních
(i medailových)
příčkách.
Foto: archiv
rodiny Bartuškových

Za MS Tomáš Janáček

ŠKOLÁK Z BOROVÉ JE MISTREM SVĚTA

Jan Bartušek, čtrnáctiletý školák z Havlíčkovy Borové, se krátce před Vánocemi
stal dvojnásobným mistrem světa ve sportovním aerobiku. Svěřenec trenérky
Boženy Čapkové v klubu BM Fitness Havlíčkův Brod na karibském ostrově Martinik vyhrál co se dalo - soutěž jednotlivců i smíšených párů. Jednu ze dvou medailí daroval své sestře Nele; sourozenci (na snímku) donedávna závodili spolu,
ale Honza dospěl do juniorské kategorie a musel si najít věkem odpovídající
gymnastku. Na cenném úspěchu se podílejí i rodiče - Jana a Martin Bartuškovi. Syna nejméně jednou týdně vozí z Havlíčkovy Borové až do severočeských
Loun na trénink s aktuální sportovní partnerkou Karolínou Jánskou.
Text a foto: Ivo Havlík

Honza se stal v květnu juniorským mistrem Evropy v kategoriích muži i páry, v říjnu
mistrem ČR ve stejných kategoriích a vrcholem sezóny bylo právě mistrovství světa na
Martiniku. Nela se ve své kategorii kadet ženy (11 - 13 let) ve velké konkurenci umísťovala na předních (i medailových) příčkách.
Další fotografie na str. 11 (pozn.red.).

LEDEN 2016
KOTLÍKOVÉ DOTACE: Příjem žádostí
od 18. ledna 2016, od 8:00 hodin

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ

Od čtvrtka 17. prosince do středy 23. prosince 2015 proběhla v zasedací místnosti OÚ v Sobíňově výstava s názvem
„Bez stromečku nejsou Vánoce“. Jednal se již o sedmý ročník této oblíbené výstavy, kterou pořádá MAS Havlíčkův
kraj o.p.s. s vítěznou obcí z minulého ročníku. Rozhodování návštěvníku nebylo vůbec jednoduché, vždyť si každý musel vybrat v konkurenci 29 stromečků pouze jeden.
Hlasovacích lístků bylo odevzdáno celkem 640. Vítězem se
stal stromeček od korálkářek z Vatína s počtem 74 hlasů,
na druhém místě se umístil stromeček ZŠ a MŠ Světnov
s počtem 73 hlasů a na třetím místě stromeček MŠ Nové Veselí s počtem 60 hlasů. Gratulujeme vítězné obci, děkujeme
za účast všem ostatním a budeme se těšit na již 8. ročník,
který proběhne v roce 2016 ve Vatíně.
Celkové
pořadí

Soutěžní obec/organizace

Počet Sout.
hlasů číslo

1.

Korálkářky Vatín

74

4

2.

ZŠ a MŠ Světnov

73

28

3.

MŠ Nové Veselí

60

26

4.

MŠ Ždírec nad Doubravou

53

14

5.

Nové Ransko

49

20

6.

Studnice I.

41

23

7.

MŠ Pohled

36

16

8.

ZŠ Ždírec nad Doubravou

33

3

9.

2.A a 2.B Ždírec nad Doubravou

30

18

10.

Centrum pro rodinu Doubravka
Ždírec n/D

29

17

11.

MŠ Sobíňov

21

11

12.

SDH Kohoutov

20

21

13. – 15.

Sazomín

13

9

13. – 15.

MŠ Velká Losenice

13

10

13. – 15.

ZŠ Havlíčkova Borová

13

1

16.

Školní družina Ždírec n/D

11

2

17.

SDH Údavy

10

12

18.

Studnice II.

9

15

19. – 20.

Slavětín

8

7

19. – 20.

ZŠ Krucemburk

8

6

21.

Chlumětín

7

29

22. – 23.

MŠ Havlíčkova Borová

6

13

22. – 23.

Info centrum Ždírec n/D

6

19

24. – 25.

ZŠ Velká Losenice

5

25

24. – 25.

ZŠ Přibyslav

5

22

26.

SDH Dlouhá Ves

4

24

27. – 29.

ZŠ Sobíňov

1

27

27. – 29.

MŠ Přibyslav

1

8

27. – 29.

ZŠ a MŠ Oudoleň

1
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Žadatelé o Kotlíkové dotace mohou žádosti předkládat
od 18. 1. 2016 od 8:00 hod na hlavní budově Krajského
úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. V rámci Kotlíkových dotací lze proplatit výdaje, které vznikly a byly
uhrazeny po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí, tedy
po 17. 12. 2015.
Žádosti o poskytnutí Kotlíkové dotace jsou k vyzvednutí na hlavní budově Krajského úřadu Kraje Vysočina,
Žižkova 57, Jihlava, popřípadě je lze stáhnout na internetových stránkách kraje http://kr-vysocina.cz/kotliky.asp
pod záložkou „Dokumenty ke stažení“. Veškeré potřebné informace ke Kotlíkovým dotacím je možné dohledat
v Pravidlech Rady Kraje Vysočina, která naleznete pod
záložkou „Pravidla dotačního titulu“.
Kraj Vysočina podal žádost o dotaci v celkové výši téměř 240 mil. Kč na výměnu zdrojů tepla na pevná paliva
do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.
Po Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí bude
tyto tzv. Kotlíkové dotace podle předem daných pravidel MŽP bude rozdělovat Kraj Vysočina občanům na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva
v rodinných domech v Kraji Vysočina.
Příjem žádostí bude spuštěn po vyhlášení výzvy pro
žadatele a bude trvat v prvním kole minimálně dva roky.
POZOR – Náklady vzniklé ještě před vyhlášením výzvy
nebudou uznatelné, tj. nebude možné je proplatit!
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby
a podporu lze žádat na výměnu kotle pouze v nemovitosti určené k bydlení (rodinný dům s max. 3 bytovými
jednotkami) na území Kraje Vysočina. Předmětem podpory bude:
- kotel na pevná paliva, kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
- kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel,
- tepelné čerpadlo
- související stavební úpravy s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající
- služby energetického specialisty
- realizace mikroopatření do max. 20 tis. Kč
Bližší vymezení bude uvedeno ve Výzvě.
Výše podpory:
- 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
- 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
- 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)
Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude
v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech
Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5%
výhodu, tedy vyšší dotaci).
Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace může
být tedy 127,5 tis. Kč.
Pramen: www.kr-vysocina.cz

Počet hlasujících návštěvníků: 640

Jaroslava Hájková
Fotografie vítězných stromečků najdete ve fotogalerii na str. 2. (pozn.red.)
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OSMISMĚRKA O CENU

Nenechte si ujít ............... (tajenka) ples předposlední lednovou sobotu.

LEDEN 2016

SILVESTROVSKÝ VÝBĚH BOROVSKÉ DESÍTKY
SI NENECHALO UJÍT NA TŘICET NADŠENCŮ
Ani silný vítr a teploty pod bodem mrazu, které v poslední den
roku 2015 na Vysočině vládly, neodradily v Havlíčkově Borové
nadšené běžce od výběhu na desetikilometrové trati.
V Havlíčkově Borové se každoročně totiž v létě koná populární Borovská desítka a její pořadatelé se rozhodli uspořádat
i silvestrovský závod. Ten ovšem necelá třicítka běžců neběžela
v žádném ostrém tempu, cestou si závodníci spíše většinu času
povídali a obdivovali krásnou krajinu zdejších lesů rozzářenou
zimním sluncem.
Podle účastníků se po většinu času běželo skutečně báječně,
protože v hlubokých lesích nefouká a trasa tak byla velmi příjemná. Na konci na všechny čekal teplý čaj s rumem a nezbytný
přípitek, který si nikdo nenechal ujít. Jak se tedy zdá, v Borové by
se mohla zrodit nová a zajímavá tradice.
(dop), Havlíčkobrodský deník 4. 1. 2016

LEGENDA: AKT, BAHNO, BACHOR, BRUSLE, DIETA
DODAVATEL, ILUZE, KAL, KARPÁL, KEL, KOPANINSKÁ, KVANTITA, KYSLIČNÍK, KÝTA, LOKOMOTIVA
MINA, OTOK, PODNIKATEL, SMYK, ŠIBŘINKY,
ŠVÉDŠTINA, TARTAS, TRH, UDĚLIL, ZÓNA
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 1. 2016
na úřad městyse.
VÍTĚZI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. TEREZA KAŠPÁRKOVÁ, H. BOROVÁ 95
2. IVA NEJEDLÁ, H. BOROVÁ 286
3. BOHUSLAVA BERÁNKOVÁ, H. BOROVÁ 243
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

VÁCLAV VĚTVIČKA PROMLUVIL
O BOROVÉ
Botanik a spisovatel Václav Větvička v tříhodinovém
vánočně laděnému pořadu k dobrému jitru 26. prosince, který vysílal Český rozhlas 2, s odkazem na
svátek sv. Štěpána mapoval všechny obce pojmenované po prvomučedníkovi, ale v tématickém cestopise se rovněž zastavil v Havlíčkově Borové. Řekl,
že tam s oblibou sedává na návrší pod hřbitovní zdí
u kostela sv. Víta a s němým úžasem sleduje široké
panorama části Vysočiny.
Borovou označil za místo, o němž prý platí, že
leží „za devatero horama”. Popularizátor přírodovědy a české barokní krajiny 13. ledna oslaví
78. narozeniny.
Ivo Havlík

Fotografie z běhu ukazuje str. 11 napravo: ta první je z trasy (foto
Michal Fišer), a společné foto před startem s necelou třicítkou
běžců (foto Linda Burianová).
I z tohoto silvestrovského výběhu je k dispozici video. V krátkém
čase ho vytvořil Filip T.A.K., je ke shlédnutí na facebooku B10,
facebooku městyse a webových stránkách Havlíčkovy Borové.
(pozn. red.)

MUDr. PUČALÍK Z DŮVODU NEMOCI NEORDINUJE

1. 2. – 19. 2. 2016
Zastupující lékaři:

MUDr. Fronková ( Humpolecká ulice)
1.2. – 5.2.2016
Ordinační hodiny: PO 7.30 – 11.30
ÚT 7.30 – 11.30
ST 13.00 – 16.30
ČT 7.30 – 11.30
Pá 7.30 – 11.30
Tel: 569 427 632
------------------------------------------------------------------MUDr. Miličová (Beckovského ulice)
8.2. – 12.2.2016
Ordinační hodiny: PO 11.00 – 18.00
ÚT
7.00 – 13.00
ST
7.00 – 13.00
ČT
7.00 – 13.00
Pá
7.00 – 12.00
Tel: 604 108 723
---------------------------------------------------------------------MUDr. Varjassy ( ordinace u Baukomplexu)
15.2 – 19.2.2016
Ordinační hodiny: PO – PÁ 7.00 – 11.00 hodin
Tel: 774 409 208

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
16. - 17. 1., Dr. Staňková Milena, Dobrovského 2023, H. Brod, tel. 569 426 108
23. - 24. 1. Dr. Palánová Helena, Humpolecká 244, H. Brod, tel. 569 426 103
30. - 31. 1. Dr. Kotrbová Věra, Dobrovského 2023, H. Brod, tel. 569 422 741
6. - 7. 2. Dr. Kohlová Hana, M. Střely 420, Krucemburk, tel. 569 697 226
13. - 14. 2. Dr. Beránková Marie, Dobrovského 2023, H. Brod, tel. 569 426 109
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P O D Ě KO VÁ N Í

Rádi bychom tímto poděkovali panu Lubomíru Havlíčkovi ze
Zahradní ulice za to, že na konci prosince našel a v pořádku nám vrátil
vzášedlo dron, v jehož nalezení jsme
již nedoufali. Děkujeme Vám!
Zvolánkovi, Zahradní ulice

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Nedělní dopoledne na Boře.
Foto: MS

Jan Bartušek s Karolínou Jánskou - mistři
světa ve sportovním aerobiku. Článek čtěte
na str. 8. Foto: archiv rodiny Bartuškových
Z vánoční besídky. Foto: Linda Burianová

Prosincové pravy
v okolí Poustevníkovy
studánky. Foto: MS
Z vánoční
besídky.
Foto: Linda
Burianová
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Vlevo: z projektu Děti čtou dětem.

Čerti, andělé a Mikuláš. Foto: ZŠ

Třída Koťátek pekla cukroví. Foto: MŠ

Vpravo: Koledy, zazpívané společně se všemi třídami v tělocvičně poslední školní den před Vánoci
a s předehrou na klarinet od Kačky Luňáčkové, tu správnou vánoční atmosféru dokreslily. Foto: ZŠ

Děti čtou dětem. Foto: ZŠ

Adventní posezení ve třídě Koťátek. Foto: MŠ

Již tradičně zdobili předškoláci vánoční stromky v rodném domku K.H.B. Ježíškova nadílka ve třídě Sluníček. Foto: MŠ
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