JARMARK
+ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

v neděli 29. listopadu od 14 do 17 hodin
LISTOPAD 2015
ve Vitusu na faře v Havlíčkově Borové

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

BOROVSKÉ LISTY

Od 15.30 do 17 hodin bude otevřeno i Peklo a Nebe pro děti,
navíc i Nebeská kavárna s čajem, svařákem a cukrovím.

V 17 hodin se průvodem vydáme na náměstí, kde po vystoupení
dětí z borovské mateřské školy rozsvítíme vánoční strom.
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PRAVIDELNÁ PÉČE
O LES ZABRÁNÍ
ŠÍŘENÍ KŮROVCŮ
Letošní velmi suché léto spolu s vysokými letními teplotami a semenným
rokem u smrků vyvolalo masivní usychání porostů s následným napadením podkorním hmyzem. Je na vlastnících lesů, zda se jim podaří ochránit
lesní majetky před kůrovcovou kalamitou, nebo zda svoji liknavostí dopustí, aby kůrovci znehodnotili výsledek
dlouholeté péče o porosty. Vlastníci
lesů jsou mimo jiné povinni aktivně vyhledávat, evidovat a likvidovat
hmyzem napadené stromy a činit
opatření, aby se hmyzí škůdci nešířili.
Co to v praxi znamená? Jak by se
měl odpovědný vlastník v okamžiku
jako je tento zachovat? Měl by samo-

Borovská sokolovna
str. 5

zřejmě spolupracovat se svým odborným lesním hospodářem. Pokud jeho
jméno nezná, tak mu ho jistě sdělí na
odboru životního prostředí na pověřeném městě. Dále by vlastník měl
provádět pravidelnou kontrolu svého majetku v intervalu 10 až 14 dnů.
Postup žíru kůrovců je překvapivě
rychlý a čím vyšší teplota, tím je vývoj
podkorního hmyzu rychlejší. V případě zjištění souší nebo chřadnoucích
stromů (na některých je pouze několik suchých větví či výron smůly),
je nutno velmi rychle provést jejich
těžbu a dříví napadené kůrovcem co
nejdříve z lesa odvézt. Je dobré i likvidovat klest, neboť v silnějších větvích

Burza knih

str. 4

Adventní pozvání

str. 2, 4, 9

často dochází k vývoji menších druhů
kůrovců. Je třeba počítat s faktem, že
se na stejném místě po krátkém čase
objeví další souše, a to často za několik málo dnů. Z dikce „Lesního zákona“
jsou vlastníci povinni kůrovci napadené stromy zpracovat do konce března
příštího roku. Zkušenost mi však říká,
že je třeba nečekat na jaro a udělat
v lese pořádek co nejdříve. Důvody jsou
dva. Prvním důvodem je dobré počasí, kdy na polích nejsou plodiny a pole
lze využít k přibližování a skládkování
dříví. Na jaře bude půda promočená
a na polích a loukách bude vznikat
škoda.
...pokračování na str. 3

Poslední říjnovou sobotu pořádali borovští myslivci výlov rybníka Na Rozvalinách. Foto: Linda Burianová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
BLAHOPŘEJEME
Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová
Vás zve na tradiční

ADVENTNÍ
JARMARK
+ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU

Dne 29. října 2015 oslavili
šedesát let společného života
Marie a Miroslav Křesťanovi
z Havlíčkovy Borové 112.
Do dalších let společného
života přejí hodně zdraví
a spokojenosti synové,
snachy, vnoučata a vnučka.

v neděli 29. listopadu od 14 do 17 hodin
ve Vitusu na faře v Havlíčkově Borové

BURZA KNIH

Od 15.30 do 17 hodin bude otevřeno i Peklo a Nebe pro děti,
navíc i Nebeská kavárna s čajem, svařákem a cukrovím.
V 17 hodin se průvodem vydáme na náměstí, kde po vystoupení
dětí z borovské mateřské školy rozsvítíme vánoční strom.
Na náměstí zajišťuje občerstvení rada městyse.

LISTOPAD 2015

polovina listopadu – polovina prosince

KNIHOVNA HAVLÍČKOVA BOROVÁ

20. 11. 2015 OD 19:00

Havlíčkova Borová 163, Havlíčkova Borová
http://havlickovaborova.knihovna.cz/

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE

HAVLÍČKOVA BOROVÁ

PROMÍTÁNÍ

DOKUMENTŮ FILIPA T.A.K.:
1.
2.
3.
4.

NA TRATI BOROVSKÉ DESÍTKY
V CÍLI A STUPNĚ VÍTĚZŮ
DĚTSKÝ ZÁVOD B10
POŘADATELÉ A DOBROVOLNÍCI

Cena:
10 – 50 Kč

Ochotnický spolek JenTak Havlíčkova Borová, o. s.

KDYŽ SE
ZHASNE...
Tato party vás nenechá vydechnout!

Sobota 12. prosince, 19:00
SOKOLOVNA
HAVLÍČKOVA BOROVÁ

Scénář: Michaela Doleželová a Roman Vencl, Režie: Hana Tonarová
PEPA
HANA
DÁDA
NEVOLE
TONAROVÁ
HAMERNÍKOVÁ

SPOLEK
PŘEDVÁNOČNÍ

VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVE NA
TVOŘIVOU DÍLNU PRO SENIORY

V NEDĚLI

6. 12.

OD

14:00

V ZASEDACÍ
MÍSTNOSTI
ÚŘADU MĚSTYSE

HAVLÍČKOVA BOROVÁ
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SVATOMARTINSKÝ
PRŮVOD
14. 11. 2015 od 16:00
Sejdeme se na náměstí, odkud nás sv. Martin
na bílém koni povede průvodem lampionů.

Nenechte si ujít

OHŇOVOU SHOW
na asfaltu u sokolovny!

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

LISTOPAD 2015

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 8. října 2015
USNESENÍ

2/10/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Dejmal Ondřej, Mgr. Žáková Jana.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/10/2015

- schvaluje program jednání.

4/10/2015

- schvaluje koupi pozemků označených jako p.č. 4055/1 trvalý travní porost o výměře 902 m2,
p.č. 4055/2 trvalý travní porost o výměře 837 m2, p.č. 4055/3 trvalý travní porost o výměře 879 m2,
p.č. 4055/4 trvalý travní porost o výměře 868 m2, p.č. 4055/5 trvalý travní porost o výměře 873 m2,
p.č. 4055/6 trvalý travní porost o výměře 864 m2, p.č. 4122/2 trvalý travní porost o výměře 876 m2,
p.č. 4122/3 trvalý travní porost o výměře 871 m2 a p.č. 4271/2 orná půda o výměře 879 m2 vše v obci
a k.ú. Havlíčkova Borová zapsané na listu vlastnictví č. 328, dle geometrického plánu č. 629-28/2015
od pana Karla J. za cenu 1 569 800,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
- schvaluje koupi pozemků označených jako p.č. 92/1 trvalý travní porost o výměře 206 m2, p.č. 94/1
orná půda o výměře 4670 m2, p.č. 95/2 trvalý travní porost o výměře 213 m2, p.č. 95/1 trvalý travní
porost o výměře 811 m2, p.č. 4420 trvalý travní porost o výměře 1679 m2, vše v obci a k.ú. Havlíčkova
Borová zapsané na listu vlastnictví č. 219, od pana Bohumila B. za cenu 1 018 469,- Kč a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
- schvaluje prodej pozemku p.č. 3120/55 o výměře 133m2 v k.ú. Havlíčkova Borová dle g.p. 627-18/2015
panu Zdeňku D. za cenu 50 Kč/m2.
- schvaluje prodej části pozemku p.č. 3240/1 označeného jako díl „a“ o výměře 2 m2 v k.ú. Železné
Horky dle g.p. 29-187/98 manželům Veronice a Janu S. za cenu 50 Kč/m2.
- neschvaluje prodej části pozemku p.č.241/1 v k.ú. Havlíčkova Borová paní Janě S.
- ruší směrnici k zadávání zakázek malého rozsahu č. 1/2012.

1/10/2015

5/10/2015

6/10/2015
7/10/2015
8/10/2015
9/10/2015
10/10/2015

11/10/2015

- schvaluje příspěvek na opravu domu č.p. 74 panu Radku M. ve výši 100 tis. Kč za podmínky provedení opravy domu dle předložené dokumentace a převedení trvalého bydliště do tohoto objektu do
tří let od podpisu smlouvy.
- schvaluje uzavření smlouvy na dodávku el. energie a plynu s firmou Fonergy na rok 2016.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ 12. 11. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU
MĚSTYSE OD 19 HODIN.

PRAVIDELNÁ PÉČE O LES...

...pokračování ze str. 1

14. 11.
Druhým důvodem je vysoká pravděpodobnost poklesu cen dříví.
Troufnu si tvrdit, že v období mě- 19. 11.
síců května a června příštího roku
bude kůrovcové dříví velmi těžce 20. 11.
prodejné.
Po provedené větší těžbě je
třeba provést prevenci například 21. 11.
v podobě vyvěšení odchytové- 28. 11.
ho lapače. Vlastník, který vytěžil
3 kůrovcové stromy, lapač pořizovat nemusí. Komu však těžbou 29. 11.
vznikla holina o ploše několika
arů, měl by však lapač instalovat.
6. 12.
O tomto je třeba se poradit se
svým odborným hospodářem
a ten vám poradí, zda je třeba la- 12. 12.
pač instalovat a do kterého místa.
Pokud vlastníci budou aktivní 20. 12.
a zodpovědní a pokud nám ještě
trochu pomůže příroda studenou 9. 1. 16
zimou a vlhkým jarem, věřím, že 16. 1. 16
kůrovcová kalamita na Vysočině
23. 1. 16
nepropukne.
Lesu zdar
30. 1. 16
Ing. Jiří Svoboda
6. 2. 16
ředitel LDO Přibyslav

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
sobota
16:00
čtvrtek
17:00
pátek
19:00
sobota
sobota
neděle
neděle
14:00
sobota
19:00
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD S OHNIVOU SHOW
- pořádá spolek TrojHáček, pozvánka na str. 11
AKCE S MARY KAY - diagnostika pleti, trendy v líčení
- zasedací místnost úřadu městyse, pořádá knihovnice
BOROVSKÁ DESÍTKA 2015 - promítání filmového dokumentu
Filipa T.A.K. z letošního ročníku závodu, pozvánka na str. 2
SETKÁNÍ SE SENIORY - pořádá městys, pozvánka na str. 4
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ PRAHY - pořádá městys,
odjezd v 12:30 z náměstí v Havlíčkově Borové
ADVENTNÍ JARMARK + ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
- pořádá spolek JenTak a radní městyse - plakát str. 2, info str. 4
TVOŘIVÁ DÍLNA PRO SENIORY - VÝROBA VÁNOČNÍCH
OZDOB - pořádá spolek TrojHáček, pozvánka na str. 2
KDYŽ SE ZHASNE... hraje divadelní spolek JenTak,
sokolovna Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 2
VÁNOČNÍ BESÍDKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY - pozvánka na str. 12
OBECNÍ A ŠKOLNÍ PLES, hraje skupina GARDE
MYSLIVECKÝ PLES, hraje skupina TRIK
MAŠKARNÍ PLES, pořádá TJ Sokol H. Borová, hraje GARDE
MAŠKARNÍ PRŮVOD OBCÍ, pořádá TJ Sokol Havlíčkova Borová
HASIČSKÝ PLES, hraje skupina AMIX
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

SLOVO HEJTMANA

Už přibližně rok uplynul od posledních voleb. Od voleb do městských
a obecních zastupitelstev. Ty zajímají
občany snad nejvíc ze všech, protože se dotýkají jejich bezprostředního
okolí a výsledky mají na očích. Jejich
obliba vděčí i skutečnosti, že kandidáti kromě těch z velkých měst se
nemohou schovávat za plakát příslušné strany, jsou v místě svého působení známi. Lidé je hodnotí podle
jejich chování a konkrétních činů. Ze
své zkušenosti mohu říci, že starostky a starostové na Vysočině odvádějí dobrou práci. Ať ti staronoví nebo
úplní nováčci. Přitom nejvíc obdivuji ty z malých obcí, kteří nemají
k dispozici žádný úřednický aparát
a musí mnohdy spoléhat sami na sebe
a na obětavost svých spoluobčanů.
Poslední zářijovou neděli jsem byl
účastníkem události významné nejen
pro celou Vysočinu. U příležitosti dvacátého výročí svatořečení Zdislavy
papežem Janem Pavlem II. byl v Kři-

žanově odhalen památník svaté Zdislavy. Slavnosti u této příležitosti se
zúčastnilo několik tisíc poutníků. Monumentální památník byl realizován
díky urputnosti a aktivitě občanů našeho kraje. Zdislava byla opravdovou
osobností, která přispěla k propagaci
naší země kdysi v centru tehdejšího
světového dění v Římě. V roce 1907
byla prohlášena za blahoslavenou
a roku 1995 papežem Janem Pavlem
II. za svatou.
Dnešní cesty k propagaci směřují jinudy a jinými prostředky. Celkovou návštěvu 225 tisíc návštěvníků zaznamenala expozice Kraje Vysočina v Českém
domě na Světové výstavě EXPO 2015
v italském Milánu. Náš pavilon nakonec patřil mezi deset nejnavštěvovanějších. Expozice Vysočiny s názvem
Budiž světlo! vznikala od projektu až
po realizaci zhruba rok a sklidila velký úspěch. Příjemně mě při setkáních
s návštěvníky překvapil jejich zájem
o Českou republiku i jejich znalost
naší země. Během deseti dnů navštívilo naši expozici více lidí, než kterou-

koli nejnavštěvovanější turistickou
atraktivitu v Kraji Vysočina za celý rok.
Tolik pozitivních reakcí na originální
světelnou cestu za poznáním pouze
potvrzuje správnost našeho společného rozhodnutí – prezentovat se na
Světové výstavě.
Během své návštěvy EXPA 2015
v italském Milánu jsem se setkal rovněž se zástupci italského regionu Friuli Venezia Giulia. Hlavním tématem
této schůzky bylo obnovení partnerství. To bylo uzavřeno mezi oběma regiony poprvé v září 2006 a trvalo čtyři
roky. Nyní si musíme společně ujasnit,
v jakých oblastech naše regiony chtějí, mohou a dokážou spolupracovat.
Následně musí o uzavření partnerství
rozhodnout zastupitelstva. Jde o to,
aby nebylo formální jako kdysi, ale
aby přinášelo užitek oběma stranám.
Na světové výstavě mě v rámci podnikatelské mise doprovodilo i dvacet
podnikatelů z Kraje Vysočina, což by
mělo pomoci i k oživení partnerských
a obchodních vztahů.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU A JARMARK

SLOVO STAROSTY

Ochotnický spolek JenTak zve všechny na
tradiční adventní jarmark a rozsvěcení vánočního stromu. Koná se jako obvykle první
neděli adventní, která letos připadá již na
29. listopadu.
Ve Vitusu na borovské faře bude od 14 do
17 hodin otevřen jarmark, kde můžete načerpat předvánoční atmosféru a zakoupit si
drobné dekorace, perníčky, bižuterii a další.
Pro děti by měla být připravena malá dílnička, ale především na ně bude od 15.30 do 17
hodin čekat Peklo s hrozivými čerty, a pro ty
hodné děti, které dostanou z Pekla propustku, také Nebe s Mikulášem a anděly.
Pro všechny příchozí pak chystáme pohoštění – v nabídce bude svařák, čaj i vánoční
cukroví zdarma, a další pochoutky. Otevřít
chceme tentokrát i Nebeskou kavárnu, aby
si mohli nejen senioři posedět a pokochat se
pohledem na děti spěchající za Mikulášem
do nebe, a přitom si vypít čaj a pobesedovat.
Obsluhovat je budou přímo andělé!
V 17 hodin jarmark i kavárnu uzavřeme
a v průvodu s čerty, anděli i Mikulášem se
vydáme na náměstí, kde bude po krátkém
programu dětí z místní mateřské školky slavnostně rozsvícen vánoční strom. Na náměstí
se od 17 hodin starají o zábavu a pohoštění
radní městyse.
Přijďte se s námi JenTak naladit.
A coby vánoční dárek od nás prosím přijměte pozvání na 20. reprízu úspěšné
divadelní komedie Když se zhasne, kterou bychom Vám rádi zahráli v sobotu 12.
prosince od 19 hodin v sokolovně v Havlíčkově Borové.

V sobotu 21. 11. 2015 proběhne tradiční setkání s důchodci. Opět,
jako již každoročně, bude zajištěno pohoštění a na harmoniku zahraje
Ing. Josef Nevole. Všechny naše spoluobčany vyššího věku tímto srdečně
zvu na příjemné posezení.

Hana Tonarová
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POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ S DŮCHODCI

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Dne 29. 11. 2015 od 17:00 bude na náměstí probíhat tradiční rozsvěcení
vánočního stromu. Před rozsvěcením se představí děti z mateřské školy s
krátkým programem. Radní městyse Vám opět připraví čaj a samozřejmě
i svařák. Všichni jsou srdečně zváni.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
Vážení a milí čtenáři! V srpnu
a v září jsme v knihovně dělali revizi. Při té příležitosti
bylo vyřazeno kolem 650 knih
z důvodu opotřebování nebo
vícečetnosti. Většina z nás neumí knihu vyhodit, proto vás chci
pozvat na burzu, kde bude možné si nějaký titul za symbolickou
cenu zakoupit (10,- až 50,- Kč).
Knihy, které se neprodají, budou
nabídnuty antikvariátu, a ty, které nenaleznou nový domov vůbec nikde, budou znehodnoceny a dány do sběru. Burza bude
probíhat od poloviny listopadu
do poloviny prosince v prostorách knihovny.
Nastal listopad a s ním i změna provozní doby v knihovně a v
muzeu až do konce února 2016:
Pondělí, středa: 8.00 – 12.00
Úterý, čtvrtek: 10.15 – 16.45

MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
VÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVE NA TRADIČNÍ

V SOBOTU 21. LISTOPADU 2015 OD 14:00

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE
TĚŠIT SE MŮŽETE NA POSEZENÍ S MUZIKOU I PŘÍJEMNÉ POHOŠTĚNÍ

V období sezony muzea není tolik času
na nějaké tvoření a hraní si s knihovnou. Nyní můžete využít toho, že čas je.
Ve spolupráci s kosmetickou poradkyní
jsem připravila na 19. 11. v podvečer
od 17°° příjemné setkání s novými trendy v líčení, možností nechat se zkrášlit
a diagnostikovat pleť. Některé z místních
dam už na tomto sezení byly přítomny
v minulých dvou letech, takže ví, že je
účast nic nestojí, pouze jejich čas. Plakátek bude uveřejněn na webových stránkách knihovny a vyvěšen na obvyklých
místech. Na akci jste srdečně zváni.

Marcela Sobotková, knihovnice a průvodkyně

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
LISTOPAD 2015
RADOSTI A STAROSTI MÍSTOSTAROSTY VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE

SOKOLOVNA - SILVESTR, PLESY,
TANEČNÍ ZÁBAVY, SPOLEČENSKÉ AKCE, POPLATKY, ÚDRŽBA

Obsazení sokolovny a venkovních
ploch je evidováno na úřadu Městyse
Havl. Borová. Pokud by měl někdo zájem pořádat oslavu Silvestra v místní
sokolovně, je třeba, aby se včas informoval. Totéž platí i o pořádání plesů,
tanečních zábav a jiných společenských a kulturních akcí zde pořádaných. V současné době jsou stanovena
pravidla tak, že bude sepsána smlouva, zájemce nehradí nájemné, uhradí
přípravné a úklidové práce, spotřebu
elektrické energie, rozbitý, případně
poškozený inventář a zařízení. Zájemci
o pořádání akcí musí kontaktovat paní
Magdu Hošákovou, tel. 569 642 101,
e-mail:
urad@havlickovaborova.cz
nebo Otto Hájka, tel. 737 236 944,
e-mail: ottohajek@seznam.cz.
V průběhu měsíce listopadu a prosince bude městys provádět v sokolovně drobné úpravy, opravy, údržbu,
malířské a natěračské práce. Toto zde
bylo realizováno naposledy v roce
2007, kdy byla založena místní Tělocvičná jednota Sokol Havlíčkova Borová. Od České obce sokolské v Praze se
mi podařilo prostřednictvím jednání
získat určité finanční prostředky na
opravy, údržbu a malování sokolovny. Bohužel v tu dobu nebylo vedení naší obce této aktivitě nakloněno
a nevyhovělo ani jedné ze žádostí
o finanční výpomoc, které jsem na jednání zastupitelstva inicioval. Finanční
prostředky na malování sokolovny
a přístavby tehdy vložila i Tělovýchovná jednota Sokol Havlíčkova Borová
a tak se povedlo upravit a zkrášlit prostory, které jsou využívány až do současnosti. Až letos, po devíti letech, se
díky pochopení vedení městyse podařilo výše zmíněné zopakovat.
Přípravné a úklidové práce bude nadále provádět paní Vlasta Šnajdrová,
topení v sokolovně zajišťuje paní Jana
Janáčková. Pořadatelé musí uvedené
osoby včas kontaktovat a dohodnout
s nimi potřebné formality. Kontakty
Vám předáme v případě potřeby na
úřadu městyse.
V sokolovně a v přístavbě platí zákaz
kouření. Nikde není vyhrazen prostor
pro kuřáky. Ti mohou své vášně realizovat pouze venku. Za dodržení tohoto nařízení zodpovídá pořadatel akce
a provozovatel zařízení. Kontrolu budou provádět vždy dva členové rady
městyse v přítomnosti hlavního pořadatele. O výsledku bude vyhotoven
písemný záznam a z něj vyplývající
konkrétní opatření.

SBĚRNÝ DVŮR, KOMPOSTÁRNA

Sběrný dvůr a kompostárna budou otevřeny podle počasí tak, abychom umožnili občanům odvozit sem zbylý podzimní odpad. O termínu uzavření budeme
informovat místním rozhlasem.

HLÁŠENÍ NA MOBIL A NA E-MAIL

Řada našich občanů stále neví o možnosti nechat si posílat zdarma hlášení místního rozhlasu na svůj mobilní
telefon nebo na e-mailovou adresu.
Stačí nahlásit na úřad městyse číslo telefonu, případně e-mail a každé
hlášení se vám bude zaznamenávat
do došlých zpráv. Bude to i opakované
hlášení, které pro lepší informovanost
občanů provádíme a tím upozorňujeme na konání jednotlivých aktivit.

KŮROVEC A KÁCENÍ STROMŮ

V letošním roce byl zaznamenán dosti velký výskyt lýkožrouta smrkového (Ips typographus), malého nenápadného broučka s válcovitým tělem
černohnědého zabarvení s lesklými
světložlutými chloupky. Tykadla jsou
paličkovitá s lomeným švem. Dorůstá velikosti 4 - 5,5 mm. Ten v mnoha
lokalitách napadl i stromy v obecním
lese. Museli jsme přistoupit k pokácení napadených stromů, jejich vytěžení
a k prodeji znehodnocené suroviny.
Nejvíce viditelná je vzniklá mýtina
v zatáčce u Piváru za mostem směrem
na Chotěboř. Tento prostor bude po vyčištění a odborné konzultaci opětovně
zalesněn.

O práci u obce se opětovně zajímal
pan Roman Šnajdr, který přehodnotil své původní rozhodnutí o ukončení pracovního poměru a byl přijat.
Věřím, že nám pomůže plnit úkoly
a aktivity, kterých je u obce velmi
mnoho. Přeji mu, aby byl se svou prací a vystupováním spokojený a obci
prospěšný.

PODĚKOVÁNÍ

Velmi děkuji Českému zahrádkářskému svazu, který za pomoci svých
členů uspořádal již tradiční podzimní moštování ovoce. Tato akce byla
velmi zdařilá, moštování se zúčastnilo kromě místních i velké množství
zájemců z širokého okolí. Přínosem
byla i spolupráce s mysliveckým sdružením, které vylisované zbytky pravidelně odváželo lesní zvěři na zkrmování. Přál bych si, aby byli čtenáři
Borovských listů ještě více informováni o aktivitách našeho zahrádkářského spolku.
Stejně upřímné poděkování patří
i TrojHáčku, jehož členové uspořádali
první ročník ŠTRŮDLOVÁNÍ, spojeného s odbornou přednáškou místního
rodáka MUDr. Petra Stránského. Obě
akce byly zdařilé a velmi prospěšné.
Na závěr informace o nadcházející plesové sezóně - podařilo se nám
skloubit termíny a naplánovat jednotlivé plesy - jejich rozpis najdete
v kalendáři akcí na str. 3.

Otto Hájek,
místostarosta

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Havlíčkova Borová oznamuje, že od 1. 1. 2016
se uvolní místo vedoucí školní jídelny
Místo výkonu práce: Školní jídelna ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová
Pracovní pozice: vedoucí školní jídelny
Termín nástupu: od 1. 1. 2016 s možností zaučení od 1. 12. 2015
Pracovní úvazek: 0,5 úvazku, tj. 4 hodiny
Požadavky: středoškolské vzdělání s maturitou, případně SOU,
výhodou ekonomické zaměření, znalost práce na počítači
Potřebné doklady: písemná žádost a profesní životopis
Žádost doručte osobně, poštou nebo e-mailem nejpozději
do 25. 11. 2015 na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Havlíčkova Borová
Náměstí 97, 582 23 Havlíčkova Borová
e-mail: zs.hborova@seznam.cz
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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

ČESKOSLOVENŠTÍ LEGIONÁŘI
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V první světové válce bojovalo více
než 140 000 Čechů a Slováků na straně Francie, Itálie, Ruska, Srbska a USA
za samostatný československý stát. Na
samém počátku první světové války se
mnoho Čechů a Slováků rozhodovalo, že budou bojovat
za svobodu své vlasti proti Habsburské monarchii. V Kyjevě proto vznikla
jednotka s názvem Česká družina v
síle takřka jednoho tisíce mužů. Jejich
vzdělání a znalost němčiny je předurčovali k výzvědné činnosti za nepřátelskou linií. Několika čs. legionářům
se dokonce podařilo proniknout skrz
nepřátelské území až do Prahy a informovat české představitele o zahraničním odboji. Postupně se do řad
České družiny dobrovolně přidávali
Češi a Slováci ze zajateckých táborů.
Díky těmto posilám bojovalo dne 2.
července 1917 ve slavné bitvě u Zborova již přes 3 000 legionářů a na konci války čítalo Československé vojska
na Rusi takřka 70 000 mužů ve zbrani.
Jejich cesta domů však zdaleka neskončila. Mnozí se vrátili až dva roky
po válce, během kterých sváděli boje
s ruskými bolševiky. Vedli si výtečně!
Ovládli tisíce kilometrů nejdůležitější
ruské železnice - Transsibiřské magistrály. Po návratu domů je čekal nový
boj - o Těšínsko, a poté o Slovensko
proti maďarským bolševikům.
Jelikož v minulém roce uplynulo
100 let od založení legií, páťáci, osmáci a deváťáci se ve čtvrtek 15. 10. 2015
zúčastnili prohlídky unikátního Legiovlaku, projektu Československé obce
legionářské realizovaného v letech
2014–2020 za podpory Vlády ČR a ve
spolupráci s Ministerstvem obrany
ČR. Cílem projektu LEGIE 100 je u příležitosti 100. výročí boje za samostatný československý stát připomenout
rozhodující zásluhy československých
legionářů na jeho vzniku.
Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku a jeho cesta by
měla skončit až v roce 2020, pokud
to finance dovolí. V současné době

ročník
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vlak stojí na jihlavském nádraží. V
každém z vagonů je nainstalována
výstava panelů a trojrozměrných
předmětů, které přibližují život a boj
legionářů na Transsibiřské magistrále. Výklad nám zajišťovali průvodci v
replikách legionářských stejnokrojů,
provedli nás jednotlivými vagony a
odpovídali na případné dotazy. Asi
největším překvapením pro mě i žáky
byla možnost dostat se do databáze
československých legionářů – já jsem
v ní našla svého pradědečka Františka Brychtu, který narukoval půl
roku po narození mého dědy Josefa
o Vánocích v roce 1914, a Tomáš
Bačkovský z Oudoleně dokonce svého praprapředka z Chotěboře. Všem
mohu takovou zajímavost jenom doporučit!
Martina Brychtová

školní rok

2015/2016

netříděného papíru. Akce probíhá ve
spolupráci s firmou ODAS Žďár nad
Sázavou. I když sbíralo méně žáků
i méně občanů než v ročníku prvním,
můžeme konstatovat, že druhý ročník byl o půl tuny lepší. Takže řečeno
čísly: nashromáždili jsme celkem bez
20 kg 4 tuny, přesně 3.980 kg. Sběru
se zúčastnilo 44 % žáků školy + 21 lidí
z řad veřejnosti (soukromé osoby
+ úřad městyse, obchod). 1. místo
v celkovém pořadí (procentuální počet
žáků třídy) obsadili čtvrťáci (71 % žáků),
2. místo osmáci (56%), 3. místo deváťáci (47%). Děkuji všem, kdo pomáhali
dobré věci - všem, kdo papír nasbírali a přivezli do kontejneru, osmákům
a jejich třídní učitelce Dagmar Boumové za organizaci a hladký průběh sběru a paní Zachové z ODASu za pomoc
při celé akci. A jak tentokrát naložíme
s vydělanými finančními prostředky?
Brzy se dozvíte odpověď na tuto otázku...... A na jaře opět při sběru papíru!

Martina Brychtová

DEN PREVENCE V AZ CENTRU
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Foto: Jakub Janáček

CVIČENÍ VE ŠKOLE

Zprovozněním nové tělocvičny v základní škole se naskytla větší příležitost rozhýbat své tělo nejenom pro
žáky ve škole, ale i pro děti z mateřské školy a občany z řad veřejnosti,
kteří si mohou podle svých zájmů
vybrat – jógu, cvičení pro ženy nebo
posilování. Mimo klasických hodin
tělesné výchovy v tělocvičně trénují
i malí fotbalisté a děvčata v tanečním
kroužku, starší žáci hrají míčové hry.
Zatímco jóga a cvičení pro ženy je ve
škole již tradicí, posilovna je naprostou novinkou. Poprvé v letošním říjnu
začalo cvičení v posilovně - celkem 27
nadšenců rozdělených do pěti skupin
to pořádně rozjelo v nové posilovně
základní školy. V prvním týdnu rozhodně platilo, že na začátek zásadně
s vervou – bylo odcvičeno celkem
10 hodin. Doufám, že všem nadšení
a elán přetrvá až do jarních měsíců!
Pro zajímavost uvádím, že týdenní využití vše cvičebních prostor (velká tělocvična, malá tělocvična, posilovna)
v základní škole je celkem 32 hodin.
Martina Brychtová

SBĚR PAPÍRU SE VYDAŘIL

Základní škola ve spolupráci s Unií rodičů uspořádaly již druhý ročník sběru

První letošní „výlet“ do Havlíčkova
Brodu podnikli čtvrťáci a páťáci společně s žáky ZŠ Oudoleň. Navštívili
AZ CENTRUM v Havlíčkově Brodě,
kde na ně čekal pečlivě propracovaný program. Ve skupinkách žáci prošli
postupě šesti stanovišti, kde se zabývali hlavně praktickými úkoly. Každý si
vlastnoručně vyzkoušel masáž srdce,
obvázal ruku, zvládl transport „zraněného“ kamaráda. Dále děti plnily úkoly z oblasti dopravní výchovy. Velmi
překvapivé bylo pro děti vyzkoušet si
brýle, které simulují stav po požití alkoholu. V nich projít slalomovou dráhou byl opravdu oříšek. Dopoledne
jsme zakončili informacemi z oblasti
hasičské prevence. Děti se dozvěděly,
jak se chovat, aby nedošlo ke vzniku
požáru, jak se zachovat při požáru.
Prohlédly si zblízka hasičskou výstroj
a na závěr celého programu si ji mohly i vyzkoušet.
Jana Žáková, 1. st. ZŠ

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
PRO 3. A 4. ROČNÍK ZŠ

V úterý 20. 10. se žáci třetí a čtvrté
třídy zúčastnili tříhodinového bloku
dopravní výchovy. Zopakovali si chodecké předpisy, rozdělení a význam
dopravních značek. Prostřednictvím
promítaných krátkých filmů byli důrazně upozorněni na nebezpečí, která
na ně číhají v silničním provozu. Dozvěděli se, jak je důležité mít správně
vybavené jízdní kolo, nosit obleční
s reflexními prvky a znát všechna pravidla pro bezpečnou jízdu na vozovce.
Postupně probrali vyjíždění od okraje

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
vozovky, zastavení na krajnici, otáčení, objíždění překážky, odbočování
i situace na křižovatkách. Tím však
pro děti dopravní výchova nekončí.
Dále se budeme dopravní problematikou zabývat v hodinách prvouky i
tělesné výchovy. Před koncem tohoto
školního roku navštívíme dětské dopravní hřiště v Havlíčkově Brodě, kde
si děti mohou všechny získané vědomosti vyzkoušet v praxi.
Jana Žáková, 1. st. ZŠ

NÁVŠTĚVA V GALERII
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Náš letošní první „výlet“ jsme uskutečnili v pátek 16. 10. do Galerie
v Havlíčkově Brodě na program „Z
pohádky za zvířátky“. Zde jsme si
prohlédli ilustrace k mnoha pohádkovým knížkám a také plnili různé úkoly. V prvním pátrání mezi ilustracemi
měli žáci objevit alespoň dvě známé
pohádky, druhým úkolem byla doplňovačka - tvoření dvojic shodných
ilustrací z knihy „Jak spí zvířata“. Nejtěžším úkolem ale bylo seřadit podle
ilustrací příběh o Arše Noemově, ke
kterému jsme následně nakreslili
a nalepili zvířata do obrovského plakátu Archy na zdi. Po malé svačince
jsme si ještě oddechli při čtení příběhů z knihy „Jak spí zvířata“. Sladkou
odměnou pro všechny byla již tradiční návštěva cukrárny, kterou jsme náš
výlet hezky zakončili.
Dana Neubauerová, tř.uč.3.r.

PŘÍRODOVĚDNÉ KLÁNÍ
NA GYMNÁZIU CHOTĚBOŘ

číslo
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tovali fyzickou zdatnost v nádherné
nové tělocvičně, kde museli zvládnou
opičí dráhu, hod na basketbalový koš
a střely míčkem na branku.
Celé dopoledne uteklo velmi rychle
a blížil se čas vyhodnocení. Pan ředitel
společně s hlavními vyučujícími přírodovědných předmětů poděkovali
soutěžícím za vynikající výsledky, které byly v letošním kole přírodovědné
soutěže velmi vyrovnané a na vysoké
úrovni. Všichni obdrželi na památku
barevná trička, ve kterých celou dobu
soutěžili , dále upomínkové předměty
a vítězové malé ceny.
Našim deváťákům se na všech stanovištích dařilo, spoustu úkolů zvládli
vyřešit s plným počtem bodů, teoretické znalosti uplatnili na jedničku, ale
i v úkolech praktických se neztratili
a uměli si s nimi poradit. Za to jim
všem patří velké poděkování a myslím si, že borovské škole ostudu neudělali. Za vzornou reprezentaci školy
obdrželi pochvalu do žákovské knížky a malou sladkost.
Blanka Zvolánková

SEDMÁCI TEĎ ŽIJÍ KOMIKSEM

9. října v Krajské knihovně v Havlíčkově Brodě poznali žáci malířku
a ilustrátorku Markétu Vydrovou
a scénáristu Daniela Vydru. A díky
nim už ví, že komiks je chronologicky
řazený příběh s pointou, je doplněný promluvami v bublinách, dělí se
na panely, jejich řada se nazývá strip
a najdou ho nejen v časopisech
a knížkách, ale i ve filmu. Ale to nejtěžší přišlo vzápětí: dokončit příběh,
a především vtipnou pointu, či vymyslet text do bublin - a hlavně to vše
pak srozumitelně přečíst svým spolužákům. Vylosovaní museli dokonce
scénku i zdramatizovat a sehrát jako
divadlo, což naše sedmáky bavilo asi
nejvíc.
13. října v hodině češtiny se VII.
třída zabývala komiksy mnohem závažnějšího obsahu - probíráme totiž
osudy a tvorbu M. Jana Husa, a tak
jsme si všichni četli komiksy právě

Již třetím rokem pořádalo chotěbořské gymnázium soutěž Přírodovědné
klání, která je určena žákům 8. a 9.
ročníků základních škol z Chotěboře a okolí. Ani naše škola nezahálela
a v pátek 2. října vyslala bojovat čtyřčlenné družstvo z deváté třídy ve složení Věra Bruknerová, Karolína Žáková, Tomáš Bačkovský a Jan Bartušek.
Ředitel školy Mgr. Vladislav Smejkal
slavnostně přivítal 10 soutěžících
týmů, které si změřily síly v přírodovědných
předmětech.
Po areálu celé školy
bylo připraveno devět stanovišť se zajímavými teoretickými
i praktickými úkoly
z botaniky, geologie, fyziky, chemie,
zeměpisu a všechny týmy společně
se svým průvodcem
z třídy sexta je postupně procházely.
Kromě svých znalostí
si také účastníci otesNejúspěšnější řešitelé Přírodovědného klokana z 9.tř. Foto: ZŠ

o něm - o jeho narození, studiích, přátelích
či odpůrcích. Knížka Ve
jménu Husa, kterou jsme mohli, jako
jednu z mnoha dalších, zakoupit díky
účasti v projektu Rozšiřujeme naše
jazykové schopnosti, patří k čerstvým
knižním novinkám, a snad právě svým
komiksovým zpracováním zaujme
tuto věkovou kategorii dětí.
Aby si od náročného tématu sedmáci odpočinuli, udělali ve třídě
výstavku komiksových knížek či časopisů. O přestávkách byl jeden žák
„přistižen“, jak čte příběhy Garfielda
a upřímně se směje.
Co víc si může paní učitelka češtiny přát: dítě, které si ve svém volném
čase dobrovolně čte!
L. Havlíková

PRVŇÁČKOVÉ V GALERII
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

Ve středu 14.10. jsme za velmi deštivého počasí vyrazili na první společnou akci do Havlíčkova Brodu. Prošli
jsme parkem kolem sochy K. H. Borovského, v altánku, schováni před
deštěm, jsme se museli posilnit na
„zbytek“ cesty. Pak už na nás v Galerii čekalo příjemné teplíčko a spousta
ilustrací známých i neznámých pohádek. Po prohlídce a příběhu o Arše
Noemově jsme dostali za úkol nakreslit a vystřihnout libovolné zvířátko.
Nakonec už jen zbývalo nalepit naše
tygry, žirafy, brouky na velikou papírovou loď. Všem se zvířátka moc povedla. Za odměnu jsme si mohli pohrát s velkými kostkami a poskládat
je do obrázků. A pak nasvačit, obléct
a hurá na nákupy. Každý prvňáček si
vybral malou hračku a někomu zbylo
i na drobnou sladkost. Cesta zpět do
Borové utekla velmi rychle a než jsme
se nadáli, stáli jsme před školou. Malí
žáčci si za své chování na našem minivýletě zaslouží pochvalu.

POHÁDKY V KRUCEMBURKU

15.10 si žáci 1.třídy společně s dětmi
z MŠ Havlíčkova Borová a Oudoleň
vyjeli do kina v Krucemburku na cyklus pohádek, tentokrát pod názvem
“O veselé mašince“. Toto tradiční pohádkové představení probíhá již řadu
let jedenkrát za měsíc. Děti se na pohádky těší a každou odměňují potleskem.
Vlasta Slámová a děti z 1.třídy

DĚTI ČTOU DĚTEM ANEB JAK
KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL

Letošní 7. třída se na první pohled nezdá, ale ve skutečnosti jsou zde dobří
organizátoři, zapálení čtenáři a snad
i budoucí herci či ilustrátoři.
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Sedmáci tentokrát pozvali předškoláky z MŠ
do své třídy a přečetli, zahráli a vlastními
ilustracemi doplnili příběh o Krtkovi a jeho
touze mít vlastní modré kalhoty s velkými
kapsami. No a když povídání o Krtkovi, pak
nesměla chybět známá filmová podoba této
večerníčkovské pohádky, knížky Zdeňka Milera, obrázky našich žáků i kostýmy ježka,
čápa, krtka či myšky aj., plyšový Krtek, který
v původní filmové podobě vydával jen zvuky,
a hlavně „krtkův dort“, na němž si všichni čtenáři i posluchači opravdu pochutnali. Krtek se
tedy dočkal vysněných kalhot a žáci 7. třídy
i předškoláci své sladké odměny.
Jestli toto čtení bavilo malé předškoláky
tak, jak se bavili sami sedmáci, tak akce splnila svůj účel - vzbudit zájem o knížky a čtení.
Lenka Havlíková

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 2015

Ve středu 14. října jsme na naší škole uspořádali soutěž s názvem Přírodovědný klokan,
kterou vyhlašuje Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže
je vzbudit zájem žáků o přírodovědné a technické obory.
V letošním roce proběhl již jubilejní
10. ročník této soutěže a žáci osmé a deváté
třídy se zúčastnili poprvé. Průběh soutěže je
obdobný jako u dobře známého a zavedeného Matematického klokana, ale řeší se úlohy
z biologie, chemie, fyziky, zeměpisu a matematiky pouze ve dvou kategoriích – KADET
(8.a 9. třída) a JUNIOR (1. a 2. ročník SŠ)
V každé kategorii je zadán soutěžícím
jednorázový test, který obsahuje 24 úloh,
přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení
mají 40 minut čistého času. Každý soutěžící v obou kategoriích vstupuje do soutěže
s 24 body, úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle obtížnosti (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
a za každou správně zodpovězenou otázku
získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4
nebo 5). Za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod a za každou špatně
zodpovězenou úlohu se l bod odečítá. Soutěžící odpovídají zatržením nejvýše jedné z nabízených možností a při řešení není dovoleno
užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou
literaturu.
Přírodovědného klokana řešilo celkem
31 žáků a nejúspěšnějšími řešiteli se stali:
8. třída

9. třída

1. Simona Strnadová 1. Ladislav Luňáček
2. Martin Antl
2. David Lupták
3. Filip Zvolánek
3. Věra Bruknerová
Všem žákům děkujeme za účast a vítězům
blahopřejeme!!!! Nad vlastními výsledky se
každý zamyslí sám!!!
Kdo by měl zájem a chuť ověřit si své znalosti z přírodních věd, nechť navštíví internetové stránky http://www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan/info.html.
Blanka Zvolánková,
Jana Žáková, 2. st.
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NOVINKY z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Celým uplynulým měsícem nás
provázelo téma „Barevný svět
kolem nás“. Příroda se rozzářila
krásnými podzimními barvami a
my jsme podnikali dlouhé vycházky do nejbližšího okolí našeho
městyse. Hodně času jsme věnovali hrám s přírodninami, tvořivým činnostem, ale také poznáváním Havlíčkovy Borové. Máme
ji prochozenou úplně celičkou.
Nezapomněli jsme se zastavit v
základní škole, na úřadu městyse, v zemědělské a.s., v rodném
domku Karla Havlíčka Borovského, v hasičské zbrojnici, na poště,
v obchodech, u sochy KHB, v ateliéru Filipa T.A.K. a ani v našem
kostele.

NAŠE AKTIVITY:

- Koťátka zahájila pravidelné cvičení v tělocvičně ZŠ, kam budou
docházet 2x do měsíce
- 1. 10. se rozjel nový ročník projektu „Děti čtou dětem“. První čtení
z knihy „Říkání o víle Amálce“ se
uskutečnilo v MŠ ve třídě Sluníček.
- 5. 10. jsme prožili krásné dopoledne v „Dýňovém světě“
- 14. 10. si Sluníčka prohlédla rodný domek KHB
- 15. 10. jsme v kině v Krucemburku shlédli pásmo pohádek „O mašince“
- 16. 10. Koťátka navštívila hasičskou zbrojnici, rodný dům KHB a
ateliér Filipa T.A.K.
- 20. 10. proběhlo druhé čtení v
rámci projektu „Děti čtou dětem“.
Tentokrát Sluníčka zavítala do VII.
tř. ZŠ a poslechla si příběh „Jak Krtek ke kalhotkám přišel“.
- 21. 10. měla Sluníčka možnost
prohlédnout si borovský kostel
a poslechnout si poutavý výklad
paní J. Hájkové
- 26. 10. v podvečer si Sluníčka
pozvala do školky rodiče a společně prožili pěkné chvíle při tvořivé
„Podzimní dílničce“
- 26. 10. osm odvážných Sluníček
přenocovalo v MŠ
DĚTI ČTOU DĚTEM - ČTENÍ PRVNÍ
Ve čtvrtek 1. října se rozběhl roční společný projekt dětí z II. tř.
MŠ - Sluníček a žáků VII. tř. ZŠ
Večerníček slaví 50 narozeniny
aneb To nejlepší z večerníčků. Cílem tohoto projektu je přispět ke
zvýšenému zájmu dětí o knihu a
čtení, podpořit rozvoj čtenářské
gramotnosti dětí a také umožnit
dětem z MŠ pravidelné setkávání
se staršími žáky ZŠ a tím posilo-

vat vzájemné kamarádské vztahy.
Tématem našich společných posezení budou příběhy nejznámějších večerníčkových postaviček.
Poprvé jsme se sešli u nás ve školce nad knihou Václava Čtvrtka „Říkání o víle Amálce“ a bylo to velmi
příjemné setkání. Školáci předčítali
a předškoláci pozorně naslouchali.
Společné posezení jsme zakončili
písničkou „Večerníček“ a tanečkem pěti víl - Michalky, Šárinky,
Anetky, Anežky a Elišky.
VÝLET DO DÝŇOVÉHO SVĚTA
Krásné dopoledne plné pohybu
a nevšedních zážitků prožily děti
na návštěvě Dýňového světa na
statku u Jarky a Josefa Pipkových
v Nové Vsi u Leštiny, kteří se specializují na pěstování dýní. Děti
zde měly možnost vidět tisíce
dýní, patizonů, tykví a dekorativních tykviček mnoha různých druhů, tvarů a barev umístěných ve
velkých dekoracích na zahradě.
Podívaly se na strašidelnou sýpku,
protáhly se na dřevěných atrakcích, probíhaly dýňovými bludišti
a probíhačkami a spoustu legrace
si užily ve slámovém bazénu, na
slámovišti a slámohradu. Jako na
správném venkovském statku tu
nechyběla ani hospodářská zvířátka. Bylo to prostě prima.

PODZIMNÍ DÍLNIČKA
PRO DĚTI A RODIČE

Chvíle, které děti prožijí společně
se svými rodiči ve školce, pro ně
obvykle bývají silným zážitkem.
Proto věřím, že i malá Podzimní
dílnička, ve které jsme vytvářeli
„kaštanovou bábu“, splnila všechna očekávání. Děti pomáhaly vybírat z široké nabídky přírodnin,
stříhaly, aranžovaly, dokreslovaly
a šikovní rodiče dotahovali společné fantazie téměř k dokonalosti. „Kaštanové báby“ se úžasně
povedly a všichni jsme z nich měli
radost. Dílničku jsme zakončili malým pohoštěním. Bábovka a čaj
přišly po takovém výkonu k chuti.
Více zde:
http://www.zsborova.cz/ms/aktuality/
http://www.zsborova.cz/ms/fotogalerie/
Eva Šrámková

Koupím Staré pivní lahve .
Jsem sběratel.
tel.: 604 570 663.
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TJ SOKOL informuje

OBA DOSPĚLÉ TÝMY BOROVÉ
ČEKÁ NA JAŘE BOJ O ZÁCHRANU

A tým: Po skvělém vstupu do soutěže
přišla v podání borovského áčka dlouhá
série špatných výsledků a po polovině
sezony se náš tým krčí na jedenáctém
místě tabulky. Útěchou snad může být
fakt, že poslední tři týmy se na Borovou
dívají s osmibodovým odstupem a od
pátého místa nás naopak dělí pouhé
tři body. Celá soutěž tak je stále velmi
otevřená. Nesmírně důležitou výhru si
Borová připsala v předposledním podzimním kole, kdy doma dokázala těsně
zdolat Pohled. Výsledek prvního jarního předehrávaného kola, kdy Borová
zajížděla do Kamenice nad Lipou, nebyl
v době uzávěrky Borovských listů znám.
Poslední výsledky:
Pacov – Havlíčkova Borová A 4:1 (3:0)
Domácí byli po celé utkání jasně lepším celkem a už do poločasu si po třech
hrubých chybách hostí vypracovali tříbrankový náskok. Ve druhé půli snížil rekonvalescent Petr Veselý, ale dobře hrající domácí si výhru pojistili další brankou.
Branka: Petr Veselý
Havlíčkova Borová – Pohled 3:2(1:0)
V prvním dějství si evidentně fotbalovější Borová vypracovala pět gólovek,
ovšem střelecky se dokázal prosadit

HLÁSÍ
První Borovské štrůdlování mile překvapilo nejen pořadatele, ale i porotu
a všechny zúčastněné osoby, protože
tolik štrůdlů nikdo z nás snad ani nečekal. Kam se člověk podíval, všude
na něho čekalo těžké rozhodnutí, který z kousků má ochutnat. Do soutěže
se přihlásilo hned 22 sladkých a 8 slaných závinů. Porota ve složení Jakub
Janáček, MUDr. Petr Stránský, Eva
Hájková, Helena Zvolánková, Marie
Holcmanová, Libuše Raková a Michal
Pavlas měla nelehký úkol: rozhodnout, kdo se stane vítězem prvního
klání Borovského štrůdlování.
A jak to tedy dopadlo? V kategorii
sladký štrůdl vyhrála paní Marie Krčálová, druhé místo patřilo paní Evě
Hájkové a na třetím pak byla Jitka Janáčková. V kategorii slaného štrůdlu se
svou špenátovou dobrotou vybojovala
první místo Klára Nejedlá, druhé a třetí
místo obsadila paní Jana Kolouchová.
Při předávání této ceny došlo k menšímu nedorozumnění, které vzniklo
nesprávným nahlášením autora při
registraci a pořadatelé tak vítězný špenátový závin nesprávně přičetli paní
Ivaně Nejedlé. Za to se omlouváme.

pouze Petr Veselý, který hlavou zužitkoval přesný centr. V 60. minutě po rozehrané standardní situaci zvýšil střelou
na zadní tyč Patrik Kučera a zdálo se být
rozhodnuto. Jenže domácí pak přestali nepochopitelně hrát a hosté snížili.
V 83. minutě se obranou soupeře krásně protáhl Klimeš a parádním gólem
zvýšil na 3:1, jenže pak brankáře Jandu
nachytal z přímého kopu Slanař a o těsné vítězství se musela Borová bát až do
konce.
Branky: Petr Veselý, P. Kučera, Klimeš
Na poslední podzimní zápas by borovští jistě nejraději zapomněli. Tým naprosto zdecimovaný marodkou (vždyť
museli pomoci dva hráči ze ždíreckého
béčka a tři hráči z borovské rezervy,
kteří jen několik hodin před zápasem
dohráli své utkání!) nebyl po většinu
zápasu Speřicím důstojným soupeřem.
Domácí utekli již do poločasu o tři branky, ve druhém dějství domácí přidali
další dvě trefy, navíc hned několik jejich
gólovek vychytal vnikající Pavel Veselý.

B tým:

Borovské béčko skončila po
polovině sezony na nelichotivé předposlední příčce III. třídy. Ale ani odstup
našeho mladého týmu od ostatních
není nikterak dramatický. Důležité body
se podařilo Borové vydolovat v utkání
s Dolním Městem, velká škoda však
byla remízy s béčkem Věžnice, kdy domácí ztratili nadějné vedení.

Všem, kteří se zúčastnili či přišli jen
ochutnat, patří veliké díky. Dále musíme poděkovat naší báječné porotě
a moderátorce Jítě Havlíčkové. A pokud
jste právě dostali chuť na vítězný štrůdl, můžete ho zkusit sami doma! Na
poslední textové straně na Vás čekají
recepty našich vítězů. Dobrou chuť! :-)
Spolek TrojHáček, městys Havlíčkova Borová a všechny ženy z Borové
moc děkují panu doktorovi MUDr.
Petrovi Stránskému za profesionální a zajímavou přednášku na téma
Žena, zdraví a prevence. A nedá mi to,
než znovu apelovat na všechny ženy,
chraňte si své zdraví!
Po loňských úspěšných setkáních
jsme se rozhodli připravit na první prosincovou neděli předvánoční kreativní dílnu pro seniory. Budeme vyrábět
vánoční ozdoby - a to nejen z keramické hlíny. Dílnu tentokrát uspořádáme
v zasedací místnosti úřadu městyse,
abychom se při rozvalování hlíny navzájem „nepomlátili“ válečky :-)
Těšíme se na Vás, věříme, že si tvoření rádi zopakujete.
za TrojHáček Jana Pavlasová a Linda Burianová
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Poslední utkání:
Havl. Borová – Dolní Město 1:0 (0:0)
Tolik šancí v jednom utkání jsme u sokolovny už asi dlouho neviděli. Domácí,
ale především i hosté doslova zahazovali jednu obří tutovku za druhou a za
oběma brankáři několikrát zvonily tyče.
Vždyť už po dvaceti minutách mohl být
stav tak 3:3. Vlastně je tedy s podivem,
že zápas rozhodla jediná trefa, kterou
naštěstí vstřelili domácí – prosadil se
navrátilec do sestavy Jakub Antl.
Branka: Antl
Hněvkovice – Havl. Borová 2:1 (1:1)
Ruku na srdce, v Hněvkovicích, které
hrají o špici tabulky, si hosté na body
příliš nevěřili, přesto však k nim nebyli
daleko. V poločase byl stav 1:1, kdy se
za Borovou dokázal zdálky prosadit Sobotka, domácí však nakonec přeci jen
dokázali soupeře o jediný gól udolat.
Škoda. Branka: Sobotka
Havlíčkova Borová – Věžnice B 2:2 (0:1)
Domácí prohrávali, ale ve druhém poločase dokázali skóre otočit. Nejprve se
do hlavičky parádně položil Pavel Šmíd
a pak chybu hostí pěkně potrestal Paušíma. Jenže Borová nedokázala nadějné
vedení udržet, po zbytečné chybě ve
středu obrany inkasovala na 2:2 a přišla
tak o důležité vítězství.
Branky: P. Šmíd, Paušíma

Jakub Janáček
Zhodnocení podzimu žáků a přípravky přineseme v příštím vydání (pozn.red.).

Z MYSLIVECKÉHO KROUŽKU

V říjnu jsme využívali stále pěkného
počasí a vyráželi s dětmi do přírody. V
sobotu 10. 10. jsme se nechali dovézt
na rozcestí k Radostínu, odkud jsme
se vydali pěšky kolem Doubravníku do
Borové. Cestou jsme pozorovali zvěř,
ptactvo, poznávali rostliny a pozorovali, jak se příroda podzimně mění.
Počasí nám přálo a z procházky byly
děti nadšené. Na další sobotu jsme
naplánovali výšlap na Bor k rybníku,
kde jsme si opekli buřtíky. Na 24. 10.
jsme naplánovali výlet spolu s dětmi
z Trojháčku do Hluboké nad Vltavou.
Navštívili jsme zde Muzeum myslivosti a rybářství. A poté jsme si prohlédli
krásnou přilehlou zoologickou zahradu Ohrada. Jelikož jsme měli ještě čas
a bylo krásné počasí, vydali jsme se
podél Munického rybníka až na nádvoří zámku Hluboká. Dětem se výlet
moc líbil a náramně si ho užily.

LISTOPAD

V listopadu probíhá intenzivní přikrmování zvěře, ze stromů opadávají listy, modřín jako jediný jehličnan ztrácí
jehličí. Listopad je tradičně měsícem
konání honů na drobnou zvěř.Je vhodná doba k instalaci krmítek pro ptáčky.
Netopýři, plži, jezevci, plazi a ježci se
ukládají k zimnímu spánku.
Za MS Tomáš Janáček
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OSMISMĚRKA O CENU

Ochutnali jste už letos ............................. (tajenka) víno?

Vítězný recept:
Jablečný štrůdl
od paní Krčálové
Těsto:
3 hrnky hladké mouky,
1 vejce, 1 lžička octa,
4 PL tekutého omastku
1 lžička cukru
Zadělat vlažnou vodou, trochu
osolenou. Těsto ne moc tuhé!
Nechat chvíli odpočinout pod
miskou. Jsou z toho 3 normální štrůdly nebo 4 menší. Plníme klasicky jablky, rozinkami
či jinými oblíbenými náplněmi.

Senior Point v Havlíčkově Brodě
Vás srdečně zve na přednášku
pořádanou ve spolupráci
s Hasičským záchranným sborem Havlíčkův Brod

Bezpečný plamínek
POD VEDENÍM PREVENTISTY MARTINA HAJČMANA

Kdy: ve středu 25. 11. 2015 od 9.00 hodin

Marie Krčálová, vítězka Borovského
štrůdlování ve Sladké kategorii
(Vítězný slaný recept přineseme příště.)

Kde: v prosotrách Senior Pointu,
Rubešovo náměstí 171

VSTUPNÉ ZDARMA !!!

www.motylekzp.cz
LEGENDA: ADRESÁT, ARKTIDA, BIBLE, BOROVÁ,
CITRONÍK, DVOREC, HAVLÍČKOVA, HLODAVEC,
KARIKATURA, KASÍROVAT, KAŠE, KVASNICE, LAIK,
OCEL, PARKOVIŠTĚ, REVOLVER, ŠPENDLÍK, TRENÉR, URGENCE
Správnou tajenku můžete doručit do 31. 11. 2015
na úřad městyse.
VÍTĚZI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. SOBOTKOVÁ BOHUMILA, H. BOROVÁ 215
2. VYKOUKALOVÁ RŮŽENA, H. BOROVÁ 225
3. MARIE STRNADOVÁ, H. BOROVÁ 334
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v.v.i.
140 00 Praha 4, Bartoškova 28, nabízí měření radonu
v domech a bytech pro obyvatele naší obce. Měření
je poskytováno bezplatně v rámci Radonového programu ČR, který je koordinován Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost.

ŽIŽKOVO POLE 83, 582 22 – přízemí v budově Zemědělského družstva

Program na PROSINEC 2015:
Prosíme o potvrzení účasti na email martina@lutner.cz – kapacita je bohužel omezena.

Út 1.12.

Recitál pro děti – s Pavlem Lutnerem
Zpívání a hraní s dětmi a pro děti
Vstupné: 50Kč matka+dítě, mládež 20Kč

Út 8.12.

16:00

Malování na hedvábí se Zdislavou Sobotkovou
CENA ZA MATERIÁL: pro dospělé 160Kč (150x40)
a pro děti 140Kč (130x35)
ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY ŠÁTKŮ DO 24.11.!

Út 15.12.

Přihlášení je možné:
- telefonicky na tel. číslech:
498 652 713 pí Hladíková
498 652 714 pí Mayerová
498 652 709 pí Macháčková
- mailem na adrese radon@suro.cz
Další informace naleznete na internetových adresách:
www.radonovyprogram.cz
www.sujb.cz
www.suro.cz

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
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16:30

16:00

Zdobení stromečku
Ozdobíme stromeček, pohrajeme si či poklábosíme
– domácí cukroví ke kafíčku vítáno 

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Společný výlet Mysliveckého kroužku a TrojHáčku do Hlubové nad VltaDěti z mysliveckého kroužku na jedné z podzimních procházek. Foto: MS vou. Foto: Jana Janáčková

Porota prvního Borovského štrůdlování musela ochutnat a posoudit na 30 druhů závinů. Foto: Linda Burianová
H.Borová
- Pohled.
Foto:
Ivo Havlík

Žáci 5 + 1 po vítězném utkání s Věžnicí. Foto: Linda Burianová
Zaměstnanci při úpravách
vstupu před úřadem m.
Foto Magda Hošáková
Nedělní odpoledne na rybářském kroužku. Foto: Tomáš Kučera
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
ŽÁCI

VÁS CO
NEJSRDEČNĚJI
ZVOU
NA
TRADIČNÍ

VÁNOČNÍ
BESÍDKU
V NEDĚLI

20. 12. 2015
OD 13:30 HODIN
V SOKOLOVNĚ
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

Děti z horního oddělení s kaštanovými bábami. Foto: MŠ

Vlevo: hrátky s přírodninami. Foto: MŠ

Vpravo: podzimní dílnička pro děti a rodiče. Foto: MŠ

Vlevo: společný výklad mateřské a základní školy „Děti čtou dětem“.

Sedmáci teď žijí komiksem. Fotografie z výletu do krajské knihovny.
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Den prevence. Foto: ZŠ

Deváťáci na přírodovědném klání. Foto: ZŠ

OBRAZEM

