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Chrudimskohavlíčkobrodská
DNA studie –
bezplatný zápis

Slovo starosty

Naše obec uspěla v soutěži
Vesnice roku 2018
V letošním roce jsme se přihlásili
do soutěže Vesnice roku, kde
jsme usilovali o oranžovou stuhu
za spolupráci se zemědělským
subjektem. V soutěži jsme byli
úspěšní a tuto stuhu jsme obdrželi.
Začátkem září k nám přijede
celostátní komise a budeme se
ucházet o to, abychom obsadili první
místo v celé republice. Co nám to
přinese? Kromě zadostiučinění
z dobře odvedené práce rovněž
finanční odměnu ve výši 650.000,Kč + dalších až 300.000,- Kč,
pokud se umístíme na stupni
vítězů v celostátním kole. Věřím,
že i v celorepublikovém kole máme
naději na úspěch.

Bazárek oblečení, str. 3

Pozvánky, str. 2, 6

Volby do zastupitelstva obce 2018
Zastupitelstvo na svém jednání
28. 6. 2018 schválilo, že další čtyři roky
bude patnáctičlenné zastupitelstvo.
Občané,
kteří
mají
zájem
v zastupitelstvu pracovat, mohou
do 31. 7. 2018 sestavit kandidátky
a odevzdat je do Přibyslavi na
městský úřad. Volby do zastupitelstev
obcí se uskuteční 5. 10. - 6. 10. 2018.

DNA studie, str. 6

Letní kino
V letošním roce opět jako již
tradičně proběhne na asfaltovém
hřišti u sokolovny letní kino
v termínu od 13. 8. do 16. 8. Těšit
se můžeme na filmy Anděl páně 2,
Špunti na vodě, Hurvínek a kouzelné
muzeum a Bezva ženská na krku.
Vstupné dobrovolné.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Borovské hry
Letošní borovské hry, které se
uskutečnily v naší Havlíčkově
Borové, se i přes nepřízeň počasí
vydařily. Soutěží se zúčastnilo
celkem 6 družstev, které k nám přijely
z různých koutů naší republiky a ve
svém názvu mají Borová (Borová
u Poličky, Zbraslavice Borová,
Borová u Náchoda, Havlíčkova
Borová, Borová Bolatice, Borová
u Trnavy). První místo a zároveň
putovní pohár se tentokrát přesunují
za hranice České republiky do
Borové u Trnavy. Velice děkuji
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojili do příprav, propagace
i samotné realizace akce. V příštím
roce proběhnou Borovské hry
v Borové u Náchoda.
Energetické úspory budovy
ZŠ Havlíčkova Borová
Práce na akci zatím probíhají
bez větších problémů dle daného
harmonogramu. Nově jsme se
rozhodli při dané akci rovněž
kompletně
vyřešit
datovou
infrastrukturu školy, kdy do každé
třídy půjdou tři datové kabely
z centrálního reku (datové připojení
třídy, rozhlas, rezerva).
V budově ZŠ běží práce podle harmonogramu. Foto: M. Brychtová
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Poslední školní den šesťáků. Foto: ZŠ

Sedmáci si rozdávali vysvědčení u TrojHáčku. Foto: ZŠ
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 28. 6. 2018

2/6/2018 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: Starosta přečetl usnesení z minulého jednání
a navrhl revokaci usnesení č. 6/5/2018: ZM revokuje usnesení č. 6/5/2018 takto: ZM schvaluje uzavření kupní
smlouvy s paní xxx na část parcely p. č. 337 trvalý travní porost v k. ú. Peršíkov o výměře cca 1.500 m2 za cenu
50,- Kč/m2, dále pak schvaluje odkup stavby, kterou paní xxx nabyde od povodí Vltavy za stejnou cenu, za
jakou ji nabyde do svého vlastnictví paní xxx. Odkup bude realizován po převodu stavby od Povodí Vltavy
do vlastnictví paní xxx. Hlasování: 11-0-0.
ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. Hlasování: 11-0-0.
PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY Č. 1 O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVLÍČKOVA BOROVÁ:

Starosta seznámil zastupitele se zprávou. Byl vznesen dotaz ohledně číslování zadání změny č. 2. Starosta prověří do
příštího jednání, zda se nejedná o chybu.
ZM bere na vědomí zprávu č. 1 o uplatňování územního plánu Havlíčkova Borová za období 06/2013 –
12/2017, obsahující Zadání Změny č. 2 ÚP Havlíčkova Borová.

5/6/2018 STANOVENÍ POČTU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA – VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
2018: Starosta navrhl ponechání počtu zastupitelů městyse na 15 členech.
ZM v souladu s § 67 a 68 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje zastupitelstvo
městyse počet členů zastupitelstva městyse na volební období 2018-2022 v počtu 15 členů. Hlasování: 11-0-0.
6/6/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKOVA BOROVÁ – DATOVÁ INFRASTRUKTURA: Starosta
seznámil zastupitele s návrhem datové infrastruktury pro základní školu.
ZM schvaluje objednávku datové infrastruktury pro základní školu u firmy PWB stavby s.r.o. za cenu
243.375,19 Kč bez DPH. Hlasování: 11-0-0.
7/6/2018 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLÍČKOVA BOROVÁ – VÝJIMKA NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019: Starosta
seznámil zastupitele s žádostí o udělení výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019.
ZM schvaluje výjimku z počtu žáků na školní rok 2018/2019 ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová. Hlasování: 11-0-0.
RŮZNÉ - Nákup techniky: Starosta seznámil zastupitele s potřebou zakoupení nového sekacího traktoru. Starosta
sežene nabídky a po předvýběru majetkovou komisí proběhne předváděčka daných strojů. Na příští zastupitelstvo
bude navržen stroj k zakoupení.
ZM bere na vědomí.

Rekonstrukce ve škole

V letošním školním roce jsme rozdávali vysvědčení už 22. června
a následujících pět dnů bylo využito jako ředitelské volno. Vše kvůli
rozsáhlé rekonstrukci budovy základní školy. Firma PWB Havlíčkův Brod
zahájila práce ihned v pondělí 25. června, kdy bylo zabráno staveniště
kolem budovy. Aktuálně k termínu 11. 7. 2018 práce pokračují podle
harmonogramu tak, jak mají, a předpokládáme, že firma
opustí vnitřní prostory školy ve druhé polovině srpna
a začne pracovat na fasádě obou budov. K 11. červenci jsou
v celé škole hotové průrazy pro vzduchotechniku,
připevněny
všechny
vzduchotechnické
jednotky
a pracuje se na vzduchotechnice v celé budově. Zároveň
s tím probíhají elektrikářské práce, topenářské práce
a výměna plastových oken v nové budově. Okna jsou
vyměněná v prostoru šaten, zázemí pro uklízečky
a školníka, v dolní tělocvičně, posilovně a třídě prvního
stupně. V návaznosti se začisťují do původního stavu
i špalety. Pracuje se i v exteriérech – opravuje se sokl
a začíná se se zateplováním nové budovy. Koncem týdne by
se mělo začít s výměnou oken na staré budově.

Aktuálně můžete vše sledovat ve
fotogalerii na úvodní stránce našeho
webu www.zsborova.cz .
Mgr. Martina Brychtová, ředitelka školy

Bazar dětského oblečení poprvé
Borovské maminky by v měsíci září rády poprvé uspořádaly burzu dětského oblečení.
Výběr oblečení se uskuteční v úterý 4. září od 15 do 18 hodin na faře v Havlíčkově Borové,
prodej je plánován na čtvrtek 6. září od 9 do 17 hodin. Výdej neprodaného oblečení bude
v pondělí 10. září od 15 do 18 hodin, či po dohodě v jinou dobu.
Maminky, které mají zájem o prodej oblečení po svých dětech (pouze do velikosti 158, boty do velikosti
38), ať se ozvou na e-mail: h.tonarova@seznam.cz kvůli přidělení čísla a dalším informacím. Počet
prodejců je omezený na 30, přednost mají maminky z Havlíčkovy Borové, Peršíkova
a Železných Horek, při nevyčerpání kapacity nabídneme i maminkám z okolí.
Zároveň velmi děkujeme všem, kteří nám darovali ramínka, sešlo se jich opravdu hodně
a v tuto chvíli bychom jich měli mít snad dostatek. Velmi děkujeme!
Hana Tonarová
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
životnímu prostředí. Loni občané odevzdali k recyklaci
1.634 kg starých spotřebičů
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané
elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela
certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o
jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě
spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili
1.634 kg elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 17,19 MWh elektřiny, 883,11 litrů ropy, 80,91 m3 vody
a 0,77 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 3,70 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 17,06 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie
pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to
impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také
je, že odevzdáním 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě
společnosti ASEKOL k dispozici více než 16.000 sběrných
míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň
ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na
drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si

Havlíčkova Borová

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 1 634,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie
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80,91 m3

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 17,06 t

Úspory ropy **
883,11 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 3,70 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
0,77 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
1 086 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY

SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
12 986 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.

může najít nejbližší sběrné místo na www.sbernedvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci byly
vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce
odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.

N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Léto, milé léto, cos nám přineslo?
Mnoho dobrého, kvítí pěkného,
modrého, bílého i červeného. Tak
by to výstižně řekl básník. A my
k tomu ještě dodáváme: „Hodně
sluníčka, málo deštíčka“. No prostě
počasí jako stvořené pro děti, dlouhé
vycházky do přírody a hry na naší
pěkné školní zahradě.
Naše školka slavila Den dětí
V pátek 1. června jsme pro Mravence
i Včeličky připravili sportovní
a zábavné dopoledne ke Dni dětí.
Ve školce jsme si nejdříve vyprávěli
o tom, kdo že to vlastně slaví svátek
a potom hurá na asfaltové hřiště
u sokolovny, kde se všichni ihned
zapojovali do soutěží a radovánek.
Svůj svátek si děti oslavily a užily po
svém a po téměř dvouhodinovém
dovádění si všichni vychutnali
nanůčkovou odměnu a spokojeně se
vraceli do školky.

Úspory vody *

17,19 MWh

Odpolední výlet do Přibyslavi
a jarní nocování předškoláků
ve školce
Z úterý 5. na středu 6. června
přespalo sedmnáct natěšených
předškoláků ve školce. Na nocování
se moc těšili a také si ho s kamarády
pořádně užili. Navíc jsme celé
odpoledne před nocováním strávili
na výletě v Přibyslavi. Jeli jsme tam
linkovým autobusem a Přibyslav
jsme si pěkně prošli. Samozřejmě
jsme se zastavili i v cukrárně na
výbornou točenou zmrzlinu, ale
cílem našeho putování byla jezdecká
socha Jana Žižky z Trocnova
v parku pod zámkem. U ní jsme se ve
vyprávění vydali po stopách našeho
velkého a slavného vojevůdce.
Předškolákům
se
vyprávění
poslouchalo jako pohádka a ještě
večer se ve svých dotazech stále
k Janu Žižkovi vraceli.

Projekt „Babičko, dědečku, čti
nám a vyprávěj“ jsme zakončili
setkáním všech účastníků
Ve středu 6. června se v naší školce
uskutečnilo setkání se seniory, kteří
během školního roku docházeli do
školky na krátké návštěvy a těšili děti
vyprávěním o svém dětství a hlavně
četli pohádky před odpoledním
odpočinkem. Mravenci i Včeličky
si jako poděkováni připravili
program plný písniček, říkanek,
her a tanečků. Naše milé hosty jsme
ještě pozvali na školní zahradu, kde
je čekalo malé občerstvení a dárek,
který nám věnoval úřad městyse.
Všem babičkám a dědečkům patří
naše velké poděkování.
Školní výlet
Na školní výlet se děti vždycky moc
těší. Na ten letošní jsme se vypravili
do Pardubic, kde nás čekala plavba
po Labi na výletní lodi Arnošt.
Hodinová plavba opravdu neměla
chybu. Počasí bylo na jedničku a z
lodi bylo stále na co koukat. Ryby,
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labutě, kačenky, na břehu mávající čtení a v hlavičkách si odnáší deset osobním vlakem do Havlíčkova
rybáři a dokonce nám zamávala krásných příběhů z naší historie. Brodu, kde jsme strávili dopoledne
pardubická školka, která šla právě Předškoláci své starší kamarády, na dětském hřišti v blízkosti řeky
kolem řeky na procházku. Další kteří jim tak ochotně četli, odměnili Sázavy (Plovárenská ulice.). A když
zastávkou byl rozlehlý park, kde malou sladkostí. Na závěr našeho poslední výlet, tak i poslední točená
se Mravenci i Včeličky posilnili posledního setkání dostali všichni zmrzlina, kterou jsme si vychutnali
a pořádně si zadováděli. Celý výlet účastníci tohoto projektu od paní na brodském náměstí.
jsme zakončili ve Slatiňanech učitelky Havlíkové moc pěkné Slavnostní šerpování předškoláků
u vanilkové a čokoládové zmrzliny. Pamětní listy.
Slavnostní vyřazení předškoláků
To byla dobrota.
Adaptační týden
z mateřské školy spojené s jejich
pro nově přijaté děti
šerpováním a pasováním na
Setkání Včeliček se včeličkami
V týdnu od 11. do 15. června prvňáčky se konalo v úterý 19.
u včelích úlů
Třetí besedou s praktickou ukázkou probíhal v naší školce adaptační června v mateřské škole za účasti
ukončila třída předškoláků svůj týden pro rodiče s dětmi. Několik rodičů a sourozenců předškoláků a
projekt „Včeličky“ a zvědavý skřítek rodičů tuto možnost využilo a mnoha hostů, které si předškoláci
Medovníček aneb s dětmi do světa docházeli k nám po celý týden na na slavnost pozvali. Dojemné
včel. Tentokrát se Včeličky opravdu zkušenou. Záměrem adaptačního okamžiky, kdy se předškoláci loučili
setkaly se včeličkami u včelích úlů. týdne bylo seznámit nováčky s bezstarostným dětstvím plným her
Měly možnost zeptat se na všechno, s novým prostředím, novými a pohody jsme zakončili příjemným
co je zajímalo a přitom sledovat z kamarády, zaměstnanci a vyzkoušet posezením u zákusků a čaje. Domů
bezprostřední blízkosti práci včelaře. si, co se ve školce všechno dělá. si předškoláci odnášeli nejen šerpu
Vše, co teoreticky znaly, teď viděly v Některé děti okukovaly a některé s nápisem „Hurá do školy“, Pamětní
praxi. Včelí matku i včelky dělnice se snažily proniknout do kolektivu. list a pěknou knížku prvního čtení,
měly na dosah ruky. A trubce si Rodičům jsme rádi zodpověděli ale i mnoho dárků, které věnoval
dokonce mohly vzít na dlaň. Na jejich dotazy. Teď už jen zbývá těšit úřad našeho městyse a sponzoři,
úplný závěr jsme všichni ochutnali se na září, dětem popřát co nejlehčí kterým touto cestou ještě jednou
nádherně zlatý med přímo z plástve a nástup do naší školky a rodičům moc děkujeme.
ucítili včelí vosk mezi zuby. Za tento hodně trpělivosti a málo obav.
Včeličky se loučily se školičkou
zážitek panu včelaři moc děkujeme.
Přijela k nám pouť
V pátek 22. června se Včeličky
Pouť, to je ohromné lákadlo pro téměř v plném počtu naposled sešly
Školní rok a střídání ročních
děti. Celý týden jsme sledovali ve své třídě ve školičce. Loučení však
období
Jeden školní rok, stále stejná jabloň, stavění pouťových atrakcí a těšili nebylo vůbec smutné. Nechyběl dort,
stále stejné Včeličky, ale úžasné se na pátek. Domluvili jsme se, že dětské šampaňské, přípitek, písničky,
změny v přírodě. Bylo zajímavé v pátek si společně alespoň trošku ale hlavně výborná nálada. Ta dobrá
a velmi poučné sledovat celý rok pouť užijeme a „vyzkoušíme“ parta kamarádů se nerozchází!
jeden strom. Včeličky si vybraly houpačky. Byla to paráda! Houpačky Pouze přejde z mateřské školy do
jabloň a pokaždé, když šly okolo byly naprosto v pořádku a pouť I. třídy základní školy. Popřejme jim
tedy krásné prázdniny a na cestu
ní, pozorovaly změny, které se s ní mohla začít.
děly. Na konci léta červená jablíčka. Včeličky na polodenní vycházce základní školou hodně zdraví, štěstí
a úspěchů.
Na podzim krásně zbarvené a
k Poustevníkově studánce
opadávající listí. Začátkem zimy V rámci poznávání nejbližšího
korunu z holých větví, které v únoru okolí Havlíčkovy Borové jsme se Všem dětem a jejich rodičům
přikryla sněhová peřina. Květen vypravili na polodenní vycházku přejeme krásné, klidné prázdniny
zahalil naši jabloň do závoje květů do lesa v Pasíčkách ke studánce s plné sluníčka a dobré pohody.
Kolektiv zaměstnanců MŠ
a červen předvedl Včeličkám jabloň dobrou pramenitou vodou, které
v bezchybné zeleni. Pravidelné se říká Poustevníkova studánka.
střídání ročních období už pro nás K tomuto místu se váže i stará
není žádná záhada. Teď už se těšíme borovská pověst o poustevníkovi
na prázdniny, ale všechny Včeličky si Ondřejovi, kterou si Včeličky se
slíbily, že se i o prázdninách zajdou zájmem poslechly. Děti si pobyt v
na „svoji“ jabloň podívat.
přírodě vždy užívají a tak to nebylo
jinak ani na této vycházce. Cestou
Poslední setkání Včeliček
jsme viděli přejetého hada, chlupaté
a sedmáků nad knihou Staré
housenky, poslouchali hlasy ptáčků,
pověsti české
Projekt „Děti čtou dětem“ měl za poznávali různé rostliny a stromy
úkol seznámit předškoláky s deseti a také trhali první borůvky. Před
vybranými pověstmi z knihy Staré polednem jsme se trošku unaveni,
pověsti české. Poslední, desáté čtení ale s mnoha pěknými zážitky vrátili
proběhlo v mateřské školce ve třídě na oběd do školičky.
Včeliček. Předškoláci se seznámili
Mravenci a Včeličky na výletě v
s pověstí „Jak propast Macocha
Havlíčkově Brodě
dostala své jméno“. Sedmáci si Konec školního roku a poslední
pro předškoláky připravili malé výlet Mravenců a Včeliček. Ve
prověření znalostí, při kterém středu 20. června ráno jsme si to
s potěšením zjistili, že budoucí namířili linkovým autobusem do
putovaly po stopách Jana Žižky
školáci pozorně vnímali jejich Přibyslavi a dále jsme pokračovali Včeličky
z Trocnova. Foto: MŠ

5

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ČERVENEC-SRPEN 2018
AKTUALITY O MUZEU K.
H. B. A OBECNÍ KNIHOVNĚ
NYNÍ I NA FACEBOOKU
Tento týden jsme spustili oficiální
stránku památníku Karla Havlíčka
a místní lidové knihovny na sociální
síti Facebook. Nově zde najdete
aktuální informace k provozu,
upozornění na plánované akce,
Borovská desítka startuje
fotogalerii, videa a další materiály. Je
28. 7. 2018.
zde také možnost psát recenze K 12. 7. je přihlášeno 270 běžců!
a vyjádřit svoji spokojenost Prezentace na hřišti začíná v 15:00
s provozem, či klást jednoduché hodin, startovné je 150,- Kč.
dotazy. Věříme, že tato inovace více
zviditelní náš památník a knihovnu
pro turisty i obyvatele obce
a blízkého okolí.

Časový harmonogram:
14:30 – 15:30 prezentace dětských
		
kategorií
15:30 start první dětské kategorie
15:00 – 16:15 prezentace hlavní
		kategorie
17:00 START HLAVNÍ
		 KATEGORIE
18:30 slavnostní vyhlášení vítězů
dětských kategorií
18:45 slavnostní vyhlášení vítězů
hlavního závodu

Brigádníci – Ondřej Neubauer, Ivana Hamerníková,
Simona Karásková

Chrudimsko-havlíčkobrodská
DNA studie – bezplatný zápis
zájemců
Vážení krajané, chcete-li si
vyzkoušet medicínu 21. století,
bydlíte-li trvale v okrese Chrudim
nebo Havlíčkův Brod a je-li Vám
18 – 108 let, máte štěstí. Tým
vědců z Univerzity Karlovy Praha,
pod vedením rodáka z Lipovce
v Železných horách – RNDr.
Emanuela Žďárského, CSc. -, hledá
soubor 3333 dobrovolníků do
zdravotnické studie. Přihlášení
už
nemůže
být
jednodušší:
jednoslovným mailem/sms ve tvaru
„STUDIE“ na studie@centrum.
cz, nebo telefon 775112004. Na Váš
mail/sms vědci zareagují, vysvětlí
vše potřebné, osobně si přijedou pro
vzorek slin, odpoví na Vaše dotazy,
nebudete-li spokojeni, nemusíte
do studie vstoupit, ale i po vstupu
z ní můžete kdykoliv odstoupit. Ze
vzorku budou určeny jen dvě vlohy:
k náhlému srdečnímu selhání
(muži) a dědičné rakovině prsu a
vaječníků (ženy). Tyto vlohy má
asi každý stý. Výsledek bude všem
sdělen a nalezení nosiči zmíněných
vloh obdrží radu, jak vlohu udržet
na uzdě, i nabídku detailní analýzy
a vyplnění dotazníku. Mohou tak
získat odměnu 1000,- Kč. Vědecky
pak bude sledováno, jaké další
faktory spoluúčinkují při projevu
vloh na zdravotní stav i jak vlivu
vlohy co nejlépe zabránit. Více
najdete na www.studie.mozello.
com.
Bezpečnost vzorků, osobních a
zdravotních dat. Máme v ruce
soudně znalecký posudek a ten
říká: tak jak je studie nastaveno
– tj. s anonymizací vzorku i dat
nemůže být bezpečnost větší. Na
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papír plivnete, vysušíte a připíšete
kontakt (mail nebo telefon) na
zaslání výsledku. Já jediný papír
s kontaktem rozstřihnu a na obě
části napíši vnitřní kód. Vzorek
s kódem poputuje do laboratoře
a ten s kontaktem do zvláštního
sešitu. Bez elektronické databáze
není co zcizit, leda sešit, ale na ten si
sednu a nikomu jej opravdu nedám
J. Účastníci mohou být bez obav.
Jsem soudní znalec a na souběžně
rozdávaný letáček dávám své kulaté
razítko, že jsem vše podrobně
prověřil a osobně za to ručím.
Co se bude dít dále? Vyčkáme, jak
dopadne první kolo. Je možné, že se
nepovede. Mezi lidmi totiž panuje
neodůvodněný strach z DNA testů
a z prevence samé. Povědomí „Radši
to nevědět, nějak to kdyžtak s tou
nemocí zkoulíme“ je velká chyba.
Já pracuji v klinické genetice 33 let
a nikoho, komu by DNA prevence
ublížila, neznám. Naopak, řešit až na
místě, jestli zkolabovaný je SNTA1
arytmik, má protrženou aortu, nebo
něco jiného, ho může stát život. Stejně
tak u rakoviny prsu nebo vaječníků.
Má-li žena nepřítele (vlohu) před
sebou, ví co s ní a na nemoc nezemře.
Přepadne-li ji během života ze
zálohy a odhalí ji náhodně, nebo až
mamografií, je už šance půl na půl,
možná i menší. Pokud by se studii
povedlo odstartovat, v rámečku níže
jsou další vlohy-nemoci, které má
v hledáčku.
Je někde ve světě nějaká podobná
studie? Ano, vzory jsou. Podobná
Framinghamská studie v USA
odhalila kdysi vztah cholesterolu

a infarktů, ale my bychom měli
proti
Framinghamu
velkou
přednost – jednolitou populaci
s mnohatisíciletou historií osídlení
s Kelty v Nasavrkách počínaje. Jsem
si jist, že pokud se Vás – krajany
podaří oslovit, najdeme světově
unikátní data, tím i prostředky
jak rozšířit prevenci na všechny
obyvatele obou okresů – tedy jak
najít všech 2000 SNTA1/BRCA1+
mužů a žen a současně tak učinit
z našeho kraje jedno z nejzdravějších
míst v České republice.
RNDr. Emanuel Žďárský, CSs.

Další prevenovatelné vlohy nemocí:
* Silniční nehodovost
* Dědičná trombóza
* Antikoncepční a klimakterický
FV:Leiden
* Alzheimerova nemoc
* Nevyléčitelné nemoci dětí a
mladých (cystická fibróza, spinální
atrofie, syndrom náhlé smrti dítěte..)
* Obstrukční nemoc plic
* Osteoporóza
* Předčasná slepota seniorů
* Diabetes
* Rakovina plic, slinivky a melanom
– volná DNA
* Infarkt a mrtvice
* Rakovina prostaty a tlustého střeva
* Zvládání psychického stresu
*Ženská i mužská neplodnost
Vyskytla-li se některá z uvedených
nemocí ve Vašem rodokmenu,
neměli byste s přihláškou váhat.
Pro
zajímavost:
zkoumány
budou i dědičné vlohy spojené
s dlouhověkostí.
(Shrnutí informací na str. 2)

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

Preventivní program policie ČR
pro mladší školní děti
Ve čtvrtek 10. května navštívil
naši základní školu preventista
z krajského ředitelství. Policista si
pro žáky 1. až 3. ročníku připravil
velice zajímavý a poučný program.
Na počátku seznámil děti se složkami
Policie ČR, jejich výstrojí a výzbrojí.
Děti se nejvíce zajímaly o služební
psy a zbraně. Následovaly informace
o správném chování v silničním
provozu, zejména o přecházení
vozovky, povinnosti nosit přilbu při
jízdě na kole, nutnosti doprovodu
dítěte mladšího deseti let, které se
pohybuje na jízdním kole ve vozovce.
Žáci byli důrazně upozorněni
na nebezpečí při setkání s cizími
osobami a poučeni o vhodném
chování a obezřetnosti v takových
situacích. Druhá část připravené
prezentace byla tematicky zaměřena
na využívání internetu. Téma se
záhy ukázalo dětem velmi blízké.
Alarmující však byla reakce na
dotaz policisty, kdo z přítomných
žáků má založený facebook. Hlásila
se totiž téměř polovina přítomných
dětí. Těch dětí, z nichž nejstarším
je devět let!!! Je celkem všeobecně
známo, že i po nedávném snížení
věkové hranice pro založení účtu
na facebooku je to aktuálně 13 let!
Ruku na srdce, vážení rodiče, jste
schopni kontrolovat, co Vaše děti
prostřednictvím internetu sledují, či
dokonce uveřejňují? Myslím, že by
vůbec nebylo od věci objednat pro
veřejnost odborný program, který
by upozornil na nebezpečí internetu.
Jana Žáková, 1. stupeň

Školní výlet 1., 2., 3.
a 4. ročníku ZŠ
Žáci prvního stupně (kromě
páťáků, o jejichž výletě do Brna
jsme již informovali v minulém
čísle) se v letošním školním roce
vydali se svými vyučujícími do
Zoologické zahrady v Jihlavě. Ve
čtvrtek 24. května tam absolvovali ve
vzdělávacím centru PODPOVRCH

číslo 11

ročník
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objednaný program s názvem
ZOO v krabici. Rozděleni do dvou
skupin se usadili ve dvou zvláštně
zařízených učebnách. Byli vtaženi
do poutavého vyprávění o zvířatech
plného praktických úkolů a otázek.
Zážitkem bylo určitě sáhnout si
na srst medvěda a tygra, hadí kůži
a dokonce živého hada, korálovku.
Po svačině se už těšili na zvířátka.
Dětem se líbily šelmy, zaujali je
zejména malí spící tygříci, tuleni,
medvědi, klokani, hrošík, lamy
i dravci. Snadno je překřičel jen
ara hyacintový. Velký obdiv dětí
sklidil moderně zbudovaný tropický
pavilon, v němž mohly vidět např.
anakondu, krokodýly či ještěry.
Nebylo možné minout obchod
se suvenýry, občerstvení a dětské
hřiště. Pak navštívit ještě africkou
vesnici Matongo a hlavně vidět
žirafy, které jsme po příchodu do
zoo ještě nezastihli ve výběhu.
Při zpáteční cestě už se žirafy
majestátně procházely ohradou
a jako by záměrně pózovaly, abychom
se s nimi mohli vyfotit. Toto setkání
určitě patřilo k největším zážitkům
z výletu.
Jana Žáková, 1. stupeň

Přírodovědná soutěž
Ve středu 6. června se žáci z 3., 4.
a 5. ročníku zúčastnili přírodovědné
soutěže v Horní Krupé – části
Chaloupky. Dvoučlenná družstva
prošla několika stanovišti: určování
nerostů či ptačích budek, poznávání
rostlin a živočichů a plnění dalších
praktických úkolů. V doplňkové
činnosti si děti mohly z těsta uplést
svoji vlastní houstičku, vyrobit
kouzelný škapulíř (bylinkový sáček)
a dostaly také malé občerstvení –
limonádu, tatranku – a na ohni si
opekly špekáček. V silné konkurenci
dvaceti tří družstev, kdy rozdíly v
bodování činily 0,5–1 bod, se na
krásném 2. místě umístily žačky
3. ročníku. Gratulujeme! Pochvala
však patří určitě všem zúčastněným.
Dana Neubauerová

Už jsem čtenář Knížka pro prvňáčka
Do projektu Krajské knihovny
Vysočiny v Havlíčkově Brodě
s názvem Už jsem čtenář – Knížka
pro prvňáčka jsme žáky první
třídy přihlásili už na začátku
školního roku. V průběhu února
a března se zúčastnili tří akcí
knihovny: Cestovatelského kreslení
s ilustrátorem Adolfem Dudkem,
besedy s názvem K jako kamarádi
a výtvarné dílničky, kdy děti

školní rok

2017/2018

vyráběly záložku do knížky. Na
pondělí 11. června připadlo
slavnostní zakončení projektu.
Konalo se v sále Staré radnice, kde
vystoupili borovští prvňáci společně
se žáky I. třídy ZŠ v Lípě a ZŠ
v Havlíčkově Brodě ve Štáflově ulici.
Našich 10 prvňáčků se v konkurenci
početnějších prvních tříd rozhodně
neztratilo. Předvedli nacvičený
program, básničky a dramatizaci
veršované
pohádky
Červená
karkulka. Pak už následovala první
čtenářská zkouška. Každý prvňáček
si vylosoval krátkou větičku a tu
přečetl před plným sálem. Odměnou
mu byly vak s logem knihovny
a publikace s názvem Bráchova bota.
Knížka, která se nedá nikde koupit
a je určena pro žáky prvních tříd
přihlášených do výše jmenovaného
projektu v tomto školním roce.
Nezbývá než podporovat děti ve
čtenářství a popřát jim hodně
pěkných zážitků s knihou!
Jana Žáková, 1. stupeň

Brodské pověsti na vlastní oči
Dětské oddělení Krajské knihovny
Vysočiny a Muzeum Vysočiny
Havlíčkův Brod připravilo vzdělávací
program Po stopách brodských
pověstí. A šesťáci – už znalci těchto
pověstí – této nabídky pro oživení
svých vědomostí využili. Spolu se
skvělou paní průvodkyní z Muzea
Vysočiny jsme navštívili některá
místa, která se vztahují k pověstem
o zvonu Vilém, o Kašičkovském
domě, o domu U Kozlíčků, o
Bělohradu aj. Procházka Brodem,
pohled z věže kostela, srovnávání
vlastních znalostí, k tomu informace
o současném stavu památek či
akcích, které Brod připravuje, to
vše bylo asi přínosnější než klasické
čtení pověstí. Součástí výkladu byla
i návštěva Muzeu Vysočiny, návrat
do historie si zkusil každý žák –
mohl napsat nějaký vzkaz či pozdrav
kurentem – vzory písma, listinu, brk
i barvu jsme k tomu dostali. A jak
jste na tom se znalostí brodských
pověstí Vy? Znáte např. příběh dvou
sester Jeleny a Svatavy z Bělohradu?
Ne? Tak to se zeptejte šesťáků☺.
Lenka Havlíková

Pasování na čtenáře
Žáci první třídy se svou třídní
učitelkou, rodiči, prarodiči i
mladšími sourozenci se sešli v úterý
12. června odpoledne v rodném
domku KHB ke slavnostnímu
Pasování na čtenáře. Předvedli
tu svůj program a pak usedli ke
stolečku, aby složili už svoji druhou
čtenářskou zkoušku. Přečetli po
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částech pohádku Červená karkulka
z knížky Malované čtení - z pohádky
do pohádky. Některým se chvěl hlas,
jiní neohroženě pronesli připravenou
část pohádky. Všichni prokázali
svoje čtenářské dovednosti! Kromě
pochvaly a potlesku se jim dostalo
hned několika odměn. Paní ředitelka
je slavnostně pasovala na čtenáře,
když jim navlékla šerpu s nápisem
Malý čtenář 2018. Pan místostarosta
prvňákům předal knížku z edice
První čtení s názvem Velký
případ školního detektiva. Paní
knihovnice všem malým čtenářům
připravila průkazku do knihovny
v Havlíčkově Borové. Celý program
i obdarované prvňáky skvěle nafotila
paní fotografka, a postarala se tak
o pěknou vzpomínku na velmi
vydařenou slavnostní akci. Tou
největší odměnou byl však dort,
který pekla paní Blanka Kubátová
z Jitkova. Děkuji paní knihovnici,
našim hostům, paní ředitelce
i panu místostarostovi za milá slova.
Všichni jsme dětem, které mají za
sebou svůj první školní rok, přáli,
aby jim chuť do čtení vydržela,
protože, jak se říká, čtení je brána
k vědění! Aby si děti našly svoji
cestičku ke knížkám, třeba právě
prostřednictvím místní knihovny
v Havlíčkově Borové.
Jana Žáková, 1. stupeň

Návštěva oudoleňské školy
Ve čtvrtek 21. června se žáci 2., 3.
a 5. ročníku za krásného letního
počasí vydali pěšky na návštěvu
oudoleňské školy. Naše kroky
nejdříve směřovaly do Peršíkova, kde
jsme si v chládku trochu odpočinuli,
a dále jsme pokračovali přes louky
do Oudoleně. Po vřelém přivítání
nás paní ředitelka seznámila s
projektem „Životní prostředí 2018 –
školní zahrady“ a žáci 3. a 4. ročníku
nás provedli celým programem.
Po úvodní poučné kramářské písni
jsme viděli spoustu zajímavých
rostlin (některé jsme i ochutnali)
a drobných živočichů žijících ve
školní zahradě. Pěkným zpestřením
byla také „zahradní víla“. Všechny
zadané úkoly jsme splnili, a tak
jsme naše putování mohli zakončit
již tradičním nákupem zmrzlin.
Domů nás, některé už značně
unavené a zmožené, dovezl linkový
autobus. Všem se nám tato exkurze
do „přírodní zahrady“ moc líbila.
Děkujeme oudoleňským žákům
za
přínosné
předprázdninové
dopoledne.
Pozvání k návštěvě přírodní
školní zahrady v Oudoleni dostali
8
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i prvňáčci. A tak jsme se v úterý
26. června vydali linkovým
autobusem z Havlíčkovy Borové.
Druhou část cesty jsme absolvovali
pěším pochodem z křižovatky
k oudoleňské škole. Počasí nám
přálo, sluníčko od rána hřálo, byla to
moc pěkná procházka. Na zahradě
školy nás čekala paní ředitelka
Dagmar Losenická, v kostýmu víly
p. učitelka Pavla Polívková a děti ze
staršího oddělení malotřídní školy
s nacvičeným programem. Nejdříve
jsme si vyslechli píseň O Golemovi,
avšak s vlastním textem o líném
Kájovi z Oudoleně, který nechtěl
pomáhat při práci na zahradě. Pak
už jsme se procházeli zahradou za
odborného výkladu paní ředitelky,
ale i žáků oudoleňské školy. Obhlédli
jsme například broukoviště s
hmyzím hotelem, hadník, kompost,
jezírko, dozvěděli jsme se, jak se
jmenuje ta či ona květina, keřík
i živočich. Na spodním okraji listu
upoutala naši pozornost sedící
vážka. Oudoleňští žáci vyzkoušeli
prvňáčky ze zahradního nářadí,
zaměstnali je připravenými úkoly
- přiřazování obrázků a názvů
zvířat, malování vlastního živočicha
technikou otisku. Program zakončili
ukázkou brumování, tj. bubnování
na dřevěné bubny, které slouží
i jako sedátka v zahradě. Závěrečnou
aktivitou vtáhli oudoleňští do
bubnování i prvňáčky a tak jsme
se společně příjemně rozloučili.
Příjemně naladěni jsme se vypravili
opět na oudoleňskou křižovatku
k autobusu.
D. Neubauerová, V. Slámová, J. Žáková,
1. stupeň

DĚTI ČTOU DĚTEM
Další rok společného čtení je za
námi. Každý měsíc se potkávali
sedmáci a nejstarší děti z mateřské
školky nad knížkou Jany Eislerové
Staré pověsti české. A tak všichni
vědí, jak to bylo s praotcem Čechem,
Horymírem, Bivojem, kněžnou
Libuší, Ječmínkem, Golemem,
Karlem IV., blanickými rytíři i
propastí Macochou. Při té příležitosti
jsme si připomněli příbuzenské
vztahy, postavili z kostek hradby,
aby je pak Šemík mohl přeskočit,
pro názornost jsme sehnali i kůži
divokého prasete, hledali jsme cestu
bludištěm tak, jak hledala cestu
do úkrytu matka budoucího krále
Ječmínka, Golema jsme si ve školce
pěkně vyskládali z kaštanů. I jednu
svatbu máme v živé paměti, protože
špalírem poddaných procházeli
v knihovně Karel IV. a Blanka

z
Valois.
Na
interaktivní tabuli
jsme z kostek stavěli
velice lehce, nádherný Karlův
most se nám však nepodařil. Prostě
u každé pověsti jsme kromě čtení,
kontrolních otázek, dramatizace,
obrázků a vysvětlování významu
některých slov připravili vzájemně
nějaký
doplňkový
program.
A bavili se jak sedmáci, tak vzorní
posluchači, budoucí školáci. My,
paní učitelky, doufáme, že dětem
zůstane v paměti díky tomuto
projektu alespoň základní povědomí
o českých pověstech a hezká
vzpomínka na vzájemné setkání
s knížkou a kamarády.
Lenka Havlíková

„Výletování“
Konec školního roku je krásným
obdobím výletů. A tak pro zajímavost
pár stručných informací o tom, kam
žáci 2. stupně naší školy vyrazili.
Šesťáci se na 2. stupni konečně
dočkali
dvoudenního
výletu.
Protože mnozí tvrdí, že mají dějepis
rádi, vyrazili jsme za historií do
Kutné Hory – do podzemí, ke sv.
Barboře či např. na Havlíčkovo
náměstí k soše našeho rodáka.
Procházeli jsme se kolem Santiniho
chrámu, nevynechali jsme ani
slavnou kostnici. A protože k výletu
patří i zábava, vyřádili jsme se
v místním bazénu i na bobové dráze,
večer rozdělali oheň a zažili i večerní
koupání. A jakou chybu měl, šesťáci,
váš výlet? Měl trvat minimálně pět
dnů, tvrdili všichni jednohlasně.
To sedmá třída vyjela na Náchodsko.
Během dvou dnů si zahráli na
vojáky v pevnostech Březinka
a Dobrošov, z Jiráskovy rozhledny
si užívali nádherných výhledů prý
až na Sněžku a v České Skalici se
posadili do starých lavic Barunčiny
školy. Samozřejmě si také prohlédli
i zámek v Ratibořicích a na místního
průvodce hned tak nezapomenou.
Líbilo se jim i u Starého bělidla
a nesměla chybět společná fotka
u sousoší babičky s dětmi. Večer se
pak koupali v řece. Pěkné počasí,
vzorné chování, skvělý program,
a proto hodnocení sedmáků: SUPER
na 130%!
Daňkovice se již třetím rokem opět
těšily na osmáky - více v příspěvku
Letní sportovní kurz v Daňkovicích.
A deváťáci absolvovali již tradičně
vodácký výcvik na Vltavě. Skvělý
pobyt na raftech okořenili návštěvou
grafitového dolů a prohlídkou
Českého Krumlova. A pak už Zlatá
Koruna, občerstvení U Milana,

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM

lanové překážky, Boršov, spaní ve
stanech a třetí den už křičeli na vodě
naposledy AHÓJ! Jejich poslední
výlet na základce se prostě vydařil
na jedničku!
Lenka Havlíková

Letní sportovní kurz
v Daňkovicích
Týden plný sportování si naplno
užili žáci osmého ročníku společně
s vybranými žáky ze Základní
školy v Krucemburku. Celkem 32
účastníků rozdělených do týmů
červených, zelených, oranžových a
modrých se od pondělí 11. června
do pátku 15. června zdokonalovalo a
soutěžilo v různých sportech, jako je
softbal, discgolf, ringo, lakros, fotbal,
nohejbal a nechyběla ani turistika.
Program LSK byl velmi pestrý: 1.
den se všichni sportovci ubytovali v
penzionu Selský dvůr, seznámili se s
pravidly kurzu a do večerních hodin
hráli v týmech softbal a fotbal. 2. den
byl naplánován turistický výšlap v
délce 20 km na Březiny, jehož součástí
byla velmi zajímavá procházka
naučnou stezkou Kukyho les, která
je inspirována filmem Kuky se vrací.
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se s novými kamarády a huráááá k
domovu.
LSK hodnotíme jako velmi
vydařený, chování všech osmáků
bylo opravdu sportovní a bez
problémů. Doufáme, že jsme si
kurz všichni naplno užili, máme
spoustu nových zážitků, navázali
jsme nová přátelství a naučili jsme se
hrát zajímavé hry. Přejeme i dalším
osmičkám, aby se jim v Daňkovicích
líbilo, zajisté se mají na co těšit!
Blanka Zvolánková

Výlet za odměnu
Víte, jak vypadá takový výlet za
odměnu? To nejprve porazíte asi
80 jiných škol ve čtenářské soutěži.
Za odměnu však nežádáte žádné
materiální
hodnoty,
nechcete
zmrzliny, dorty, čokolády apod.,
ale výlet. Tím překvapíte vaši paní
učitelku, úplně ji vyvedete z míry,
a tak připraví výpravu - nejprve
auty do Vepřové, pak autobusem
na Račín, poté pěšky (s trochou
bloudění, kluci, příště bacha na
značky!) na Velké Dářko. Protože je
krásně, vykoupete se, opečete buřty
a vyrážíte pěšky na Vagón do
Polničky. Aby cesta
rychle ubíhala, plníte
každých 300 metrů
úkoly (vtipné i záludné☺,
co si děti vymyslely). V
Polničce sice za atrakce
zaplatíte 130 Kč (rodiče,
děkujeme vám!), ale
pak můžete 2-3krát jet
na čtyřkolce, lodičky
zvládnete i dvakrát,
vláčkem
absolvujete
minimálně 4 okruhy.
V areálu jste skoro
sami, všechny ostatní
houpačky,
kolotoče,
Vítězný tým sportovního kurzu v Daňkovicích. Foto: ZŠ
bagry, vodní děla aj.
I když byli všichni po túře unavení, využíváte dle libosti. Autobus vás
večer při discgolfu to vůbec nebylo pak přepraví zpět. Tak už tedy víte,
znát. 3. den jsme využili horního jak vypadá takový výlet za odměnu.
hřiště za penzionem a v dopoledních Zažili ho šesťáci 21. června 2018.
Lenka Havlíková
hodinách se učili starou indiánskou
hru lakros, kterou vystřídal před
Závody dračích lodí
obědem nohejbal. Po odpoledním
DRACUP 2018
klidu všechny nalákala vycházka V pondělí 18. června se již
do Sněžného s návštěvou místní podruhé rozezněly bubny nad
cukrárny s vyhlášenými zákusky a přírodním areálem dračích sportů
výtečnou zmrzlinou. Večer byl plný rybníkem Řeka Krucemburk při
individuálních her nebo odpočinku. závodě školních posádek dračích
Předposlední den jsme zahájili lodí, který pořádal místní spolek
orientačním během ve dvojicích Perun Hluboká. Počasí přálo a
chlapec – dívka, odpoledne jsme školy vyslaly své posádky v hojném
hráli v týmech šipkovanou. Večer počtu, na startovní listinu se zapsalo
proběhlo ve společenské místnosti 11 závodních týmů, vloni to byly
hodnocení kurzu, vyhlášení vítězů pouze 4 týmy. Náš DRACOBOR
a diskotéka. V pátek ráno jsme reprezentovalo
21
závodníků
se sbalili, poděkovali personálu z osmé a deváté třídy v červených
penzionu za výborné jídlo, rozloučili

s p o r t ov n í c h
dresech,
šesťáci
a sedmáci jim fandili: Přijeli
jsme letos znova, zase chceme
oslavovat! Celý rok jsme trénovali,
abychom to zase dali a na stupních
opět stáli! Dracobor se na vás valí,
necháme vás pěkně v dáli. Dracobore
hoj, hoj, hoj, ty, soupeři, se nás boj!!!
Po poradě kapitánů začaly
tréninkové jízdy všech posádek na
dvou připravených dračích lodích.
Bylo důležité sjednotit všechny
členy posádky, nabudit je k výkonu
a vytvořit skvělý závodní tým! Po
slavnostním zahájení a společné
rozcvičce začal v 10 hodin start
hlavních závodů na 200 m. Startovalo
se ve dvou kolech v 11 rozjížďkách,
oba dva časy se do celkového pořadí
sčítaly. Náš DRACOBOR zvládl
první jízdu v čase 1:08 minut, ve
druhé jízdě byl ještě lepší s časem
1:03 minut. V celkovém pořadí jsme
obsadili pěkné 5. místo, získali jsme
pohár a medaile.
Všem soutěžícím i náhradníkům
děkujeme za bojovnost i nasazení a
věříme, že příští rok s trochou štěstí
proklouzneme do bojů o medaile.
Ostatním žákům děkujeme za skvělé
fandění a podporu. Tak za rok na
Řece, Dracobore!
Blanka Zvolánková

Malá vědecká konference
I v letošním školním roce
vyvrcholila základní školní docházka
žáků devátého ročníku závěrečnými
prezentacemi v rámci připravené
Malé vědecké konference. Již na
začátku školního roku byli žáci
seznámeni s touto důležitou událostí
posledního ročníku a měli možnost
vybrat si pro svoji práci libovolné
téma. Někteří měli jasno hned na
začátku, jiní nevěděli, váhali, ale na
konci prvního pololetí byla všechna
témata rozdělena. Celé druhé
pololetí se žáci připravovali na svůj
závěrečný výstup, někteří opravdu
zodpovědně, jiní na poslední
chvíli. Nadešlo očekávané úterý 19.
června, kdy se v ranních hodinách
scházeli naši absolventi v krásném
společenském
oblečení,
které
skrývalo jejich nervozitu a obavy.
Program vědecké konference byl
rozdělen do čtyř bloků, do hodnotící
poroty usedl kromě vyučujících
i pan místostarosta, který mezi
nás velmi mile zavítal a poslední
blok prezentací v anglickém jazyce
zhlédla i paní ředitelka. Na každý
blok se přišli podívat i žáci z nižších
ročníků, aby se připravovali na to,
co je na naší škole bude při výstupu
čekat. Témata letošních prací byla
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DUBEN 2018
různorodá, týkala se sportovních Neubauerem na závěrečné exkurzi mu nestalo, maminka si ho vyzvedla,
disciplín, přírodopisu, zeměpisu, v Památníku KHB. Zde Ondřej ale... Jak je tomu v pohádkách, musel
fyziky, historie i chování domácích velmi poutavým povídáním přiblížil slíbit, že bude podruhé poslušnější!!!
mazlíčků. Každý absolvent měl dětem dětství a mladší školní léta Šesťáci se ocitli v hasičské zbrojnici,
možnost podělit se s posluchači novináře, satirika, politika Karla kde den předtím stáli nastoupení
o to, co ho baví a zajímá, naučil se Havlíčka Borovského. Ač jsou deváťáci a loučili se se školou.
ovládnout svůj strach a příjemně prázdniny na dosah, děti poslouchaly Nejprve hádanky, pak koláčky
velmi pozorně a odměnily našeho a prázdninový zápisník, kytičky,
vystoupit před davem lidí.
Většinu letošních prezentací porota úspěšného bývalého žáka velkým hodnocení výsledků a vysvědčení.
ohodnotila jako velmi zdařilé potleskem. A protože si všichni Bublifuk už vyzkoušeli v altánku
a věříme, že je naši absolventi využijí přítomní žáčci odnášeli domů jen mateřské školky. Sedmáci byli
při dalším studiu na středních samé pěkné známky, můžeme říci, U Trojháčku, třešně od p. učitelky
školách, ale možná i v budoucím že se školní rok i přes řadu těžkostí byly prý vynikající (Roman si zabavil
povolání. Byla jen velká škoda, vydařil.
celý košíček:-)), dárek sedmáků
že se nedostavili všichni deváťáci Žáci prvního ročníku ZŠ zasedli (poukaz na bowling) byl originální.
a podcenili svoji přípravu, což nás kolem barevných stolků v dětském Osmáci dostávali letos vysvědčení
mrzí, neboť účelem této konference oddělení knihovny v rodném domku na místním obecním úřadě, čtvrťáci
není žáky stresovat, ale připravit KHB. Svého prvního vysvědčení v prostorách MAS Havlíčkův Brod,
je na vstup do života, který také se nemohli dočkat, zapomínali tedy v domečku za muzeem.
nebude vždy jednoduchý. Doufáme, předávat paní učitelce připravené Poslední školní den byl tedy po
že i v příštích letech budou závěrečné květiny. Všechno dobře dopadlo, všech stránkách neobyčejný, žáci
práce úspěšné, rozhodně v nich všichni své pěkné vysvědčení dostávali vysvědčení na místech
dostali (skoro všichni měli samé netradičních a školu jsme opustili
budeme nadále pokračovat.
Blanka Zvolánková jedničky). Poté jsme si společně letos mimořádně o týden dříve.
s žáky 2. a 3. třídy vyslechli zajímavý Tabule, topení, umyvadla, skříně,
Netradiční rozloučení
a poutavý výklad o Karlu Havlíčkovi lavice - vše uvnitř bylo zabaleno
se školním rokem
Borovském v podání bývalého žáka
igelitových fóliích, stovky
Letošní školní rok zakončily naší školy Ondřeje Neubauera. vkrabic,
map, židlí a nástěnek byly
všechny třídy vyjma deváté třídy O tom, že jeden z prvňáčků odešel odstěhovány
do tělocvičny, kabinety,
trochu jinak než obvykle. Každá z družiny na autobus, i když měl být sborovna, knihovna,
počítačová
třída si vybrala místo předávání v družině do 16 hodin, a dokonce učebna, posilovna, třídy
- vše
závěrečného vysvědčení.
zapomněl svoje první vysvědčení vyklizené. A všichni věříme, že se
Žáci spojené 2. a 3. třídy obdrželi na zastávce autobusu, neměl peníze
září vrátíme do školy modernější
známky za celoroční snahu v zasedací nebo kartu na zaplacení autobusu, 3.
a
hezčí.
místnosti úřadu městyse. Abychom o tom bych se snad raději nešířila. V. Slámová, J. Žáková, 1. st., L. Havlíková
závěr školního roku ozvláštnili, Vše dobře dopadlo, neztratil se, nic se
domluvili jsme se s Ondřejem

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
21. 7.
2018
25. 7.
2018
8. 8.
2018
28. 7.
2018

13:00
sobota
14:00
středa
14:00
středa
15:00
sobota

50. LET FOTBALU, oslavy, pozvánka na str. 2
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ, Aby tělo nebolelo
LETNÍ ŠKOLA SENIORŮ, Jak si užít šťastné stáří
BOROVSKÁ DESÍTKA, běžecký závod, info str. 6

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
21. - 22. 7. MUDr. Kotrbová Věra, Dobrovského 2023, Havl. Brod, tel.: 569 422 741
28. - 29. 7. MUDr. Stratilová Marie, Havlíčkova 848, Chotěboř, tel.: 777 993 880
4. - 5. 8. MUDr Kovalchuk Maryana, U Trojice 4059, Havl. Brod, tel.: 777 505 212
11. - 12. 8. MUDr. Niklová Aneta, Tyršova 579, Chotěboř, tel.: 735 716 782
18. - 19. 8. MUDr. Domkářová Aneta, Šubrtova 2170, Havl. Brod, tel.: 569 421 329
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25. - 26. 8. MUDr. Bohanes M., Semchuk A., Lánecká 970, Světlá n. S., tel.: 569 453 246
1. - 2. 9. MUDr. Šťastná Kristýna, Habrecká 450, Ledeč n. S., tel.: 569 721 509
8. - 9. 9. MUDr. Saidlová Martina, Legií 1710, Chotěboř, tel.: 739 286 730
15. - 16. 9. MUDr. Pospíšilová Jitka, Koželská 222, Ledeč n. S., tel.: 776 100 171

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Dětský den s hasiči u hasičské zbrojnice se vydařil. Foto: M. Fišer

Děti ze třídy Včeliček u včelích úlů. Foto: MŠ

Adaptační týden pro nově přijaté děti. Foto: MŠ

Slavnostní šerpování předškoláků. Foto:MŠ

Školka na výletě vlakem v Havlíčkově Brodě. Foto: MŠ

Školní výlet Mravenců a Včeliček - Pardubice, výletní loď Arnošt se svým Setkání se seniory k ukončení projektu „Babičko, dědečku, čti nám
kapitánem. Foto: MŠ
a vyprávěj“. Foto: MŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Malá vědecká konference žáků 9. ročníku. Foto: ZŠ

Pasování na čtenáře. Foto: ZŠ
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OBRAZEM

Předávání vysvědčení prvňáčkům v muzeu KHB. Foto: ZŠ

Náš DRACOBOR na závodech dračích lodí obsadil krásné 5. místo.Foto: ZŠ

Sedmáci na školním výletě v Babiččině údolí. Foto: ZŠ

Šestka na výletě za odměnu. Foto: ZŠ

Slavnostní rozloučení deváťáků se základní školou. Foto: ZŠ

Už jsem čtenářř - Knížka pro prvňáčka. Foto: ZŠ

