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SLOVO STAROSTY

ZÁMĚR PRODEJE
STAVEBNÍCH POZEMKŮ
Rada městyse schválila záměr prodeje stavebních pozemků v nově připravované lokalitě „Polní – U Vodárny“.
Žádosti budou přijímány pouze na
závazných formulářích, které budou
k dispozici na stránkách městyse,
nebo k vyzvednutí na úřadu městyse.
Cena činí 250,- Kč/m2 + DPH.
PODMÍNKY PRODEJE:
• prodej nemovitostí pouze fyzickým
osobám za účelem výstavby rodinného domu;
• se zájemci bude sepsána smlouva
o smlouvě budoucí kupní, kde bude
podmínka započetí výstavby do 2 let
od podpisu smlouvy, v případě nedo-

Pozvání na muzikál

str. 6

Rozmístění kontejnerů

držení pokuta 25 000 Kč a ukončení
smlouvy;
• po započetí výstavby bude sepsána
smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let od podpisu smlouvy
a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby;
• v případě splnění podmínek bude
žadatelům vráceno 100,- Kč/m2;
• každý může podat pouze jednu
nabídku, v případě souběhu více nabídek na jednu parcelu bude dána
přednost uchazeči s místem bydliště
v Havlíčkově Borové nebo v místní
části;
• v případě nemožnosti rozhodnutí podle tohoto klíče budou žadatelé

str. 5

Seminář pro spolky

str. 4

vyzváni k předložení cenových nabídek a pozemek bude přidělen zájemci
s vyšší nabídkovou cenou.
Záměr prodeje pozemků bude vyvěšen na úřední desce od pondělí
12. 10. 2015. O žádostech, které budou doručeny nejpozději 9. 11. 2015,
bude rozhodováno na zastupitelstvu
městyse 12. 11. 2015. Pokud bude žádost doručena po tomto datu, bude
o ní rozhodnuto na dalším jednání.
Může se tak stát, že stavební parcela
již bude zadána. Práce na zasíťování
připravovaných parcel započnou v letošním roce, dokončení je pak plánováno do 30. 6. 2016.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Podobný výhled bude mít v dohledné době majitel jedné z 9 stavebních parcel v lokalitě „Polní“. Foto: Linda Burianová
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ZVE CO NEJSRDEČNĚJI VŠECHNY „PEKAŘE“ NAPŘÍČ GENERACEMI
NA

1. ročník

BOROVSKÉHO
V SOBOTU

ŠTRŮDLOVÁNÍ

28. 11. 2015 OD 18:00

SOUTĚŽNÍ KLÁNÍ PROBĚHNE

V NEDĚLI 25. ŘÍJNA 2015 OD 14.00

V DIVADLE HYBERNIA NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V PRAZE

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ: 3 HOD.

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ V 1. PATŘE.

CENA PRO VÁS: 250 KČ

SOUTĚŽÍME VE DVOU KATEGORIÍCH:

SLANÁ A SLADKÁ

(BĚŽNÁ CENA VSTUPENKY: 590 KČ) + PŘÍSPĚVEK PRO DOSPĚLÉHO

NA DOPRAVU 100 KČ, DĚTI DOPRAVA ZDARMA. ODJEZD AUTOBUSU CCA VE 12:00 .

V KAŽDÉ VYHRÁVÁ JEDEN NEJLEPŠÍ ŠTRŮDL.
VAŠE DOBROTY POSOUDÍ ODBORNÁ POROTA . TÉ SE NA STŮL DOSTANOU
VÝTVORY OZNAČENÉ POUZE ČÍSLEM, ROZHODOVÁNÍ TAK BUDE ZCELA ANONYMNÍ.

ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA ÚŘADU MĚSTYSE DO 13. 11. 2015
ZVE VÁS MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ

SOUTĚŽNÍ VÝROBEK = 1 „NOHAVICI“ SPOLU S RECEPTEM MŮŽETE

NOSIT V NEDĚLI OD 14 DO 15 HODIN DO ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE,
KDE VŠE PŘEVEZMEME, ZAREGISTRUJEME A OZNAČÍME ČÍSLEM. OD 15 HODIN
BUDOU VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ VÝTVORY PŘIPRAVENÉ K OCHUTNÁNÍ VEŘEJNOSTI.
V 16 HODIN PROBĚHNE SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ.

DO SOUTĚŽE SE MŮŽE PŘIHLÁSIT KDOKOLIV - NA VĚKU NEZÁLEŽÍ!
NA KAŽDÉHO PŘIHLÁŠENÉHO, BEZ OHLEDU NA UMÍSTĚNÍ, ČEKÁ MILÉ PŘEKVAPENÍ.
VÍTĚZOVÉ SLANÉ I SLADKÉ KATEGORIE SE MOHOU TĚŠIT NA ZAJÍMAVOU CENU.

PŘIJĎTE SI TO UŽÍT – AŤ UŽ JAKO SOUTĚŽÍCÍ NEBO JAKO DIVÁCI.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, TĚŠÍME SE NA VÁS!

SPOLEK TROJHÁČEK VÁS SRDEČNĚ ZVE NA PŘEDNÁŠKU

JÓGOU

ŽENA, ZDRAVÍ
A PREVENCE

ZDRAVÍ
KU

KAŽDÉ ÚTERÝ V 17 HODIN
V TĚLOCVIČNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ

VSTUPNÉ 40 Kč

Přijďte si protáhnout a prodýchat celé tělo
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,

KAŽDÝ

ČTVRTEK OD 17:00
DO ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY

KTERÁ PROBĚHNE V NEDĚLI

25. 10. 2015 16.30
OD

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU MĚSTYSE V

VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ,
VÝŠKOVÉ I VÁHOVÉ KATEGORIE

HAVLÍČKOVĚ BOROVÉ V 1. PATŘE.

PŘEDNÁŠKU POVEDE
MUDR. PETR STRÁNSKÝ

S SEBOU VHODNOU OBUV A PITÍ
Těší se Iveta

MOŠTÁRNA JEDE NA PLNÉ
PECKY. Už po tři pátky jede
výrobna moštu v Havlíčkově
Borové, kterou mají pod palcem místní zahrádkáři, na
plné pecky. A bohatá úroda
jablek je letos na zájmu veřejnosti o moštování, které
je opět „trendy“, znát. Na
zdravou šťávu se totiž stojí
velké fronty a před budovu neustále proudí zástupy
zájemců i ze širokého okolí
s taškami a pytli plnými
jablíček. „Vypadá to, že budeme letos trhat rekordy,“
usmíval se jeden z ochotných borovských zahrádkářů
Josef Panáček (na fotografii vpravo). V pátek 2. 10.
bylo vydrceno zhruba 1100
litrů moštu a obdobné to
je prý každý týden. Zbytky
z jablek nepřijdou nazmar,
na voze si je odváží zdejší
myslivci a odpad tak poslouží v lese jako krmivo. Moštuje se každý pátek odpoledne
a vpodvečer až do 30. října.
Foto: Jakub Janáček

SVATOMARTINSKÝ
PRŮVOD
14. 11. 2015 od 16:00
Sejdeme se na náměstí, odkud nás sv. Martin
na bílém koni průvodem dovede na hřiště
u vodárny. Tam se všichni můžeme těšit na
překvapení.

Nezapomeňte na lampiony či lucerničky,
budou nám svítit na cestu 

20. 11. 2015 OD 19:00
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ÚŘADU

HAVLÍČKOVA BOROVÁ

MĚSTYSE

PROMÍTÁNÍ

DOKUMENTŮ FILIPA T.A.K.:
1.
2.
3.
4.

DĚTSKÝ ZÁVOD BOROVSKÉ DESÍTKY
NA TRATI BOROVSKÉ DESÍTKY
V CÍLI A STUPNĚ VÍTĚZŮ
POŘADATELÉ A DOBROVOLNÍCI B10
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA Z 10. září 2015
USNESENÍ
2/9/2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE:
- schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Karel Šmíd, Štěpán Zdeněk.
- schvaluje usnesení z minulého jednání.

3/9/2015

- schvaluje program jednání.

4/9/2015

- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 16/2, p.č. 161/1, p.č. 5803 s ČEZ
Distribuce a.s.
- schvaluje dle doporučení výběrové komise výběr dodavatele pro akci Havlíčkova Borová lokalita „Polní“ Technická infrastruktura pro 9 RD firmu s nejnižší cenovou nabídkou EVOS-HYDRO s.r.o., Pivovarská 1003 – Horní Ledeč, 584 01 Ledeč nad Sázavou za cenu 6 258 863,57 bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy s touto firmou.
- schvaluje toto znění budoucího záměru prodeje stavebních parcel v „lokalitě Polní“:
Žádosti budou přijímány pouze na závazných formulářích k dispozici na stránkách městyse, nebo k vyzvednutí na úřadu městyse. Cena činí 250,-Kč/m2 + DPH. Podmínky: Prodej nemovitostí pouze fyzickým osobám za účelem výstavby rodinného domu. Se zájemci bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní, kde
bude podmínka započetí výstavby do 2 let od podpisu smlouvy, v případě nedodržení pokuta 25 000,- Kč
a ukončení smlouvy. Po započetí výstavby bude sepsána smlouva kupní s podmínkou kolaudace do tří let
od podpisu smlouvy a převedení trvalého bydliště do uvedené stavby. V případě splnění podmínek bude
žadatelům vráceno 100,- Kč/m2. Každý může podat pouze jednu nabídku, v případě souběhu více nabídek
na jednu parcelu bude dána přednost uchazeči s místem bydliště v Havlíčkově Borové nebo v místní části.
V případě nemožnosti rozhodnutí podle tohoto klíče budou žadatelé vyzváni k předložení cenových nabídek a pozemek bude přidělen zájemci s vyšší nabídkovou cenou.
- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s RWE GAS NET s.r.o.
č. 8800073575/2/BVB.
- schvaluje zapojení Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová do projektu Podpora vzdělávání MOP ORP Havlíčkův Brod.
- pověřuje Radu městyse rozhodnutím o opravě silnice na Železné Horky do částky 300 tis. Kč.

1/9/2015

5/9/2015

6/9/2015

7/9/2015
8/9/2015
9/9/2015

PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE KONÁ 12. 11. 2015 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU
MĚSTYSE OD 19 HODIN.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
10. 10.
18. 10.
24. 10.
24. 10.
25. 10.
25. 10.
30. 10.
1. 11.
14. 11.
20. 11.
21. 11.
28. 11.
29. 11.

sobota
15:00
neděle
10:00
sobota
14:30
sobota
neděle
14:00
neděle
16:30
16:00
neděle
10:00
sobota
16:00
pátek
19:00
sobota
sobota
neděle

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MUŽŮ 1.A TŘÍDY HAVLÍČKOVA BOROVÁ - HABRY
- fotbalové hřiště Havlíčkova Borová
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MUŽŮ 3. TŘÍDY HAVLÍČKOVA BOROVÁ - DOLNÍ MĚSTO
- fotbalové hřiště Havlíčkova Borová
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MUŽŮ 1.A TŘÍDY HAVLÍČKOVA BOROVÁ - POHLED
- fotbalové hřiště Havlíčkova Borová
ZÁBAVA SE SKUPINOU VOSA - pořádá oddíl kopané TJ Sokol H. Borová, pozvánka na str. 10
1. ročník BOROVSKÉHO ŠTRŮDLOVÁNÍ
- pořádá spolek TrojHáček, pozvánka na str. 2
PŘEDNÁŠKA MUDr. Petra Stránského „ŽENA, ZDRAVÍ A PREVENCE“
- pořádá TrojHáček, pozvánka na str. 2
POSLEDNÍ MOŠTOVÁNÍ - pořádají Zahrádkáři ZO ČZS Havlíčkova Borová
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ MUŽŮ 3. TŘÍDY HAVLÍČKOVA BOROVÁ - VĚŽNICE B
- fotbalové hřiště Havlíčkova Borová
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD - pořádá Spolek TrojHáček,
pozvánka na str. 2
BOROVSKÁ DESÍTKA 2015 - promítání filmového dokumentu Filipa T.A.K. z letošního ročníku
závodu, pozvánka na str. 2
SETKÁNÍ SE SENIORY - pořádá Městys Havlíčkova Borová, pozvánka na str. 4
ZÁJEZD DO PŘEDVÁNOČNÍ PRAHY - MARY POPPINS - pořádá městys, pozvánka na str. 2
SLAVNOSTNÍ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU v H. Borové - podrobnosti v příštím vydání
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.
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SLOVO HEJTMANA

Před patnácti lety vznikl dnešní Kraj
Vysočina. Ne všichni tím byli nadšeni.
Pelhřimov byl zvyklý na napojení na
jižní Čechy, Havlíčkův Brod na Hradec
Králové, Třebíč a Žďár nad Sázavou na
Brno. Nová situace byla pro mnohé
nezvyklá, proti novému uspořádání argumentovali mimo jiné lepším dopravním spojením do bývalých krajských
měst. Zastáncům vzniku instituce společné pro Vysočinu bylo ale jasné, že
v takovém kraji budou mít všechna
místa obdobnou situaci a obdobné
potřeby i problémy. A ty problémy že
budou proto řešitelné společně a rovnocenně bez preference toho výrazně
největšího a nejsilnějšího. Na rozdíl
od dřívější situace, kdy měly okrajové
okresy vůči velkým krajským městům
hodně slabou pozici a byly často zanedbávány. I argumenty, že vzniká jakýsi
nepřirozený slepenec, byly liché. I mne
překvapilo poznání, že hranice našeho
kraje jsou etnograficky téměř iden-

tické s oblastí Horácka v širším pojetí.
Obyvatelé Kraje Vysočina mají tedy
hodně společného i historicky – nejen
co se týče přírodních podmínek, ale
také ekonomické situace, zvyků, folklóru, způsobu života.
Po dobu své existence si Kraj Vysočina vydobyl významné místo
v celostátním povědomí. A za důležité
zároveň považuji skutečnost, že i výrazná většina našich občanů považuje Vysočinu za svůj širší domov, je na
něj hrdá a je ochotná pro něj mnohé
vykonat. Možnost našeho úřadu řešit
koordinovaně a postupně problematiku zvláště dopravy, školství a zdravotnictví na celé Vysočině je další jeho
podstatnou výhodou. Zastupitelé ze
všech koutů Vysočiny většinou nacházejí společnou řeč pro zájmy celku,
i když logicky prosazují nejdůležitější
potřeby svých měst a obcí. Ale znají
ze svých jednání rovněž situaci jiných
a celého kraje, a tak až na výjimky nepreferují pouze žabomyší války o pouhý osobní nebo lokální prospěch.

MĚSTO PŘIBYSLAV

Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav
Vážení představitelé spolků na Přibyslavsku,
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dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento nový občanský zákoník mimo jiných
oblastí významným způsobem zasahuje do problematiky
občanských sdružení. V rámci přechodných ustanovení je
v § 3041 a násl. upravena transformace právnických osob.
V souladu s § 3045 dochází k zákonné přeměně občanských sdruženích na spolky, a to ke dni účinnosti zákona, tj.
ke dni 1. 1. 2014. Pro všechny právnické osoby (tedy i spolky) platí povinnost uvést své společenské smlouvy nebo
statuty do souladu s donucujícími ustanoveními nového
občanského zákoníku, a to ve lhůtě tří let od účinnosti tohoto předpisu, tj. do 31. 12. 2016. Dále je třeba uvést do
souladu s novými požadavky také název právnické osoby,
a to ve lhůtě dvou let od účinnosti zákona, tj. do 31. 12. 2015.
Sankcí za nesplnění těchto povinností je v krajním případě
zrušení právnické osoby a její likvidace.
Uvedené není jedinou změnou, kterou přináší rekodifikace
soukromého práva. Je třeba zmínit zcela novou úpravu veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob. Tento předpis svěřuje evidenci
spolkdo pravomoci příslušných krajských soudů namísto Ministerstva vnitra ČR, které vedlo evidenci občanských sdružení
do 31. 12. 2013. Jaksi zcela opomíjenou skutečností je výrazné zpřísnění veřejné evidence spolků, což zahrnuje mnohem
více „papírování“ při jakékoli změni, byť i jediné osoby.
V rámci přijatých změn je také nutno poukázat na změnu
postavení a odpovědnosti orgánů spolků. Nový občanský zákoník vymezuje v § 159 péči řádného hospodáře. Každý člen
voleného orgánu se zavazuje svoji funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Krajní
variantou porušení této povinnosti je ručení tohoto člena za
dluh právnické osoby (blíže viz § 159 odst. 1 až 3 nového občanského zákoníku). Již z výše popsaného (a není to úplný
výčet) je zřejmé, že rekodifikace soukromého práva zasáhla
do činnosti občanských sdružení, ponovu spolků, velmi výrazným způsobem.
Město Přibyslav obdrželo nabídku Advokátní kanceláře
Mgr. et. Bc. Luboš Kliment na uspořádání bezplatného semináře pro představitele spolků z širšího okolí Přibyslavi na

Kraj funguje v konkrétním prostoru.
Tím prostorem je území našich měst
a obcí. Máme na nich své majetky a přímo řízené organizace. Jejich
činnost i přímé působení krajského
úřadu směřuje logicky k obyvatelům
konkrétních měst a obcí. A naopak
bez dobrého fungování obecních
a městských úřadů by práce kraje neměla ty potřebné základy. Proto je tak
podstatná dobrá spolupráce úřadů
na různých stupních. Myslím, že ta je
u nás na velmi solidní a chápavé úrovni. Také ideologické půtky jsou na Vysočině na rozdíl od pražských nelítostných rozmíšek výjimkou, jsme schopni
jít za společným cílem.
V září jsme oslavili 15. výročí vzniku
Kraje Vysočina. Znovu děkuji občanům,
přátelům z partnerských regionů, partnerům kraje z oblasti podnikatelské
sféry, zemědělství, školství, dopravy,
zdravotnictví, sociálních věcí, kultury,
cestovního ruchu a neziskových organizací za dlouholetou podporu a budování dobrého jména našeho kraje.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

téma:

„Přeměna občanských sdružení na spolky a další právní důsledky účinnosti nového občanského zákoníku“.

Odborným garantem tohoto semináře je Mgr. et. Bc. Luboš Kliment a JUDr. Filip Plašil, který se dané problematice
dlouhodobě věnuje.
Vzhledem k tomu, že výše popisovaná záležitost se v každém
případě vašich spolků dotkne, a budete nuceni se s ní vypořádat
zákonným způsobem, domnívám se, že je vhodné, aby město
Přibyslav uspořádání tohoto semináře podpořilo a podílelo se
i na jeho organizaci. Termín konání semináře je stanoven na
16. 11. 2015 od 17:30 hod. ve velkém zasedacím sále radnice města Přibyslav. Předpokládaná doba trvání bude cca
2,5 hodiny. Věřím, že účast na tomto semináři bude pro vás
přínostná a pomůže vám vypořádat se s výše uvedenýmij povinnostmi.
S pozdravem
Martin Kamarád, v. r.
starosta města Přibyslav

Z ÚŘADU MĚSTYSE
ZMĚNA SVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD ŘÍJNA

Upozorňujeme občany na změnu ve svozu komunálního
odpadu. Od 1. 10. 2015 přechází firma ODAS na svoz 1x
týdně. Svozový den se nemění, tj. čtvrtek v Havlíčkově Borové a Peršíkově, středa v Železných Horkách.

VODNÉ A STOČNÉ - ÚHRADA

Připomínáme občanům, že do konce října se hradí na
úřadu městyse vodné a stočné. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu na účet městyse č. 1122777349/0800
- kontaktujte nás,
sdělíme Vám Váš
MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ
variabilní
symbol
V
k platbě, který je pro
každé číslo popisné
unikátní. Předem děV SOBOTU 21. LISTOPADU 2015 OD 14:00
kujeme.
ÁS CO NEJSRDEČNĚJI ZVE NA TRADIČNÍ

Magda Hošáková,
úřad městyse

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

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

RADOSTI A

STAROSTI MÍSTOSTAROSTY

ODPAD A KONTEJNERY

S končícím slunečným létem, kdy nás horké dny, tropické
noci a déletrvající sucho unavovaly a přidělávaly nám starosti, nastává chladnější podzim, ale bohužel starosti zůstávají. Hned se nabízí Nerudovská otázka: „Kam s ním?!“
Většina našich občanů velmi svědomitě odpad třídí, o čemž
svědčí pravidelné, ale i nahodilé návštěvy na kompostárně
a sběrném dvoře. Provoz kompostárny a sběrného dvora zajišťují naši zaměstnanci a návštěvníci se již naučili
s odpadem nakládat. Bohužel se stále vyskytují jedinci,
kteří vysypou netříděný odpad tam, kde to mají nejblíže.
Co vše je možné na kompostárnu bioodpadu a sběrný
dvůr odevzdat, připomíná tabulka pod článkem.
I letos nabízíme tradiční službu, tj. rozmístění kontejnerů na různá místa v obci. Nově budeme umisťovat kontejnery podle časového rozpisu i do Železných Horek tak, aby
stále bydlící i chalupáři měli možnost odpad shromáždit
a následně ho do kontejnerů odložit. Na kontejnerech
bude uvedeno, co do nich ukládat lze, a naopak, co do
kontejneru nepatří. Pokud budou jednotlivci nutně potřebovat odvézt odpad, který do kontejneru nepatří, odložte
ho mimo kontejner. Kdo bude potřebovat přistavit kon-
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tejner na odvoz většího množství odpadu, může se obracet na naše zaměstnance Petra Kučeru, (tel.: 724 167 796
a Jaroslava Sedláka (tel.: 724 167 208), případně si dohodnout odvoz na úřadu městyse u paní Magdy Hošákové (569 642 101). Tento individuální odvoz je zpoplatněn.
V současné době máme pět kontejnerů, každý o obsahu
11 m3, a další tři stejné značky a obsahu jsme zadali do
výroby. Věřím, že podzimní úklid zvládneme a budeme se
těšit na dlouhotrvající zimu, kdy nám ….. zase nastanou
starosti? Kam s ním? Tak si ten krásný podzim pojďme užít.
Otto Hájek, místostarosta

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ:
Kontejner do Železných Horek bude
Železné
přistaven v úterý 27. října na celý
Horky
(horní i dolní) týden, to znamená, že bude odvezen
v úterý 3. 11. 2015.
Havlíčkova Rozmisťování kontejnerů na obvyklá
místa začne v úterý 13. 10. 2015. KonBorová
tejnery budou přistaveny vždy na celý
Peršíkov týden, tzn. až do dalšího úterý.

Kompostárna bioodpadu Havlíčkova Borová
Kompostárna slouží pro zpracování bioodpadu, vzniklého zejména při pracích souvisejících se sečením travnatých ploch a údržbou zeleně. Výsledným produktem je
zemní substrát, vyrobený kontrolovaným mikrobiálním
kompostováním. Kompostování je racionální materiálové využití hmoty rostlinného původu. Kompost lze využít
na každé zahradě, městské zeleni a trávníkové půdě. Je
vhodný k hnojení i přihnojování zahrad, polí a parků.
Kompostárna je určena pro tyto druhy odpadů:
ZELEŇ ze zahrad či údržby zeleně (posekaná tráva, listí,
ořezané větvě, květiny apod.)
PILINY, KŮRA, KOREK
ZEMINA (pouze na základě předběžné domluvy s provozními zaměstnanci městyse)

Lokalita „Polní“
- 9 parcel u vodárny.
Pramen: úřad městyse

Sběrný dvůr je určen pro tyto druhy odpadů:
POUŽITÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ - elektrospotřebiče (televizory, počítače, vysavače, ledničky, elektrické sporáky,
eletronářadí apod.)
VYUŽITELNÝ ODPAD - papír, sklo, plasty (PET láhve,
folie, kelímky, polystyren a jiné plastové obaly), nápojový karton atd.
DROBNÁ POUŽITÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ - radia, elektrické mlýnky, varné konvice, kávovary, malé vysavače,...
NEBEZPEČNÝ ODPAD - léky, barvy, lepidla, motorové
oleje a nádoby jimi znečištěné, kapalné a tuhé chemikálie,
pesticidy, vyjeté oleje, staré akumulátory
OBJEMNÝ ODPAD - starý nábytek, kuchyňské linky,
koberce, linolea apod.

Nevybírá se: ASFALTOVÁ LEPENKA, AZBESTO-

CEMENTOVÉ VÝROBKY (eternit apod.)
Provozní doba: období od 1. dubna do 31. října
(upřesňujeme vždy dle počasí)

Středa 9.00 - 11.00 hodin Sobota 10.00 - 12.00 hodin
www.havlickovaborova.cz
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MĚSTYS HAVLÍČKOVA BOROVÁ VÁS OPĚT PO ROCE ZVE DO PŘEDVÁNOČNÍ
PRAHY - TENTOKRÁT NA MUZIKÁL M ARY P OPPINS
ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

V Třešňové ulici číslo 17 bydlí rodina Banksových. Bankovní úředník George Banks vyžaduje ve svém domě kázeň a řád,
jeho ušlápnutá žena Winifred se mu marně snaží zavděčit a jejich dvě děti, Jane a Michael, jsou postrachem všech chův.
A tak tu žádná dlouho nevydrží. Až přijde jedna, která obrátí život celé rodiny vzhůru nohama: Mary Poppins. Chůva
„téměř ideální“, která dokáže létat, v parku oživuje sochy a vyčaruje kouzelný krámek. Ale co hlavně: probouzí v lidech to
dobré. Fantazii, hravost, soucit, lásku… Příběh od Pamely Lyndon Traversové proslavil Disneyho film s Julií Andrewsovou
v hlavní roli, který v roce 1964 získal třináct nominací na Oscara. Největší muzikálový producent všech dob, sir Cameron
Mackintosh, čekal na možnost převedení filmové verze do divadelní podoby celých 40 let. Zcela jedinečnou divadelní
show doplnil novými písněmi a vytvořil na jeho základě mimořádně výpravnou podívanou, která sklízí úspěchy v Londýně
i na Broadwayi. Městské divadlo Brno se díky svému světovému renomé stalo teprve 6. divadlem světa, kterému byla
pro uvádění tohoto úžasného muzikálu exkluzivně povolena licence. Po zcela vyprodaném prvním uvedení v pražském
Divadle Hybernia v roce 2013 se tento úspěšný muzikál pouze na dva měsíce v roce opět vrací na scénu - na jedno z 25
pražských předvánočních představení jsme pro Vás zakoupili vstupenky i my a vy máte opět možnost zhlédnout muzikál
za méně než poloviční cenu. Tentokrát si přijdou na své všechny věkové skupiny - rodiče, děti, prarodiče.....Těšit se lze
na strhující hudební show plnou magie, náročná taneční a stepařská čísla a samozřejmě na úžasné představitelky titulní
role: Alenu Antalovou, Radku Coufalovou či Johanu Gazdíkovou, která byla za mimořádné ztvárnění této role nominována na Cenu Thálie. Pramen: www.mdb.cz

VÁNOČNÍ TRHY V PRAZE

Tradiční Vánoční trhy na Staroměstském náměstí, které je Prašnou bránou jenom kousek od Divadla Hybernia, letos
startují právě v sobotu 28. 11. od 10 hodin. Vánoční strom na Staroměstském náměstí rozsvítí primátorka v 17 hodin.
Staroměstské trhy ale zdaleka nejsou jediné, které v Praze stojí za návštěvu - přehled těch dalších najdete třeba na:
http://vanoce-silvestr.cz/clanky/vanocni-trhy-v-praze/.
Linda Burianová, úřad městyse

ORGANIZAČNÍ DETAILY: Termín: 28. 11. 2015 od 18:00 Délka představení: 3 hodiny včetně přestávky.
Cena pro Vás: vstupné 250 Kč (cena vstupenky je 590 Kč) + 100 Kč příspěvek na dopravu (děti dopravu nehradí).

Zájemci o účast se mohou hlásit do 13. 11. 2015 na úřadu městyse, kde si zároveň zakoupí vstupenky.

NOVINKY z MATEŘSKÉ ŠKOLY

V letošním školním roce jsme v naší školce přivítali 9 „nových“ dětí. Kamarádi jim se vším ochotně pomáhali a tak
všichni nováčci velmi brzo překonali obavy a stesk. První měsíc máme za sebou a práce v naší školce se rozbíhá na plné
obrátky. Rychle nastupující podzim jsme přivítali písničkami
a říkankami, děti malovaly a tiskaly stromy a ovoce. Nezapomněli jsme ani na sklizeň bohaté úrody na naší školní zahradě. Při vycházkách děti pozorují proměny v přírodě, trháme
jeřabiny, šípky a sbíráme kaštany a šišky, které později využijeme při pracovních činnostech.

Hejtman kraje Vysočina
Jiří Běhounek v borovské
knihovně.
Foto: Linda Burianová

NAŠE AKTIVITY

- v úterý 15. září se fotografovaly na narozeninové tablo děti,
které nastoupily 1. 9. do školky
- tentýž den se konala informativní schůzka pro rodiče
- 30. září proběhlo v naší školce Preventivní screeningové
vyšetření zraku předškolních dětí. Vyšetření zajišťují zdravotničtí pracovníci zařízení Prima Vizus, o. p. s. přímo v mateřské škole pomocí speciální videokamery PlusoptiX.
Jaroslava Janáčková

NÁŠ MĚSTYS NAVŠTÍVIL HEJTMAN

Pátek 11. 9. 2015 byl výjezdním dnem po Havlíčkobrodsku pro hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka.
V rámci jeho plánované cesty, při které navštívil ještě Štoky a Krucemburk, jsme ho přivítali po 13. hodině i u nás,
v Havlíčkově Borové. Program v jednotlivých městysech
nebyl pevně stanovený, takže záleželo jenom na nás, co
naplánujeme. Hejtman si prohlédl budovu základní školy, kde jako sportovec ocenil obě tělocvičny. Také se stihl
popovídat s nejmenšími žáky ze školní družiny, kteří se
ho zeptali, kdo vlastně je a proč do školy přišel. Nakonec
navštívil Muzeum Karla Havlíčka Borovského, kde nahlédl i do knihovny a expozice o letci Josefu Stránském.
Domnívám se, že všechna místní setkání s hejtmanem
kraje měla společného jmenovatele - mluvilo se hlavně
o běžných každodenních problémech, které jsou spojeny
s místní samosprávou. Z hlediska vyčleněného času pouze
necelé hodiny bohužel ani nezbývá prostor pro jiné věci.

Ing. Aleš Uttendorfský, starosta
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TJ SOKOL informuje

Dospělým týmům
to nejde, ale naši
nejmenší válí
Fotbalový podzim už má za sebou
svoji polovinu a nad borovským fotbalem je prozatím střídavě oblačno.
Dospělé týmy ve svých soutěžích příliš nezáří, radost fanouškům dělají
hlavně naše nejmenší naděje.

A tým:

Fotbalové áčko zažilo doslova snový
vstup do sezony. Po třech kolech se
s plným bodovým ziskem vyhřívalo
na druhém místě I.A třídy, nyní však
přišel pád do středu tabulky. Tým
bojuje s mnohými absencemi svých
opor a hned několik hráčů tak pravidelně celý víkend pendluje mezi A
týmem a rezervou. Áčku se nedaří
hlavně směrem dopředu, protože
v posledních čtyřech utkáních dokázalo vstřelit pouhý jeden gól.

Havlíčkova Borová – Ledeč nad
Sázavou 0:1(0:1)
Domácí dostali od jednoho ze spolufavoritů soutěže gól hned ve druhé minutě. Pak se sice hrálo v poli poměrně
vyrovnané utkání, ale Borová si prakticky žádnou opravdovou šanci vytvořit nedokázala ani v závěrečném tlaku.

Polná B – Havlíčkova Borová
2:0(0:0)

Domácí byli prakticky po celý zápas
lepší než zdecimovaná sestava hostí.
Už v prvním poločase trefili polenští
hlavou tyčku, do půle je však pozorná defenziva Borové už do velkých
šancí nepustila. Ve druhém poločase
ale přišla zbytečná penalta a domácí
vedli. Pak Polná trefila ještě dvakrát
břevno a jednou skvěle zasáhl Pavel
Veselý. Hosté přesto mohli vyrovnat,
v závěru si vypracovali dvě slušné
šance, avšak míč do brány dostat nedokázali. Polná pak v nastavení z brejku přidala druhý gól.

Havlíčkova Borová – Luka nad
Jihlavou 1:4(0:2)

Do zápasu s loňským účastníkem
krajského přeboru a nynějším lídrem
soutěže zasáhly i dvě posily ze ždíreckého Tatranu, jehož je Borová farmou
– Klimeš a Dvořák. Jenže domácí znovu inkasovali hned ve druhé minutě,
pak z brejku dostali o čtvrt hodiny
později druhý gól. Domácí sice sehráli s protivníkem poměrně vyrovnanou partii, srovnat mohl do půle
Klimeš, Blažek a Janáček, ale branku
do půle vsítit nedokázali. Zkraje druhého poločasu pak hosté po parádní
akci zvýšili, Borová své šance nedala

a bylo po zápase. Luka pak přidala ještě čtvrtou trefu a až příliš krutý výsledek alespoň zmírnil po pěkně akci Klimeš. Přesto hosté zaslouženě zvítězili.
Branka: Klimeš

B tým:
Ani borovskému béčku to v letošní sezoně zatím příliš nejde. V posledních
zápasech schytalo debakl v Keřkově,
pak se mu ale naštěstí podařilo otočit
zápas proti Pohledu. Škoda však dalšího prohraného utkání v derby proti
České Bělé.
Keřkov –Havlíčkova Borová B
5:0(1:0)
Za stavu 1:0 nedokázali hosté využít
svoji asi jedinou velkou šanci a domácí je pak ve druhém poločase dalšími
góly přejeli.
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střelci:Kulhánek V. 4x, Klement M. 3x,
Klimeš D. 2x, Burian A. 2x, Smejkal A.
Havlíčkova Borová - Havlíčkův
Brod 15:10
Střelci: Kulhánek V. 6x, Klement M.,
Klimeš D. 3x, Smejkal A.; ostatní branky vstřelil zapůjčený hráč
Sestava: Minaříková H., Steklač Š., Kulhánek V., Klement M., Klimeš D., Burian
A., Smejkal A., Bruknerová K., Kubát V.

MLADŠÍ ŽÁCI 5 + 1

Dlouhá Ves - Havlíčkova Borová
1:16 (1:5)
Sestava: Hájek D., Kučera D., Balcar L.,
Klement V., Klement M., Burian J., Sláma M., Kubát J., Neubauer P.
Branky: Neubauer P. 5x, Klement M.
3x, Klement V. 4x, Burian J. 2x, Kubát J.
Havlíčkova Borová - Jeřišno 4:5

Havlíčkova Borová B – Pohled B (2:3)
2:1(0:1)
Sestava: Kučera D., Balcar L., Burian J.,
Zápas dvou rezerv přinesl docela zajímavou podívanou a šance se střídaly
na obou stranách. V prvním poločase
se hosté ujali vedení, ale Borová ve
druhé půli zabrala. Vytvořila si územní převahu a přežila i několik velkých
šancí Pohledu z brejků. Po rohu vyrovnal Zdeněk Fruhbauer a deset minut před koncem se po Čejkově centru prosadil z úhlu Pavel Šmíd.
Branky: Z. Frühbauer, P. Šmíd

Klement M., Klement V., Kubát J., Neubauer P., Sláma M. Branky: Klement
V. 3x, Neubauer P.
Marodka: Sedlák Šimon si v minulém utkání zlomil zápěstí pravé ruky
a v podzimní části již nenastoupí. Je to
pro nás velká ztráta, smutní trenéři.
Jakub Janáček

Z MYSLIVECKÉHO KROUŽKU
Jelikož je stále pěkné počasí, vyrá-

Česká Bělá – Havlíčkova Borová žíme s dětmi do přírody. V sobotu
B 3:1(2:1)
19. 9. jsme s dětmi prošli všechny
Derby na uzounkém hřišti také nebylo úplně nezajímavé. Domácí se
ujali vedení po rohu hned v první
minutě, Borová pak převzala iniciativu a po pěkně rozehraném trestném
kopu zaslouženě vyrovnala. Hosté
pak měli několik šancí, trefili tyčku,
na druhé straně se však ujala dorážka
domácích. Ve druhém poločase pak
bělští hráči po rychlé akce utekli na
dvoubrankový rozdíl, ale snížit mohl
Šrámek, jenže jeho penalta zazvonila
pouze do tyčky. Nutno dodat, že i přes
snahu hostí si ve druhé půli domácí
vypracovali ještě dost dalších šancí.
Z derby tak odjeli hosté bez bodu.

Branka: Valenta

PŘÍPRAVKA

20. 9. - turnaj ve Šmolovech

- hrálo se dvoukolově
Havlíčkova Borová - Šmolovy 3:13
Havlíčkova Borová - Leština 9:9
Havlíčkova Borová - Lipnice 12:2
Sestava: Burian A., Bruknerová K.,
Steklač Š., Smejkal A., Kulhánek V.,
Kubát V., Zvolánek L. ,Klimeš D.
Branky: Zvolánek L. 7x, Kulhánek V. 6x,
Burian A. 3x, o zbytek branek se postarali zapůjčení hráči z ostatních týmů.

27.9. turnaj Golčův Jeníkov

Havlíčkova Borová - Golčův Jeníkov 12:6

průseky. Naše trasa začala u Jonákových, přes Jonákův, Zelený, Podstránský, Machův průsek k Podhoráku.
Cestou jsme pozorovali zvěř, ptáky
a poznávali stromy a rostliny. Svačinu jsme si dali na Machově průseku
a celkem jsme ušli asi 6 km. Také se
dětem podařilo po cestě nasbírat
pár hub a mnoho zážitků. Dětem se
procházka moc líbila a proto plánujeme další. Jinak se dále učíme i teorii
a opakujeme, aby toho děti o přírodě,
zvěři a rostlinách co nejvíce věděly.

ZÁŘÍ

Konec léta a začátek podzimu je pro
většinu živých tvorů požehnáním.
Na mezích dozrávají šípky a jeřabiny.
Většina živočichů začíná postupně vytvářet zásoby na dlouhou zimu. Proto bychom se v lese měli chovat tiše
a ohleduplně k naší přírodě.
Za MS Tomáš Janáček

KOLONIÁL ŠRÁMKOVÁ

Havlíčkova Borová prodává
od 10. 10. 2015 krouhané
zelí, od 17. 10. 2015 jablka
na uskladnění.
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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

PODPORA ČTENÁŘSKÉ
A JAZYKOVÉ GRAMOTNOSTI

Všeobecně se ví a stále se opakuje,
že děti neradi čtou, mají omezenou
slovní zásobu a nejraději se usadí u
televize nebo počítače. Naopak kdo s
oblibou sáhne po knize, ví, že se rozhodně nejedná o ztracený čas. Knížky nám přinášejí potěšení, zábavu,
únik od každodenní nudy a běžných
starostí. Přesto má obliba četby v
současné době spíše sestupnou tendenci. A právě proto bychom měli
společně čtení podporovat a podílet
se na tvrzení, že přečíst si pěknou knihu je jednou z možností, jak příjemně
strávit volný čas.
Od září jsme tak využili možnost
zapojit se do projektu realizovaného
na základě výzvy č. 56 MŠMT. Samotný název projektu Rozšiřujeme naše
jazykové možnosti s celkovým rozpočtem necelých 430.000,- Kč napovídá
tematickému zaměření – aktivní podpora jazyků ve třech oblastech:
1. jazykově vzdělávací kurz pro Lenku Havlíkovou, učitelku německého
jazyka – proběhl ve dnech 15. – 30. 8.
2015 v německém Heidelbergu v jazykové škole International House Heidelberg - Collegium Palatinum, kurz probíhal ve čtyřčlenné skupině úrovně C1,
základními tématy byly svět počítačů,
generační problémy a komunikace ve
společnosti, vyučující se zaměřil při
výuce na všechny čtyři dovednosti
- mluvení, čtení, psaní i porozumění
slyšenému, kurz byl veden profesionálně, odborně na vysoké úrovni
a navíc s velkou dávkou empatie pro
potřeby učitelů
2. ČTENÁŘSKÉ DÍLNY PRO ŽÁKY 2.
– 9. ROČNÍKU – díky této části projektu jsme značně obnovili knihovní
fond pro žáky, zakoupili jsme čtečky
elektronických knih a zároveň všichni
žáci během školního roku absolvují
celkem deset čtenářských dílen, tzn.
deset setkání spojených s četbou zajímavých knih
3. JAZYKOVĚ VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO
ŽÁKY ŠKOLY – poslední říjnový týden
odjede celkem desetičlenná skupina deváťáků na jazykový kurz do Mnichova.
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MODERNIZACE ŠKOLNÍ DÍLNY

je název dalšího projektu realizovaného na základě výzvy č. 57 MŠMT. Jedná
se o technicky zaměřené aktivity, které
s sebou přinesly pro nový školní rok
menší změny – žáci na druhém stupni,
konkrétně v sedmé třídě, začnou pracovat v zrekonstruované školní dílně,
kterou díky určené dotaci 204.000,- Kč
vybavíme novými sadami pracovního
nářadí a stavebnicemi Merkur.

ZAKONČENÍ PROJEKTU
NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ

Půl roku běžící projekt je ve finále. Po
dlouhých letech se podařilo vybudovat novou školní tělocvičnu v nejvyšších prostorách školy a inovovat starou
menší tělocvičnu v nejnižších prostorách školy, proto jsme se v letošním
roce zaměřili od února do září v rámci projektu Zdravá škola na to, co ke
zdraví neodmyslitelně patří – pohybu.
A zkusili jsme to s netradičními sporty,
které možná ani spousta lidí nezná, ale
přitom je díky jednoduchým pravidlům
zvládne naprosto každý. Mezi takové
méně známé sporty, které jsme si vyzkoušeli, patří discgolf, bambol a kin–
ball. Zakoupili jsme náležité pomůcky
na hru, učitelé i žáci prošli kurzem a
instruktáží a následným vyzkoušením
hry. Tyto netradiční sporty jsme doplnili aktivitami, které jsou tradiční a žáky
velice baví – plaváním a bruslením. Celý
projekt jsme zakončili velice úspěšným
turnajem v discgolfu, kterým nás po
celý den provázeli dva špičkoví discgolfisté ČR Michal Grepl a Přemysl Novák.
Myslím, že mohu říci, že finále projektu
se opravdu vydařilo a že discgolf má v
naší škole spousty příznivců. Veškeré aktivity projektu byly hrazeny 60 %
z Kraje Vysočina.

PODĚKOVÁNÍ. Děkuji všem rodičům, členům Unie rodičů, kteří připravili pro děti na začátek školního
roku hru Obří člobrdo. Zorganizováno, připraveno, napečeno a navařeno
– prostě zase odpoledne na jedničku!
Martina Brychtová, ředitelka školy

HAVLÍČKOVA BOROVÁ ZEMĚDĚLSKÁ A. S. NÁS POZVALA

Žáci 8. a 9. třídy byli pozváni na Den
otevřených dveří do prostor místní
Havlíčkovy Borové zemědělské a. s.
Perfektně připravený program, bohatá nabídka jídla, spousta informací
a samozřejmě samotný areál a jeho
vybavení nás všechny překvapily.
Předseda představenstva Ing. Málek
nám hrdě představil všechny aktivity
společnosti, Ing. Adámková se pokusila objasnit Program rozvoje venkova a činnost Státního zemědělského
intervenčního fondu, Ing. Merunková
z Kraje Vysočina názorně a srozumitelně vysvětlila podstatu rostlinné
a živočišné výroby na Vysočině. Zálud-

školní rok

2015/2016

nými otázkami, ale především rozdáváním čokoládových mincí a obrázků
nás přiměla k větší pozornosti. Ukázalo
se, že borovská škola má zdatné znalce
v této oblasti - Martin Antl a Tomáš
Bačkovský zazářili a zvítězili i nad žáky
ze Ždírce, kteří se Dne otevřených dveří také zúčastnili. Největším zážitkem
však byla samotná procházka mezi
malými telátky či jalovicemi; viděli
jsme nové a moderní ustájení, mohli
jsme být u dojení, ukázali nám, jak se
např. robotem nahrnuje krmení pro
krávy, zastavili jsme se i u „bioplynky“.
Děkujeme za pozvání, chválíme perfektní přípravu, výborné koláče, bramboráky i maso. Jsme rádi, že jsme mohli
nakouknout za plot společnosti, kterou
máme přímo pod nosem, ale vlastně
netušíme, co se tam nachází či děje.

Lenka Havlíková

ZDRAVÉ ZUBY

Ve středu 9. 9. se žáci celého 1. stupně již podruhé zúčastnili teoretické
a praktické ukázky ochrany chrupu
v rámci projektu Zdravé zuby. V rozsahu jedné vyučovací hodiny si zopakovali teoretické znalosti z prvouky
o zubní problematice a následně si
i prakticky vyzkoušeli správný postup
při péči o chrup. Paní instruktorky
Aneta Ondráčková a Klára Kamarýtová
jim pomáhaly a pečlivě je vedly, aby
zoubky byly „jako z alabastru“. To se
potom ukázalo při následné kontrole,
kdo si je čistil pečlivě a kdo to jen tak
odbyl. Rozhodně se všichni žáci aktivně zapojili a snad si domů odnesou
alespoň nějaké praktické poznatky.

Dana Neubauerová

NA VLASTNÍ KŮŽI byl název programu, který proběhl v rámci Týdne
duševního zdraví v Havlíčkově Brodě. Zajišťovaly jej Oblastní spolek
ČČK, Sociální služby města a Fokus
Vysočina. Naši sedmáci si mohli pocity postižených nebo jen starých lidí
vyzkoušet s různými „pomůckami“.
A tady jsou některé postřehy dětí:
Jana: Moc se mi to líbilo, nejvíc vozíček, všechno bylo zajímavé, ale vždy
jsem věděla, že můžu slézt.
Katka: Ani si neumím představit to
trápení lidí, kteří jezdí na vozíku. Nebo
být slepý. Všem moc přeju, aby se jim
dařilo.
Iva: Líbilo se mi to, ale lituju ty lidi,
kteří to musí prožívat!
Jitka: Bylo to zajímavé a poučné. Nikdy bych netušila, jak se takoví lidé
mohou cítit a nikdy bych tohle nechtěla zažít na vlastní kůži. A ti lidé, kteří
tohle prožívají každý den, jsou opravdoví hrdinové!
Bára: Moc se mi to líbilo, jsem ráda,
že jsem si to vyzkoušela, ale nikdy
bych se nechtěla vzbudit a zažít celý
den na vozíčku….
Jana Žáková, 2.stupeň

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
ÚŘAD PRÁCE v Havlíčkově Brodě,
konkrétně Informační středisko pro
volbu povolání, navštívili deváťáci tradičně v rámci předmětu Svět práce –
volba povolání. Vyhodnocení profesního testu jim znázornilo oblasti jejich
zájmů a nabídlo tak výběr učebních či
studijních oborů. Ve většině případů
si deváťáci svoje plány potvrdí a mohou pak konkrétně přímo v materiálech střediska vyhledávat školy, jejich
sídla, studijní plány, profily absolventů a jejich uplatnění.
Někdy však ve vyhodnocovacím
testu „vyleze“ dosud netušený obor
a pak začíná vše od začátku. Takhle
se to „povedlo“ např. Katce, která k
tomu říká: „ Profesní test mně teda
moc neujistil v mojí volbě, právě naopak mě uvedl do rozpaků…..“
Jana Žáková, 2. stupeň

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH

V dopoledních hodinách v úterý 22. 9.
2015 proběhl ve škole cvičný požární
poplach ve spolupráci s místními hasiči. Tato zkouška připravenosti žáků i zaměstnanců je nedílnou součástí osvěty a prevence na poli požární ochrany.
Žáci i zaměstnanci školy jsou poučeni
a instruováni, jak se zachovat v nebezpečné situaci, jakým způsobem
ochránit své zdraví, jak se co nejrychleji evakuovat, kde se shromažďovat po
opuštění budovy. Všichni organizovaně
se svými učiteli opustili budovu školy
a v časovém limitu 2 minuty se shromáždili na stanoveném místě u školy.
Ing. Josef Nevole, který celou akci jako
odborník na požární ochranu řídil, po
skončení akce všem žákům školy sdělil
veškeré informace, které se cvičného,
ale i opravdového zásahu týkají.
Martina Brychtová, ředitelka školy

RALLYE PO EVROPĚ - EVROPSKÝ
DEN JAZYKŮ

26. září je oslavováno jako Evropský
den jazyků. I naše škola se ve čtvrtek
24. 9. 2015 připojila programem nazvaným „Rallye po Evropě“.
Všechny třídy z 1. stupně projely
Rakouskem, Velkou Británií, Itálií, Německem, Slovenskem, Švýcarskem či
Polskem. Měly vždy 15 minut na to,
aby se něco o zemi dozvěděly, poznaly
místní památky, měnu, sportovce, typické výrobky, vlajku atp. Leckde si žáci
navíc zatancovali, v Anglii projeli trasu s golfovými holemi, v Rakousku se
svezli na dřevěných „kulatých“ lyžích,
ve Švýcarsku, Polsku a Slovensku si poslechli národní hymny a ve všech skupinkách pak řešili nejrozličnější hádanky či křížovky. Na chodbách školy jsme
mohli potkat perfektně oblečenou
anglickou královnou i Richarda VIII. s
členem jeho družiny, obdivovali jsme
skotskou kostku na sukních či čepici
a typickou irskou zeleň na šatech šes-

číslo
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ťáků, italská móda nás uchvátila svou
elegancí - splývavými sukněmi či elegantními šátky, Německo, Slovensko či
Polsko se obléklo do národních barev,
mnozí se hrdě ke své nové národnosti
hlásili vlaječkami nakreslenými na tvářích. Cestovatelé navíc mohli ochutnat
anglický čaj, švýcarské čokoládové fondue, italskou pizzu, pivo (nealko) z pravých německých půllitrů, německý čaj
zn. Teekanne či bonbony Harribo, „slovenské“ perníčky (pečené u Geistů)
atp. Snad se děti z 1. - 5. třídy naučily i
několik nových slovíček.
Od 5. vyučovací hodiny se rallye
změnila v maraton: jednotlivé skupinky žáků 2. stupně se musely vystřídat
mezi sebou a své prezentace předvést
ve zkrácené podobě v anglickém či německém jazyce. Bylo nutné klást svým
spolužákům mnohem záludnější otázky, připravit si složitější křížovky i zvládat ještě vyrušování či nepozornost
návštěvníků. A k tomu v každé volné
chvilce řešit čtyři záludné zeměpisné a
jazykové kvízy, které pro nás připravily
paní učitelky.
Celodenní program (od 8:10 do
14:10) si žáci 2. stupně řídili ve své skupince naprosto sami. My, učitelé, jsme
často jen žasli, jak dokázali i ti největší
zlobivci „pedagogicky“ mluvit, chodit,
klást dotazy i se spravedlivě rozzlobit,
když někdo nedával pozor. Výše uvedené činnosti jsou jen zlomkem toho, co
se po celý den v borovské škole dělo.
Je pravda, že se na to vše 6. - 9. třída
týden poctivě připravovala, někteří to
před zahájením silně prožívali, určitě
zapojili i vás, rodiče, ale výsledek stál
za to. Bavili se všichni, a navíc se něco
dozvěděli.
J. A . Komenský to na chodbě v 1. patře naší školy sledoval určitě se spokojeným úsměvem a možná by řekl: Milí
borovští Rakušané, Němci, Poláci, Italové, Slováci, Švýcaři a obyvatelé Velké
Británie - smekám klobouk, zvládli jste
oslavu Dne jazyků perfektně:))

Lenka Havlíková

SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU

V pondělí 21. září se všichni žáci ZŠ
shromáždili v místní sokolovně. Vystoupila zde skupina historického šermu Pernštejni s programem Přemyslovští králové. Děti mohly obdivovat
scénu s erby, dobové kostýmy, repliky historických zbraní, herecké výkony i šermířské umění protagonistů.
Po skončení programu byl dostatek
prostoru na četné dotazy dětí, které
pořad velice zaujal.

krát byl kontejner napěchován k prasknutí.
O vyhodnocení sběru
a o tom, jak bude s vybranou částkou
naloženo, vás budeme informovat
příště, ale již nyní bychom rádi poděkovali všem, kteří nám přispěli.

Dagmar Boumová

VÝLET DO MORAVSKÉHO
KRASU A NA HRAD VEVEŘÍ

Poslední srpnovou neděli se vypravili zaměstnanci a „přátelé školy“ na
zájezd autobusem nejprve na hrad
Veveří. Zde se zúčastnili prohlídky
I. zámeckého okruhu a mohli projít
celý areál rozsáhlého hradního komplexu nad Brněnskou přehradou. Následoval přesun do Moravského krasu, kde navštívili Kateřinskou jeskyni,
obdivovali zejména zvláštní přírodní
útvar – čarodějnici, kostru jeskynního
medvěda i výbornou akustiku hlavního dómu. Pro přesun k další jeskyni
někdo využil turistický vláček, jiný
zvolil pěší procházku listnatým lesem,
někteří stihli i jízdu lanovkou. Prohlídka Punkevní jeskyně byla neopakovatelná, zvláště pohled ze dna Macochy
a plavba na lodičkách po ponorné
říčce Punkvě se velice líbily. Chladné
prostory jeskyní byly v poslední parné
neděli příjemným osvěžením, na nějž
s přicházejícím podzimem už můžeme jenom vzpomínat.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

ŠKOLNÍ SRAZ ROČNÍKU
1950/1951

V polovině září se jako bývalí spolužáci vrátili do naší školy ti, kteří vycházeli v roce 1966. Setkala jsem se
s velice příjemnou skupinou „žáků“,
mezi kterými jsem objevila především
rodiče mých bývalých žáků. Velice mě
potěšil zájem a příjemná atmosféra,
kterou během hodiny navodila téměř
25 členná třída dnešních pětašedesátníků. A ještě jedno pro mě příjemné překvapení – na, pro někoho
obyčejný školní sraz, podnikl cestu i
absolvent, který to má do Havlíčkovy
Borové opravdu daleko – jezdí sem
totiž až ze Švýcarska, ale zato určitě
velmi rád. Milí žáci, i já Vás všechny
zase někdy ve škole ráda uvidím!
Martina Brychtová, ředitelka školy

Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

SBĚR PAPÍRU

Od úterý 29. září až do čtvrtka 1. října probíhal opět na naší škole sběr
netříděného papíru. Velice úspěšně
jsme navázali na jarní kolo a i tento-

Výlet do Moravského krasu. Foto: ZŠ
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OSMISMĚRKA O CENU

Zveme všechny na ............................. (tajenka) - více na str. 2.

již třetímu ročníku „OBŘÍHO ČLOZ UNIE RODIČŮ KBRDA“
jsme se sešli třetí v sobotu
v září v místní sokolovně. Na soutěžící jsme se zdatně připravili - jak přípravou hrací plochy, tak i občerstvením. Soutěžilo
se na dvou polích v pětičlenných družstvech, ze kterých vyšli vítězové. Na 1 místě se umístilo dívčí družstvo ve složení: Adéla Beranová, Eliška Hájková, Kamila Havlíčková, Tereza Kučerová a Lída Málková. 2. místo obsadili Katka Balcarová, Verča
Janáčková, Karolína Valentová, Dan Kalenda a Slávek Kubát. Na
3. místě skončili Anička Blažková, Lucka Hájková, Aneta Jiráková,
Anička Solničková a Eliška Tonarová. Vítězové si odnesli diplomy
a všichni soutěžící balíčky. Celá akce se povedla a děkujeme všem
za pochvaly a poděkování. Jen nás - pořadatele, kteří celou akci
připravili, mrzí, že některé děti se na akci nahlásily a nepřišly, aniž
by se omluvily. Uvědomte si, prosím, že pokud se nahlásíte, je to
nejen neslušné vůči pořadatelům, ale především k ostatním hráčům, kteří kvůli neúčasti nemohli hrát, protože družstvo je pětičlenné. Z tohoto důvodu dáváme dětem do školy návratky a po jejich odevzdání vnímáme přihlášení jako závazné. Děkuji moc všem
pořadatelům za hezkou akci a také paní ředitelce.

za Unii rodičů Miroslava Luňáčková

HOSPODAŘENÍ UNIE RODIČŮ:

LEGENDA: BABYKA, BAR, BUK, CVIČITEL, ČÍNŠTINA, DOBRAČKA, DOPORUČENÍ, DUHA, ERB,
ESTETIK, FANOUŠEK, FAZÓNA, HRA, KACÍŘ, NAŤ
PEC, POSVÍCENÍ, STŘIHAČ, ŠTRŮDL, TANEČNICE,
TANEČNÍK, VNUCI
Správnou tajenku můžete doručit do 30. 10. 2015
na úřad městyse. VÍTĚZI MINULÉ KŘÍŽOVKY JSOU:
1. IVANA HAMERNÍKOVÁ, JITKOV
2. PANÁČKOVÁ MARIE, HAVLÍČKOVA BOROVÁ 238
3. KRISTÝNA RONOVSKÁ, HAVL. BOROVÁ 325
Svoji výhru si mohou vyzvednout na úřadu městyse.
Blahopřejeme!

MED OD VČELAŘE

PRODÁVÁME MED PŘÍMO OD VČELAŘE
Nabízíme MED PASTOVANÝ (KVĚTOVÝ, jarní,
mechanicky promíchaný tak, že vznikne pasta a lépe se s ní manipuluje) a MED TMAVÝ
(LESNÍ, ten se nepastuje). Cena je 130 korun
za kilogram, při odběru 10 kg dáváme 1 kg
zdarma. Objednávat můžete na:
h.tonarova@seznam.cz,
604 351 710 (i sms) a nebo
se stavte u nás na náměstí.
Med Vám přivezeme až do
domu, abyste nemuseli
nosit těžké sklenice sami.
Včelařství Tonarovi

TJ Sokol
Havlíčkova
Borová,
oddíl kopané,
pořádá

24. 10. 2015

ZÁBAVU

V MÍSTNÍ
SOKOLOVNĚ.

Začátek 21:00.
Zahraje skupina

VOSA.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. ve spolupráci
se SeniorPointem
a

DMA kompenzační pomůcky

si Vás dovolují pozvat na odbornou přednášku na téma:

KOMPENZAČNÍ A REHABILITAČNÍ POMŮCKY
PRO IMOBILNÍ UŽIVATELE
PROGRAM:
9.30 – 9.45

Zahájení, prezentace činnosti CZP H. Brod a SeniorPointu

9.45 – 10.30

Prezentace firmy DMA kompenzační pomůcky

10.30 – 11.00

Informace o možnosti pořízení KP, úhrady pojišťoven, způsob
využívání, údržba KP aj.

11.00 – 11.30

Občerstvení

11.30 – 12.00

Praktické ukázky používání KP, individuální konzultace

12.00 – 12.30

Diskuze, ukončení přednášky

Termín přednášky:

21. října 2015

Místo konání:

Divadelní sál (vedle SeniorPointu),
Rubešovo nám. 171, Havlíčkův Brod

Lektor:

Jana Indrová, odborný specialista
Těšíme se na Vaši účast!
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

Obří člobrdo pořádá Unie rodičů při místní základní škole
tradičně při zahájení školního roku. Foto: Linda Burianová

Den hasičů v sobotu 19. září. Foto: Michal Fišer

OBRAZEM

Školní sraz ročníku 1950/1951. Foto: ZŠ

Členové mysliveckého kroužku a jejich zářijová výprava průseky. Foto: Jana Janáčková

Nahoře: zápas žáků na domácím hřišti proti Jeřišnu.
Dole: přípravka proti Habrům. Foto: Linda Burianová

Fanynky borovského fotbalu. Foto: Magda Hošáková
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Turnaj v discgolfu v rámci projektu „Netradiční sportování“ na hřišti u vodárny. Vpravo: dva vítězové vzešli ze třidy čtvrťáků. Foto: ZŠ

Dýňová úroda v mateřské škole. Foto: ZŠ

Šermíři v borovské sokolovně. Foto: ZŠ

Na drakiádu TrojHáčku sice moc nefoukalo, zabavit se dalo ale i střelbou
z luku. Foto: Linda Burianová
Sluníčka pekla
jablečný závin.
Foto: MŠ

Třída koťátek. Foto: MŠ
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Den evropských jazyků.
Foto nahoře + dole: ZŠ

