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Rok Karla Havlíčka
Borovského
Rok 2016 je pro nás rokem Karla
Havlíčka Borovského. Uplynulo
160 let od jeho úmrtí, 195 let od
jeho narození, 165 let od Havlíčkovy
deportace do Brixenu a navíc
115 let od slavnostního odhalení
Havlíčkovy sochy na našem náměstí.
Městys Havlíčkova Borová si výročí
významného rodáka připomněl
začátkem září, Havlíčkův Brod
o měsíc později. A právě jakousi
pomyslnou tečkou Havlíčkovských
oslav se stalo vyhlášení výsledků
literární soutěže Epigram 2016 ve
čtvrtek 27. 10. 2016 v Havlíčkově
Brodě, kterou vyhlásil Syndikát
novinářů.
Před
slavnostním
zakončením soutěže Epigram 2016
zástupci města Havlíčkův Brod a
zástupci našeho městyse uctili v
parku Budoucnost památku Karla
Havlíčka položením květin ke
Kafkově soše. Slavnostní zakončení
literární soutěže se poté uskutečnilo
v sále Staré radnice v Havlíčkově
Brodě – v pořadí již třetí ročník
soutěže, kde mohli jak zkušení
autoři, tak i amatéři uctít památku
slavného novináře. A jak jinak, než
dobrým epigramem.
Podle novináře Jaroslava Paclíka,
předsedy Syndikátu novinářů za
oblast Vysočiny, měla odborná
porota hodně těžkou práci. Tato
slova mohu jenom potvrdit, protože
jsem se jako porotce probírala
obrovským množstvím epigramů
a snažila se ocenit přístup a snahu
každého, kdo se pokusil literárně
tvořit.
Zajímavosti o autorské soutěži
Epigram 2016 ještě přiblížil předseda
Územního sdružení SN Vysočina
Jaroslav Paclík. Mj. zmínil, že letošní
„třetí kolo“ obeslalo na 150 autorů,
což je, v porovnání s první autorskou
soutěží v roce 2006, dvojnásobek
zájmu. Více než devět set prací
hodnotilo devět porotců a vůbec
poprvé byly jednotlivé autorské texty
Pokračování na str. 4...
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Pomník Karla Havlíčka v brodském parku.
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Městys Havlíčkova Borová
Vás co nejsrdečněji zve na rozsvěcení

vánočního stromu

v neděli 27. listopadu 2016 od 17 hodin
na náměstí v Havlíčkově Borové.
Program zajistí ochotnický spolek JenTak
a děti z mateřské školky.
Po rozsvěcení, prosím, přijměte
pozvání na občerstvení
od radních městyse.
vysloužilé elektrospotřebiče
NEPATŘÍ do komunálního
odpadu

ZDARMA
je můžete odevzdat
v prodejně elektra

DODRŽUJTE

PRAVIDLA
příroda vám to vrátí

seznam sběrných dvorů a míst
zveřejňuje obecní úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny mobilních svozů),
nebo na webu www.elektrowin.cz

Víte že...
...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštějte se do demontáže
žádného z elektrospotřebičů!

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

...za odložení elektrospotřebiče
do kontejneru nebo na černou
skládku vám hrozí pokuta
až do výše 20 000 Kč?
...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou obsahovat
látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

Děkujeme a gratulujeme!
Pokud dodržujeme všechny tyto zásady, významně přispíváme
k ochraně životního prostředí a zdraví nás všech.

www.elektrowin.cz

Placená inzerce
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 13. 10. 2016

4/10/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta informoval o podání žádosti o prodej poslední parcely u vodárny
manželů N. ze Šlapanova. Majetková komise doporučuje prodat parcelu.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek p. č. 4183/8, trvalý travní porost o výměře
1010 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová panu Mgr. Rudolfu N. a paní Mgr. Michaele N., oba trvale bytem Šlapanov
139, 582 51 Šlapanov, za cenu 250,- Kč/m2 + DPH. Podmínky: započetí výstavby do dvou 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. Hlasování: 13-0-0.
5/10/2016 PRODEJ POZEMKŮ: Starosta informoval o směně pozemků s paní Olgou T. a prodeji pozemku
před jejím domem.
ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 150/5 dle g. p. 623-81/2014 o výměře 101 m2,
a části p. č. 2431/2 o výměře 101 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová. Hlasování: 13-0-0.
6/10/2016 KOUPĚ POZEMKŮ: ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 4192/2 v k. ú. Havlíčkova Borová dle
g. p. 655-54/2016 o výměře 876 m2, orná půda, od pana Jaromíra J. a paní Libuše H. za cenu 175.200,- Kč.
Hlasování: 13-0-0.
7/10/2016 PRODEJ BYTU: Zastupitelé byli informováni o žádosti o odkup bytu.
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 345/3 vč. všech součástí a příslušenství,
v domě čp. 345 (bytový dům) v k. ú. Havlíčkova Borová, ulice Drahotín o výměře 56,2 m2 spolu se spoluvlastnickým
podílem ve výši 1/8 na společných částech domu a na pozemku p. č. 238/14 (orná půda) v k. ú. Havlíčkova Borová
za kupní cenu ve výši 674.000,- Kč paní Lucii S., trvale bytem Zelenýho 31, 582 23 Havlíčkova Borová. Hlasování:
12-1-0 (proti: Zdeněk Štěpán).
8/9/2016 DOTACE NA ZATEPLENÍ ZŠ: Starosta informoval o odsouhlasení podané žádosti o dotaci na
zateplení budovy ZŠ. Výše dotace je 2.372.494,80 Kč, celkové náklady jsou 7.424.162,- Kč. Do rozpočtu se počítá
vzduchotechnika, fasáda, výměna oken.
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci Energetické úspory budovy základní školy Havlíčkova Borová.
Hlasování: 13-0-0.
9/10/216 ZM schvaluje výběrovou a hodnotící komisi ve složení Mgr. Martina Brychtová, Ing. Aleš Uttendorfský,
Jiří Halama, Ing. Karel Šmíd, Eva Havlíčková a náhradníci Jiří Geist, Daniel Rieger, Zdeněk Štěpán, Ladislav
Hájek a Ing. Josef Nevole. Hlasování: 13-0-0.
10/10/2016 ŽÁDOST O DOTACI Z PROGRAMU REGENERACE PAMÁTKOVÝCH ZÓN: Zastupitelé byli
informováni o žádosti o zařazení žádosti o dotaci na pořízení oken, balkonových dveří a repliky vstupních vrat
v čp. 45. Jedná se o program ministerstva kultury, kde se každý rok může žádat o regeneraci památek s rejstříkovým
číslem. Naše spoluúčast na dotaci by byla 10 %. Majetková komise doporučuje zařazení žádosti do programu.
Rozpočet by byl 348.867,- Kč, pro městys by to činilo max 34.000,- Kč.
ZM schvaluje žádost paní Jitky J. a pana Jakuba J. o zařazení žádosti o dotaci na pořízení oken, balkonových dveří
a repliky vstupních vrat v čp. 45, rejstříkové číslo 34548/6-1777 do anketního dotazníku k Programu regenerace
městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na
rok 2017. Hlasování: 12-0-1 (zdržel se Blanka Janáčková).

11/10/2016 Za městys by bylo vhodné zařadit do programu regenerace památek také pomník KHB, který je již
značně zašlý. Regenerace musí být dělaná odborně pomocí restaurátora.
ZM schvaluje podání žádosti o dotaci a zařazení do anketního dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok 2017 na akci
restaurování pomníku K. H. B., rejstříkové číslo 21379/6-172, předpokládaná cena 183.199,- Kč. Hlasování: 13-0-0.
12/10/2016 NOVÁ LOKALITA VÝSTAVBY: Starosta informoval o dvou variantách nové lokalitě výstavby.
Majetková komise doporučuje ponechat pozemky až ke garážím, proluku nenechávat.
ZM schvaluje konečnou verzi studie pro výstavbu nových stavebních parcel – varianta č. 1. Hlasování: 13-0-0.
13/10/2016 RŮZNÉ: Změna územního plánu - ZM schvaluje pořízení Změny č. 1 ÚP Havlíčkova Borová.
Hlasování: 13-0-0.
14/10/2016 RŮZNÉ: ZM Havlíčkova Borová příslušné dle § 6 odst. 5 písm. f zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění („stavební zákon“) a ve spojení s § 47 odst. 1 stavebního zákona schválilo
pana Ing. Aleše Uttendorfského jako určeného zastupitele pro pořizování Změny č 1 ÚP Havlíčkova Borová.
Hlasování: 13-0-0.
15/10/2016 RŮZNÉ: Nabídky na elektřinu a plyn - ZM schvaluje uzavření smlouvy na odběr elektřiny a plynu
pro rok 2017 se společností Fonergy s.r.o. Hlasování: 13-0-0.
Pokračování na str. 4....
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16/10/2016 RŮZNÉ: Žádost o dotaci - Pan Zdeněk L. zažádal o dotaci na rekonstrukci elektroinstalace
a výměnu oken v Peršíkově čp. 27. Majetková komise nedoporučuje poskytnutí dotace. V případě zájmu majetková
komise doporučuje podání žádosti o půjčku z Fondu rozvoje bydlení.
ZM neschvaluje žádost pana Zdeňka L., trvale bytem Peršíkov 27 o poskytnutí dotace na rekonstrukci elektroinstalace
a výměnu oken v čp. 27 Peršíkov. Hlasování: 12-1-0 (proti Eva Havlíčková).
Diskuze
Starosta oznámil zastupitelům, že městys získal dotaci na hasičský vůz, je třeba počítat s částkou zhruba 3 mil. Kč
do rozpočtu.
Další plánovanou akcí na listopad bude setkání se seniory, které se chystá na sobotu 12. 11. 2016 od 14 hod.
v zasedací místnosti úřadu městyse.
Prosincové jednání zastupitelstva je naplánováno na 9. 12. 2016.
V závěru se diskutovalo o úklidu v sokolovně, protože paní Vlasta Šnajdrová ukončila k 31. 12. 2016 smlouvu
o úklidu.
Příští jednání zastupitelstva městyse se uskuteční 10. 11. od 19 hod. v zasedací místnosti
v budově úřadu městyse.
... pokračování ze str. 1

známkovány – jako ve škole – od
jedničky do pětky. Každý epigram
měl devět známek a jejich průměr
(ne vyšší než 3,1) rozhodl o uplatnění
ve sborníku Epigram 2016. Soutěž
obeslali autoři ze všech českých
i moravských krajů a sedmdesát
z nich se najde ve sborníku, který
je k nahlédnutí v místní knihovně.
Tvorba některých epigramatiků byla
inspirací pro pořadateli osloveného
karikaturistu Pavla Raka. Právě
jeho kresby uplatněné ve sborníku
Epigram 2016 byly k vidění
i v prostorách Krajské knihovny
Havlíčkův Brod a postupně budou
také publikovány. Po dopoledním
programu následoval ještě program
odpolední – soutěžící, kteří zavítali
do Havlíčkova Brodu, měli na výběr
– buď zůstat v Havlíčkově Brodě
a navštívit pivovar a dům KHB,
nebo odjet do Havlíčkovy Borové.
Desetičlenná skupinka literárních
nadšenců se velice zajímala
o Havlíčkovo rodiště, uctili zde
památku Karla Havlíčka položením
kytice u sochy na náměstí, prohlédli
si školu, muzeum a samozřejmě si
nenechali ujít nádherný výhled od
borovského kostela. Všichni se při
odjezdu shodli na tom, že už se těší
na rok 2021, kdy……
Mg. Martina Brychtová

Malá ukázka epigramů
Čiperná lež
Lež má sice krátké nohy,
k rychlé chůzi má však vlohy.
Asi to tak provždy bude,
dostane se vždycky všude.

Stanislav Kahuda, České Budějovice
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Všem věrným Čechům
Přátelé a znalci piva,
pěstujte si kondici,
abychom se udrželi
v pivním světě na špici.

J. V. Chvátal, Pelhřimov

Variace na Borovského téma
Když si nechceš hubu pálit
(říká Karel Havlíček),
musíš mlčet, nebo chválit,
být jak hračka na klíček.
Kdo to neví, (ať se jedná
o muže či o ženu)
s radostí mu někdo sjedná
ubytovnu v Brixenu.

Lubor Herzán, Třebíč

Boží mlýny
Co se týče božích mlýnů,
chcete slyšet pravdu celou?
Lidem nutno přiznat vinu,
že ty mlýny nedomelou.

Stanislav Kahuda, České Budějovice

O líném a pracovitém
Pracovitý platí daně,
žije z ruky do huby.
Líný užívá si za ně,
má stále větší nároky.

Marta Urbanová, Chotěboř

Vzorné plnění předsevzetí
Víc než dobře dostál slibu,
už nesednout do hospody.
U pultu odestál v klidu pro něho tak těžké doby…

Ladislav Koliáš,Čelákovice

Slepá víra
Tchoři, ti jsou hrdí
i na to, že smrdí.

Eva Zvelebilová, Rychlov

SLOVO HEJTMANA
Tak máme za sebou další volby. Pro
mne osobně je velmi potěšitelná
skutečnost, že ve volbách do
krajského
zastupitelstva
jsem
potřetí za sebou získal nejvíce
hlasů ze všech uchazečů. Zároveň
zvítězila sociální demokracie, za níž
jsem kandidoval. Rád bych všem
voličům za tu důvěru poděkoval.
Tento výsledek beru jako ocenění
naší práce za osm let, po které
vedeme Kraj Vysočina. Ačkoliv je
vždy obtížnější pozice obhajovat
než pouze kritizovat a přijít před
voliče s čistým štítem – přesněji
řečeno nepopsanou minulostí.
Předvolební kampaň byla v našem
kraji vedena poměrně korektně,
ale přece jen jsem musel čelit
i některým neférovým útokům
a nepravdivým pomluvám. Leč
zjevně v očích občanů zvítězila
poctivá práce.
Té výrazné podpory Vás voličů
si velmi vážím. Ve chvíli, kdy
píšu tyto řádky, nejsou povolební
jednání u konce a definitivní.
A vím, že doladit všechny souvislosti
nového uspořádání rady kraje
a konkrétních pozic nebude
snadné. Nicméně za sebe mohu
slíbit, že budu jednat bez předsudků
a případných osobních zaujatostí. Za
podstatnější považuji prospěch celé
Vysočiny a jejích obyvatel. Tak jak
jsem se o to snažil po celých osm let.
A pokud budu zvolen hejtmanem,
rád budu v této práci pokračovat.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
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Rozsvěcení
vánočního stromu
Letošní první sněhová nadílka
přesně jeden den před svatým
Martinem nám opět připomněla,
že se kvapem blíží zima a s ní
nerozlučně spjatý čas vánočních
svátků. S Vánocemi jsou v našem
městysu spojené některé tradiční
akce, na kterých se společně
setkáváme a vídáme.
Co nejsrdečněji Vás proto všechny
zvu na rozsvěcení vánočního
stromu, které proběhne první
adventní neděli 27. listopadu 2016
na náměstí v Havlíčkově Borové od
17 hodin.

Program zajišťuje JenTak a děti
z mateřské školy, Rada městyse jako
každoročně zajistí občerstvení ve
formě čaje a svařeného vína.
Výstavba polních cest
Cesty do Manty a Příční cesta,
které platí pozemkový úřad, jsou
již hotové a zbývá dodělat pouze
terénní úpravy. Realizace dalších
cest z pozemkových úprav nevypadá
vzhledem k nastavení dotačních
podmínek reálně, proto jsme se
rozhodli k opravě některých cest
svépomocí. S Havlíčkova Borová
zemědělskou a.s. jsme se dohodli,
že provedeme předrcení stavební
suti v areálu podniku a provedeme
z tohoto materiálu, na který jsme
nechali udělat certifikaci, opravu
cest. Na nákladech, které činily

cca 100 tis. Kč, jsme se podíleli
50%. Celkem se jednalo o 2000 tun
materiálu. Provedli jsme opravu
cesty na Podstráň a další cesty
plánujeme opravit v příštím roce.
Ing. Aleš Uttendorfský, starosta

Adventní jarmark
a rozsvěcení
vánočního stromu
Divadelní spolek JenTak zve všechny
na tradiční adventní jarmark, který
se uskuteční první neděli adventní 27. listopadu.
Začneme opět ve Vitusu na
borovské faře ve 14 hodin.
Připraven pro vás bude prodej
drobných výrobků, snad i ukázky
rukodělné výroby, dílnička pro
děti, a samozřejmě tradiční svařák
a cukroví.
Od 15.30 do 17 hodin se na
faře otevře v podzemí peklo se
strašlivým Luciferem, a které dítě
projde úspěšně peklem, bude si
moci dojít pro odměnu ke svatému
Mikulášovi do nebe.
V 17 hodin vyjdeme průvodem
z fary směrem na náměstí, kde po
krátkém vystoupení dětí z mateřské
školky rozsvítíme vánoční strom.
Kdo nechce do průvodu, může
počkat na náměstí, kam průvod
dorazí krátce před půl šestou. Na
náměstí zajišťuje občerstvení rada
městyse.
Těšíme se na Vás!
Za JenTak Hana Tonarová

Nová cesta na Podstráň.

Kosmetické
poradenství
Svatební, plesové,
společenské líčení

Řešení problematické,
aknózní, citlivé, suché …
pleti

Pedikúra

Pedikúra a manikúra
v prostředí Vašeho domova.
-

Pedikúra – mokrá
ošetření nehtů, zrohovatělé kůže
solný peeling, masáž nohou
lakování nehtů

-

Manikúra – suchá (mokrá)
ošetření nehtů, lakování
peeling, masáž rukou
P-Shine – japonská manikúra
parafínový zábal

Individuální přístup.

Vše u vás doma.

Rezervace termínu a bližší informace:
777 164 122 Kárníková Božena

Rezervace termínu a bližší informace:
777 164 122 Kárníková Božena

Placená inzerce

Slovo starosty
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Staré
elektro
sbíráme
10 let, vydalo by na 700
rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na
pražském Petříně váží asi 175 tun.
Jen ze železa získaného z vyřazených
elektrospotřebičů, které u nás
lidé za posledních 10 let předali
k recyklaci, by se takových rozhleden
dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“
množství dalších surovin, aniž by se
tím dále ztenčilo ubývající nerostné
bohatství. Díky stále vyspělejším
recyklačním technologiím se totiž
daří získat zpět a znovu využít kolem
90 procent materiálů, z nichž jsou

Kontejner na drobné elektrozařízení.

elektrozařízení vyrobena. Například
běžná mikrovlnná trouba je z více
než poloviny vyrobena ze železa,
přibližně 16 % její hmotnosti tvoří
sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém
množství, to je dobře vidět
zejména posledních 10 let, kdy se
v České republice vysloužilé elektro
systematicky sbírá a recykluje.
ELEKTROWIN, který je největším
českým kolektivním systémem
a zajištuje zhruba polovinu
tuzemského sběru a recyklace, se za
tu dobu postaral o sběr a následnou
recyklaci více než 15 milionů
spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené
jeden za druhým by vytvořily řadu
měřící přes 6000 kilometrů, takže
by se daly hned dva a půl krát
vyskládat po obvodu státní hranice
České republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes
běžně používáme, se v českých
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domácnostech začaly zabydlovat
už začátkem 20. století. Patří mezi
ně třeba lednice, pračky nebo
vysavače. Souviselo to s vlnou
masového připojování ke vznikající
elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové
funkce, změnil se design, základní
technologické principy ale zůstaly
stejné. A nedokážeme si bez nich
představit každodenní život. Potvrdil
to i průzkum, který ELEKTROWIN
letos uskutečnil. Více než polovina
dotázaných by si vzala lednici
dokonce na pustý ostrov – tak je
pro ně nepostradatelná. Pětina by
ocenila, kdyby jim život Robinsonů
zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak
přístroje
s
paměťovým
nosičem. Typickým příkladem
byl hit 90. let, videorekordéry
systému VHS. Ty velmi rychle
vystřídaly CD přehrávače,
které jsou v posledních letech
nahrazovány
paměťovými
médii.
Některá elektrická zařízení,
která jsme ještě nedávno
mohli vidět jen v muzejních
sbírkách, se naopak do
domácností vracejí. Jsou to
hlavně kuchyňské roboty
s bohatým příslušenstvím pro
domácí výrobu nejrůznějších
pochutin, které se naposledy
masově vyráběly ve 30. a 40.
letech 20. století. Některé
nesou
dokonce
stejnou
značku, je pravděpodobné, že
se jejich výrobci inspirovali i ve
vlastních firemních muzeích.

Lednice na cestě do drtiče.

LISTOPAD 2016

Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně
používaných spotřebičů v českých
domácnostech žádnou novinkou,
stále ještě poměrně nový je způsob,
jak s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž našim
předkům dosloužila lednice nebo
vysavač a skutečně již nešly opravit,
zůstávaly dál – - „na památku“.
Jejich pořízení totiž představovalo
tak velkou investici, že vyhodit je
bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů
začalo v českých zemích docházet až
v 60. letech minulého století.
Ucelený systém jejich sběru
a recyklace se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí,
přesněji po roce 2005, kdy se do
české legislativy promítla tehdy
nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče
postupně přestaly házet do
popelnic, a když se nevešly, vozit
na černé skládky. Jinde v Evropě
systém fungoval dříve, u nás byly
vytvořeny základy pouze pro
televize, chladničky a zářivky, což
byla nová povinnost vyplývající
z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv,
má ta odpadová jednoduchou
logiku. Vychází z toho, že nejlepší
je odpad, který vůbec nevznikne.
Většina toho, čeho se zbavujeme,
se totiž skutečně dá úspěšně
recyklovat a získané suroviny znovu
použít.
Zdroj: elektrowin.cz

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

Divadelní sezona
2016/2017
Východočeské divadlo Pardubice
pro nás opět připravilo přitažlivou
a pestrou směs divadelních
představení
různých
žánrů,
navíc zpracovaných špičkovými
realizačními týmy.
9. listopadu začínáme sezonu
představením Jáchyma Topola Konec
masopustu – jde o básnické drama
o ohroženosti přirozených hodnot,
na jejichž samozřejmost není radno
spoléhat. Poté nás čeká Čapkova
Bílá nemoc s hlavní myšlenkou
přání míru ve světě, Hrubínova
Kráska a zvíře – tajemný pohádkový
příběh o dobru, zlu a zázraku lásky,
s hudbou a písněmi pardubického
rodáka Michala Hrůzy. Zhlédneme
i Shakespearova Othella, strhující
příběh vášní, v němž ďábelské
intriky udělají z čestného člověka
vraha milované ženy. V režii Petra
Novotného se při nelítostné komedii
Hoří, má panenko pobavíme snad
stejně jako při filmovém zpracování.
Poslední, tedy šesté představení
nám do Pardubic přiveze hostující
divadelní soubor.
Mgr. Jana Žáková, 2. stupeň

Týden plný zajímavých
vystoupení
Na hudební vystoupení se v úterý
4. 10. sešli nejprve žáci 1. - 4. ročníku
a děti z MŠ. V téměř hodinovém
programu všichni společně zpívali,
vytleskávali,
opakovali
text
k neznámým písním a měli možnost
se představit jako sóloví zpěváci.
Svým
pozorným
poslechem
a ukázněným chováním přispěli
k velmi pěknému hudebnímu
zážitku.
Ani žáci 2. stupně neudělali ostudu
při písničkách legendární skupiny
Beatles, pozorně poslouchali, někteří
i do rytmu podupávali či pokyvovali
hlavami. Dozvěděli se zajímavým

číslo 3

ročník
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způsobem informace, jež dnes patří
k všeobecnému vzdělání.
V pátek 7. října zažila celá naše
škola příjemnou hodinu se známou
skupinou
historického
šermu
Pernštejni, která za námi připlula
do borovské sokolovny na krásné
lodi s programem VIKINGOVÉ
- válečníci, mořeplavci, objevitelé
a obchodníci. A byl to skutečně
zážitek - dva udatní bojovníci nám
vysvětlili nejen to, kdo Vikingové
byli a kdy žili, ale i jak se oblékali,
jak vypadali, čím a jak bojovali i
jak uměli určit směr bez kompasu.
To všechno si mohly některé děti
vyzkoušet: dostaly přilby a štíty,
nalodily se na palubu a vytvořily
dokonce obrannou či útočnou
formaci. Závěr byl impozantní:
došlo k souboji dvou hlavních aktérů
- bojovalo se různými zbraněmi a
dětem se tajil dech. Všichni jsme
však museli na svou čest slíbit, že
tento způsob vyřizování účtů nikdy
nepoužijeme.
Na obě vystoupení přispěla Unie
rodičů polovinou vstupného (děti 40
Kč, Unie rodičů 40,- Kč).
Mgr. Dana Neubauerová
a Mgr. Blanka Zvolánková

školní rok

2016/2017

Energie pro budoucnost
Občanská iniciativa pro ochranu
životního
prostředí
České
Budějovice pořádala v úterý
4. října jednodenní exkurzi „Energie
pro budoucnost“, která byla určena
pro učitele základních a středních
škol a v letošním roce směřovala
za
poznáním
energetických
úspor a obnovitelných zdrojů
do dolnorakouské energeticky
soběstačné obce Großschönau.
Společně s dalšími vyučujícími
a studenty jsme se jely věnovat
problematice energie a pasivních
domů. Velmi bohatý program byl
zahájen návštěvou interaktivní
tematické výstavy Sonnenwelt,
která nás opravdu uchvátila.
Jedná se o stálou výstavu na téma
klimatické změny a historie lidstva.
Základní myšlenkou projektu podle
hlavního iniciátora starosty města
Großschönau Martina Brucknera je,
že Sonnenwelt nám ukazuje, co jsme
se mohli v minulosti naučit, aby se
nám v budoucnu dařilo lépe. Výstava
nás vtáhla do stop lidské historie
za posledních 10 000 let, čekal nás
starý Egypt, Řím a všechny staré
kultury. Na mnoha interaktivních
stanovištích jsme si vyzkoušely
využití energie formou hry a zábavy,
vyráběly jsme energii vlastní silou,
odhalovaly jsme vědění a poznatky
celých tisíciletí a navíc jsme s sebou
nosily tablet s mnoha dalšími
informacemi. Po obědě, na kterém
nechyběla vynikající místní pizza,
jsme absolvovaly dvě přednášky.
První z nich vedl energetický
poradce Josef Šťastný a hovořil
o obnovitelných zdrojích energie.
Druhou přenášku zpříjemnil sám
pan starosta Martin Bruckner, který
přítomné seznámil s projektem
pasivních domů, do kterých nás na
závěr prohlídky zavedl.
Exkurze, pro učitele zcela zdarma,
byla velmi přínosná, zajímavá
a poučná. Výstava Sluneční svět
nám ukázala, jak významně přispívá
naše
současná
nehospodárná
životní úroveň ke změnám klimatu,
jak bychom všichni měli účinně
využívat zdroje energie a co bychom
měli dělat pro lepší budoucnost.
Poznatky, které jsme získaly, budeme
určitě předávat našim žákům, neboť
jsme zjistily, že energií neskutečně
plýtváme a musíme naučit sebe i naše
děti s ní šetřit. Velmi na nás zapůsobil
závěrečný citát pana starosty Martina
Brucknera: Nechceme, aby naše děti
byly pozůstalí, ale dědicové!

Mgr. Jana Žáková na exkurzi Energie pro budoucnost.

Mgr. Blanka Zvolánková, Mgr. Jana
Žáková, 2. stupeň
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Evropský den jazyků
na 2. stupni ZŠ
Šesťáci vyzkoušeli své spolužáky,
zda poznají jednoduché konverzační
fráze v ruštině, polštině, italštině,
francouzštině či např. v němčině.
Anglicky nám pak řekli, kolik je na
světě jazyků, které jsou ty světové,
kdy a proč se vůbec Evropský den
slaví.
Sedmáci pojali oslavu naprosto
prakticky. Využili toho, že němčina
je pro šesťáky úplně neznámá,
a naučili je formou her základní
slovíčka - barvy, číslovky či zájmena.
Osmáci vařili, pekli a smažili.
Na „rautu“ pak mohli deváťáci
ochutnat vídeňský řízek, německou
hustou polévku zvanou Eintopf,
císařský trhanec se švestkovým
pyré a nealkoholický vánoční punč
servírovaný často v rakouské Vídni.
Úspěch mělo švýcarské čokoládové
i sýrové fondue, chutnaly i rösti tedy placky z vařených brambor,
chorvatské sušenky, sladký chléb
i granátová jablka. K vidění
i ochutnání byly řecké olivy
a tzaziky, nechyběla ani italská pizza
či anglický čaj a pudink. Kuchařiosmáci přidali i základní informace
o surovinách či způsobu přípravy
těchto národních specialit.
Znalostmi
angličtiny
dobře
vybavení deváťáci se na chvíli stali
odborníky na Anglii, Londýn,
Skotsko apod. Tři krásné a šikovné
letušky nás nejprve uvítaly na palubě,
pracovníci
cestovní
kanceláře
poskytli fundovaně informace
a občas i kontrolními otázkami či
hádankami vyzkoušeli pozornost
a znalosti osmáků.
Někteří žáci byli odměněni
náramkem či reflexním páskem,
jiní dostali alespoň sladkost,
doufejme však, že účastníkům
oslav Evropského dne jazyků došlo,
že učení se cizí řeči může být
sice zábavné, nicméně pro život
nezbytné.

číslo
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a informatiky, provětrali hlavu
v tělocvičně při pohybových
aktivitách a po veškerém tomto
snažení skončili na pátém místě.
Výkony všech soutěžních týmů byly
velmi vyrovnané, vždyť rozdíl mezi
prvními pěti družstvy činil pouze
desetiny bodu. Naši žáci si určitě
za svoje snažení, sportovní chování
i výsledné hodnocení zaslouží dík
a pochvalu za dobrou reprezentaci
školy.
Mgr. Jana Žáková, 2. stupeň

Přírodovědný
klokan 2016
Ve středu 12. října 2016 se žáci
základních a středních škol
zúčastnili vědomostní soutěže
Přírodovědný klokan, kterou pořádá
Univerzita Palackého v Olomouci.
Díky ní si mohou žáci 8. a 9. ročníků
základních škol a 1. a 2. ročníků
středních škol otestovat své znalosti
z matematiky, fyziky, chemie, biologie
a zeměpisu v kategoriích KADET
a JUNIOR. Borovští osmáci a deváťáci
si ve 40 minutách vyzkoušeli řešení
24 úloh, které byly bodované 3, 4
a 5 body dle obtížnosti. Za nesprávně
zodpovězenou otázku se jim 1 bod
odečítal, pokud neodpověděli, tak se
žádný bod nepřičítal, ani neodečítal.
Aby se nikdo nemohl dostat do
mínusu, klokan všem na začátku
soutěže přiřadil 24 bodů, a tak mohli
soutěžící získat celkem 120 bodů.
Otázky byly velmi pestré, aktuální
a s možností výběru z pěti odpovědí.
Z VIII. třídy se nejlépe umístili:
1. Jitka Novosadová (50 bodů)
2. Jakub Lacina (49 bodů)
3. Václav Čejka (48 bodů)

Mgr. Lenka Havlíková
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Přírodovědné klání
I letos se tato soutěž odehrávala
v příjemné atmosféře chotěbořského
gymnázia. Naše družstvo deváťáků
ve složení Eliška Hájková, Ester
Janáčková, Martin Antl a Pavel
Zvolánek se v desítce soutěžních
týmů v žádném případě neztratilo.
Na osmi stanovištích se aktivně
poprali s úkoly z fyziky, chemie,
zoologie,
botaniky,
zeměpisu

Vyhlášení výsledků soutěže Chepos - Vyhráli jsme!

Z IX. třídy se
nejlépe umístili:
1. Tereza Hiblbauerová
(57 bodů)
2. Filip Zvolánek (51 bodů)
3. Eliška Hájková (45 bodů)
Všem osmákům a deváťákům
děkujeme za účast. Vítězové
soutěže dostali diplom a malou
sladkost, ostatní účastníci od nás
obdrželi účastnický list a lízátko,
ale bohužel musíme konstatovat,
že výsledky soutěže byly průměrné
až podprůměrné. Nad vlastními
výsledky se každý zamyslí sám!!!
Kdo by měl zájem a chuť ověřit
si své znalosti z přírodních
věd, nechť navštíví internetové
stránky
http://www.kag.upol.cz/
prirodovednyklokan/info.html.
Mgr. Blanka Zvolánková, Mgr. Jana
Žáková, 2. stupeň

Devítka na soutěži
v Cheposu
V pondělí 17. října se žáci
deváté třídy zúčastnili I. ročníku
soutěže v odborných praktických
dovednostech, kterou pořádaly
VOŠ, OA a SOUT Chotěboř.
Žáci prokazovali své manuální
dovednosti a obecné teoretické
znalosti na čtyřech stanovištích:
strojírenství, dřevozpracující obor,
elektrotechnika a ekonomika, resp.
trh práce. Do soutěže se zapojilo
kolem 16 škol, podle propozic
obdrží školy umístěné na 1. až 3.
místě a mužstva na 1. až 5. místě
věcné ceny. A jak jsme uspěli? To
se dozvíme začátkem listopadu. Ale
podle neoficiálních informací si
jedno z našich mužstev zatím vede
v celkovém skóre velmi dobře. Tak

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
držme palce!
Mgr. Dagmar Boumová

A takto celé klání zaznamenala
jedna z účastnic: V první části celé
soutěže jsme si vyzkoušeli naše
praktické dovednosti. Za sebe mohu
říct, že jsme nebyli až tak špatní.
Nejprve jsme měli zohýbat nerezový
drát a vytvořit z něj špejli na špízy
s ozdobnou rukojetí. To se podařilo
úplně všem. Druhý úkol zněl: „Složte
rám pro okno.“ To se lehce řekne, ale
dřevěné části byly téměř stejné, a tak
s tím mělo „holčičí“ družstvo menší
problém. Díky radě pana učitele
z chotěbořské školy to ale bylo snazší.
Třetí úkol byl neméně složitý. Měli
jsme sestavit elektrický obvod, který
odvede elektrický proud přímo do
zvonku, jež se musel rozeznít. I toto
zadání jsme splnili. A poslední úkol?
To byl téměř relax – vyluštit dva testy
a poslechnout si informace o jejich
škole. Nakonec jsme si pochutnali
na výborném obědu. Soutěž jsme
si užili a klidně bychom si ji ještě
jednou zopakovali.

číslo
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hřiště u sokolovny, vybavení na
florbal, eskalátor do školy ☺.
Velmi originálně – obrázkově – se
s úkolem vyrovnali prvňáci se svojí
paní učitelkou. Jejich obrázky jsou
umístěny ve fotogalerii na webu naší
školy.
Mgr. Martina Brychtová a Mgr. Jana
Žáková, 2. stupeň

Dalším
zážitkem
tohoto
dne
byla
předem dojednaná návštěva Nové
i Staré radnice. Stanuli jsme v místním
informačním centru, poslouchali
povídání o složité propojenosti
mezi městem a městským úřadem,
dozvěděli jsme se, kdy na úřad
zamíříme jako dospělí, co a kde
budeme muset vyřizovat, prohlédli
jsme si i model Havlíčkova Brodu
a městskou truhlici. Když naši žáci
pohotově reagovali (byli opravdu
skvělí!) a dostávali za správné
odpovědi bonbony, netušila jsem,
jaké další velice příjemné setkání
nás ještě čeká. Naše průvodkyně
paní Pátková nás totiž zavedla
do zasedací místnosti a následně
k samotnému panu starostovi Mgr.
Janu Teclovi. Vážnost a důstojnost,
s jakou byla naše borovská delegace
přijata, na nás všechny zapůsobila.
Snad jsme se mohli na chvilku cítit
jako dospělí při významné audienci.

Čtvrťáci a Broučci
V pátek 21. 10. jsme navštívili se
žáky IV. třídy Galerii výtvarného
umění
v Havlíčkově Brodě.
Čekali na nás Karafiátovi Broučci.
Na známých i netradičních
ilustracích mnoha autorů jsme
mohli sledovat vývoj této knihy od
prvního vydání až do současnosti.
V převyprávěném příběhu Broučků
si pak děti připomněly celý děj, k
němuž se vztahovaly další úkoly.
Nebylo např. lehké z pouhé výseče
ilustrace nalézt celý obrázek,
také „hraní“ loutkového divadla
Mgr. Lenka Havlíková
s vlastním vymyšleným textem nám
dalo dost zabrat. S úlevou si tedy
Podzimní radovánky
Ivana Lipavská, IX. třída všichni oddychli v řemeslné dílně
ve škole
a pod pečlivým dohledem si každý
V
úterý
24.
října
jsme se přesvědčili,
vyrobil malého broučka. Po svačině
Říjnový sběr papíru
jsme nemohli opomenout navštívit že je možné pouštět draka
Letošní podzimní sběr papíru některé obchody, což byla, jako vždy, i v tělocvičně. Žáci deváté třídy
připravili Podzimní den. Ten letošní
proběhl ve třech termínech a nám závěrečná tečka našeho výletu.
byl zaměřen na podzimní radovánky
se během nich podařilo zaplnit
Mgr. Dana Neubauerová a tvoření. A protože počasí nepřálo,
kontejner až do vršku (i díky panu
probíhal tentokrát ve škole. Prvňáčci
Petru Kučerovi, který naložený
až osmáci procházeli šesti stanovišti,
Audience
u
starosty
papír přijel trochu „přimáčknout“).
zvládly to i děti z mateřské školky.
Havlíčkova Brodu
Děkujeme všem, kdo jste přispěli!
U Rybiček se všichni dozvěděli
a Borovský v kostce
Pro jarní termín poprosíme
Brod
připomněl zajímavosti o rybolovu a rybách,
o to, abyste papír odevzdávali Havlíčkův
v určené hodiny nebo se nám významná výročí našeho rodáka rybáři pochytali papírové rybky a za
alespoň ozvali. V malé mezitřídní žákům 6. - 8. tříd literárním odměnu je čekala „kyselá rybička“. Na
soutěži
totiž
vyhodnocujeme pořadem Borovský v kostce aneb stanovišti Kaštánci byla připravena
„administrativního“ vítěze, a tak K. H. B. Herci projektu scénického celá bedýnka kaštanů, špejle či sirky
jste možná nevědomky někoho čtení LiStOVáNí zasadili zdánlivě a každý vyrobil zvířátko podle
poškodili. V říjnovém sběru nudné informace o literárním své fantazie. Jeřabinky měly také
zvítězila VIII. třída. A právě osmáci klasikovi do rozhovoru mezi připravené vyrábění - pro maminku
navíc přišli s drobnou aktivitou: starší, rozumnou sestrou (Lenka krásné jeřabinové srdíčko. Po
položili žákům jednotlivých tříd Janíková), která má za úkol „tvoření“ přišlo „dovádění“ otázku, jak by se získanými penězi zpracovat referát a slibuje svému u Dráčků běh s drakem a kreslení,
za sebraný papír naložili. A přestože bratrovi (Jakub Zedníček) úklid u Sportovců překonání opičí dráhy
konečnou částku zatím neznáme, i vypracování úkolů z matematiky. v pláštěnkách. U Lupínků musely děti
nápady se jen hrnuly. Posuďte Dovedete si představit, že právě trochu přemýšlet, čekaly na ně úkoly
hlášky
pubertálního o stromech a spousta listí na zemi.
sami: vybavení tělocvičny, automat aktuální
na čokoládu, podpora fotbalu ve bráchy zaujaly posluchače v celém A nakonec přišla sladká tečka ve
škole, příspěvek na zvířata v zoo, sále Staré radnice nejvíce, a když formě pohoštění pro každého pomoc nemocným lidem, vybavení navíc hlavní představitel J. Zedníček buchty a šípkový čaj.
pro hru lacros, příspěvek na školní seskočil mezi diváky a zapojoval Věřím, že si všichni tento den
výlety, vědomostní hry do tříd, do vystoupení i publikum, úspěch krásně užili a třeba se i inspirovali,
příspěvek Nadaci Nova, zakoupení byl zaručen. Bavili se všichni: jak naložit s volným časem
zvířete do školy ☺, nové fotbalové žáci, herci i paní učitelky. Osmáci o podzimních prázdninách.
branky, zlepšení prostředí ve si při rapování Tyrolských elegií Nakonec bych ráda pochválila
škole, autodráha, příspěvek dětem určitě vzpomněli na vlastní všechny deváťáky za skvělou
v dětském domově, příspěvek zpracování Krále Lávry - ať už přípravu a milé chování ke všem.
nadaci Kapka naděje, vylepšení v hrané či rapované podobě.
Mgr. Dagmar Boumová
dětského hřiště, oprava antukového
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N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Letošní podzim nastoupil velkou rychlostí a příroda nám tak poskytla spoustu barevných i tvarově zajímavých krás. Sem
tam na nás vykukovaly červené šípky na keřích, obdivovali jsme šišky na stromech, spadané kaštany, zbarvené listy stromů,
různé trávy nebo jenom obyčejný mech na chodníku. Vše, co děti při vycházkách nasbíraly, ve školce řádně prozkoumaly
a hlavně zužitkovaly při různorodých činnostech.
Naše aktivity
* 4. října se děti pobavily v tělocvičně ZŠ při hudebním pořadu „A pořád se něco hraje“.
* 13. října Sovičky v rámci poznávání našeho městyse navštívily muzeum K. H. Borovského.
* Tentýž den v podvečer jsme pro rodiče s dětmi připravili „Vycházku podzimní přírodou se soutěžemi a opékáním
špekáčků“ . Celý den zakončilo 9 odvážných dětí ze třídy Soviček nocováním ve školce.
* 19. října k nám zavítalo maňáskové divadlo Šternberk s pohádkami „Dlouhý, široký a bystrozraký“,
„O koblížkovi“ a „Tři prasátka“.
* 20. října jsme již tradičně navštívili první filmové představení v kině Krucemburk s názvem „Kamarád z TV 1“.
* 24. října proběhlo ve třídě Soviček druhé čtení s žáky IV. ročníku
* 25. října se děti z naší školky zúčastnily „Podzimního dne v ZŠ“.
„Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj“
Ve třídě Kuřátek se právě rozbíhá celoroční projekt, který jsme nazvali „Babičko, dědečku, čti nám a vyprávěj“.
Je to společný projekt MŠ a místních seniorů (prarodičů dětí, které docházejí do MŠ, ale i těch, kteří ve školce svoje
vnoučátka nemají, a přesto projeví zájem se s našimi dětmi setkávat při pohádce před odpoledním odpočinkem).
Cílem tohoto projektu je přispět ke zvýšenému zájmu dětí o knihu, čtení a vyprávění. Podpořit rozvoj nejen čtenářské,
ale také sociální gramotnosti dětí. Umožnit dětem z MŠ pravidelné setkávání se seniory z našeho okolí. Snažit se
o zapojení starší generace do našeho školičkového světa a tím posilovat vzájemné mezigenerační vztahy tak, aby
tato setkání měla oboustranný přínos. Předčítat a vyprávět nám budou vždy 2x za měsíc. První setkání proběhlo ve
čtvrtek 13. října a jako hosta jsme ve třídě přivítali paní Ivu Nejedlou. Při druhém říjnovém setkání jsme ve školce
přivítali babičku Fanouška a Anežky Nevolových a Radíka a Kačenky Tonarových, paní Marii Nevolovou. Oběma
babičkám děkujeme za krásný zážitek.
Projekt „Děti čtou dětem“
Už třetí rok zdárně pokračuje projekt ZŠ a MŠ, ve kterém se zaměřujeme na rozvoj předčtenářské gramotnosti
u předškoláků a vytváření základů kamarádských vztahů mezi předškoláky a školáky. V tomto školním roce máme za
sebou druhé setkání Soviček se čtvrťáky - tentokrát ve školce. Čtenáři opět nezklamali a zřetelně přečetli klasickou
i veršovanou pohádku O koblížkovi, prokládanou vlastními ilustracemi a ještě navíc nás pobavili připravenou
dramatizací. Následovalo společné hraní ve skupinkách – koblížkovské pexeso, vyprávění děje podle obrázků
a skládání pohádkového děje z obrázků.
Jaroslava Janáčková

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
27. 11. 2016
27. 11. 2016
3. 12. 2016

14:00
neděle
17:00
neděle
12:00
sobota

ADVENTNÍ JARMARK , pořádá JenTak, pozvánka na str. 2, 5
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU , pozvánka na str. 2, 5
ZÁJEZD NA MUZIKÁL ALENKA V KRAJI ZÁZRAKŮ
Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

ZUBNÍ POHOTOVOST N A NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
17. - 20. listopadu Dr. Ryšavá Alena, Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou, tel. 569 721 509
26. - 27. listopadu Dr. Pullman Josef, Česká Bělá 122, tel. 603 989 746
3. - 4. prosince Dr. Brixi Martin, Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, tel. 569 426 112
10. - 11. prosince Dr. Kociánová Jana, Kalinovo náb. 605, Havlíčkův Brod, tel. 569 424 499
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Sovičky vyráběly ze šípků a brambor ježky. Foto: MŠ.

Druhé setkání s pohádkou O koblížkovi. Foto: MŠ.

Kuřátka při vycházkách podzimní přírodou. Foto: MŠ

Do školky přijelo maňáskové divadlo. Foto: MŠ

Děti s rodiči na společné Podvečerní vycházce podzimní přírodou.

Paní Marie Nevolová četla dětem ve školce pohádku před odpoledním
odpočinkem. Foto: MŠ

OBRAZEM

Poprosit, poděkovat, pozdravit a omluvit se...i to se učíme ve školičce. Foto: MŠ

Placená inzerce
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Na vlastní kůži... v kůži vikinga. Foto: ZŠ.
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OBRAZEM

Druháci a páťáci na vzdělávacím programu Vikingové. Foto: ZŠ

Letušky z devitky vítaji osmáky na palubě letadla do Londýna. Foto ZŠ.

Den jazyků na jazyku. Foto: ZŠ.

Osmáci při prohlídce Havlíčkova Brodu. Foto: ZŠ.

Devítka na soutěži v SOU technickém v Chotěboři. Foto: ZŠ.

Deváťáci na přírodovědném klání v Chotěboři. Foto: ZŠ.

Vítězové přírodovědného klokana 2016. Foto: ZŠ.

