ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Místní akční skupina Havlíčkův kraj ve spolupráci s Obcí Vatín
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BOROVSKÉ LISTY
vás srdečně zvou na 8. ročník vánoční výstavy
spojený se soutěží o nejhezčí stromeček „Havlíčkova kraje“

Vernisáž výstavy se koná v neděli 18. prosince od 15 hodin
v budově bývalé školy čp. 38 v 1. podlaží ve Vatíně
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Při zahájení výstavy vystoupí
kapela Šafářanka z Křižanova,
která si pro milovníky hudby
připravila koncert v sále
pohostinství cca do 18 hodin.

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v nadcházejícím předvánočním
čase Vám přeji radostné a ničím
nerušené prožití svátků vánočních
a mnoho zdraví a úspěchů v novém
roce 2018.

v pracovní době Obecního úřadu Sobíňov:

Pondělí a středa: 7.00 – 17.00 hodin
Úterý a čtvrtek: 7.00 – 15.00 hodin
Pátek: 7.00 – 13.00 hodin
(Obecní úřad Sobíňov - tel. 569 694 534)

vždy
od 10:00 do 19:00 hodin
(Obecní úřad Vatín – tel. 737 674 471)

Pozvánky na akce, str. 2, 10

Tříkrálová sbírka, str. 10

Fotogalerie, str. 11, 12

Foto: Marcela Fišerová

Nová CAS
Městys Havlíčkova Borová převzal
slavnostně 2. 12. 2017 nové hasičské
auto CAS 20 - T815 4x4.2.
Toto vozidlo bylo doručeno městysi
Havlíčkova Borová 14. 11. 2017
dle smlouvy o dílo od firmy THT
Polička s. r. o. za cenu 6.031.850,- Kč
s DPH. Částkou 2.500.000,- Kč nám
přispělo Ministerstvo vnitra České
republiky z fondu zábrany škod,
částkou 500.000,- Kč nám přispěl
Kraj Vysočina. Nemalou částku
téměř 400.000,- Kč jsme dostali
formou darů na transparentní
účet městyse, za což všem dárcům
srdečně děkuji. Chtěl bych zde
poděkovat největšímu dárci SDH
Havlíčkova Borová, který na nákup
vozidla přispěl částkou 229.945,- Kč.
Rád bych zde objasnil jednu věc,
která není spoustě lidí jasná. SDH
Havlíčkova Borová je dobrovolný
spolek, který působí v městysi
Havlíčkova Borová, má své členy,
své aktivity, zabývá se požárním
sportem, pořádá kulturní aktivity

Výstava bude zpřístupněna
od 19. 12. do 23. 12. 2016
a
o vánočních svátcích:
od 26. 12. do 27. 12. 2016

Výstava bude zpřístupněna
od 18. 12. do 23. 12. 2015

a jeho starostou je Ing. Josef
Nevole. Výjezdová jednotka JPO III
Havlíčkova Borová, kterou ze zákona
povinně zřizuje obec a která zajišťuje
požární ochranu, nemá právně
s SDH Havlíčkova Borová žádnou
souvislost. Samozřejmě působí zde
stejní lidé a mají zájem, aby vše
fungovalo tak, jak má. Členové JPO
mají smlouvy s obcí, musí chodit

na pravidelné školení a lékařské
prohlídky. Velitelem této jednotky
je Michal Fišer, který byl do funkce
jmenován starostou obce. Nelze
tudíž říci to, co občas zaslechnu od
neznalých lidí. Postavili jste hasičům
novou hasičskou zbrojnici, koupili
jste hasičům nové auto, ale co ostatní
spolky? Tady dochází k míchání
dvou odlišných věcí. Městys postavil
novou
zbrojnici
a pořídil novou
CAS,
ale
pro
svou výjezdovou
jednotku, kterou
je
povinen
zabezpečit. Naopak
SDH Havlíčkova
Borová nemalými
finančními
prostředky
pomáhá městysi
zabezpečit
akceschopnost
JPO ze svých
prostředků, za což
jim děkuji.
Ing. Aleš Uttendorfský,
starosta
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Místní akční skupina Havlíčkův kraj a Městys Nové Veselí
vás srdečně zvou na 9. ročník vánoční výstavy
spojený se soutěží o nejhezčí stromeček „Havlíčkova kraje“

Vernisáž výstavy se koná v úterý 19. prosince od 16 hodin
v prostorách budovy Úřadu městyse Nové Veselí, Na Městečku 114
Při zahájení výstavy vystoupí
Horácká kapela pod vedením Milana Nováka.
Výstava bude zpřístupněna od 20. 12. do 22. 12. 2017 a mezi vánočními svátky
od 27. 12. do 29. 12. 2017 vždy v úřední hodiny:
st: 7:30 – 17:00 hod.
čt: 7:30 – 15:30 hod.
pá: 7:30 – 14:30 hod.
(Úřad městyse Nové Veselí - 566 667 121, mobil: 602 946 182)

Narození Ježíše Krista si připomeneme
v sobotu 23. prosince 2017 v 17 hodin
v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové

2

Ochotnický spolek JenTak vám všem přeje krásné
prožití Vánoc a v Novém roce především pevné zdraví a
spokojenost! A těšíme se, že se s Vámi opět setkáme na
některé z našich akcí!
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 9. 12. 2017

2/11/2017 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ: Starosta přečetl usnesení z minulého jednání
a informoval o písařských chybách v zápise.
ZM revokuje usnesení č. 5/10/2017.
ZM schvaluje vypsání výběrového řízení na akci „Energetické úspory budovy Základní školy Havlíčkova
Borová“. Hlasování: 12-0-0.
3/11/2017 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ:
ZM revokuje usnesení č. 6/10/2017.
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 76/108 trvalý travní porost o výměře 98 m2 dle g. p. 676-54/2017 v k. ú.
Havlíčkova Borová panu Michalu P. a paní Ing. Janě P., oba bytem U Vodárny 368, Havlíčkova Borová, za
cenu 150,- Kč/m2. Hlasování: 12-0-0.
4/11/2017 KONTROLA USNESENÍ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ:
ZM schvaluje usnesení z minulého jednání. Hlasování: 12-0-0.
5/11/2017 SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ: Starosta navrhl doplnění programu v bodě Různé o body:
Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová, Prodej hasičského vozidla a Žádost o rekonstrukci domu
čp. 63.
ZM schvaluje program jednání. Hlasování: 12-0-0.
6/11/2017 SMLOUVA O DODÁVCE TEPELNÉ ENERGIE: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o dodávce
tepelné energie dle smlouvy o smlouvě budoucí. Proběhla diskuze ohledně termínů vázanosti smlouvy.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie s Havlíčkova Borová zemědělská a. s.
Hlasování: 12-0-0.
SMLOUVA O ÚČELOVÉM ÚVĚRU: Starosta seznámil zastupitele se smlouvou o účelovém úvěru. Sdělil, že dle
propočtů nebude úvěr zapotřebí. ZM bere na vědomí.
7/11/2017 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA OBNOVU NEMOVITÉ
KULTURNÍ PAMÁTKY: Starosta informoval, že se jedná o přeposlání peněz z ministerstva kultury, které přišly
městysi na opravu domu čp. 45.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 120.000,- Kč na obnovu
nemovité kulturní památky čp. 45 v Havlíčkově Borové, rejstříkové číslo 34548/6-177, s paní Jitkou J., trvale
bytem Horecká 147, Havlíčkova Borová. Hlasování: 11-0-1 (zdržela se: Janáčková Blanka).
8/11/2017ÚZEMNÍ PLÁN: Starosta informoval zastupitele o plánovaných změnách v územním plánu.
ZM Havlíčkova Borová, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje pořízení změny Územního plánu Havlíčkova Borová, spočívající
ve změně způsobu využití ploch dle přílohy. Hlasování: 12-0-0.
9/11/2017 PLÁN ROZVOJE SPORTU: Starosta seznámil zastupitele s plánem rozvoje sportu.
ZM schvaluje plán rozvoje sportu. Hlasování: 12-0-0.
PŘÍPRAVA ROZPOČTU NA ROK 2018: Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2018.
Proběhla diskuze na téma možných investic.
ZM bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2018.
10/11/2017 RŮZNÉ - Dodatek zřizovací listiny ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová: Starosta seznámil zastupitele
s dodatkem ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová.
ZM schvaluje dodatek ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Havlíčkova Borová.
Hlasování: 12-0-0.
11/11/2017 RŮZNÉ - Prodej CAS: Starosta informoval, že dodávka nové CAS proběhne 14. 11. 2017
a navrhl prodej starého auta.
ZM schvaluje prodej automobilu CAS 25 RTHP a pověřuje Ing. Josefa Nevole zajištěním jeho prodeje.
Hlasování: 12-0-0.
12/11/2017 RŮZNÉ - Žádost o rekonstrukci domu čp. 63. Starosta seznámil zastupitele s žádostí o dotaci
od pana Aleše V.
ZM schvaluje žádost pana Aleše V., trvale bytem Havlíčkova 220, 582 23 Havlíčkova Borová o dotaci ve
výši 400 000,- Kč na rekonstrukci domu čp. 63 v ulici Dlážděná, Havlíčkova Borová 582 23. S podmínkou
přihlášení trvalého bydliště do uvedené stavby do tří let od schválení dotace. Hlasování: 12-0-0.

13/11/2017 RŮZNÉ - Stanovení podmínek pro příspěvky na rekonstrukci neobydlených domů: Ing. Josef
Nevole navrhl upřesnění podmínek pro možnost žádat o dotaci.
ZM schvaluje upřesnění podmínek dotace na rekonstrukci neobydlených budov. Žádost může být podána
nejdéle do tří let od nabytí nemovitosti, v maximální výši 400.000,- Kč, s podílem žadatele minimálně
50 %. Hlasování: 12-0-0.
PŘÍŠTÍ JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE SE USKUTEČNÍ
11. 1. 2018 OD 19 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ ÚŘADU MĚSTYSE.
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Podzimní a zimní dění
v knihovně
Mílí čtenáři a návštěvníci knihovny,
chci vás seznámit s některými
aktivitami spojenými s prací
v knihovně. Knihovna jako
taková by měla sloužit nejenom
k půjčování a vracení knížek, ale
měla by být zároveň komunitním
centrem, zprostředkovávat setkání,
kulturní vyžití, aby lidé měli chuť
do knihovny přijít a navštívit
akce pořádané knihovnou. U nás
v Havlíčkově Borové je docela
problém najít vhodný termín, aby
se nekřížil s akcí jiného spolku. Na
jednu stranu je určitě dobře, že se
v obci něco děje, ale druhá strana je
zklamání z malé nebo téměř nulové
návštěvnosti
programu,
jehož
příprava samozřejmě zabere určitou
dobu.
Jsem ráda, že si někteří z Vás
našli čas v pátek 3. listopadu
a zúčastnili se besedy s historikem
muzea z Havlíčkova Brodu panem
Michalem Kampem. Setkání bylo
zaměřeno na seznámení s novou
knihou ,,Konec 2. světové války na
Havlíčkobrodsku“.
Snad by se mohlo s podobně dobrou
odezvou sejít otevření výstavy
„Génius barokní architektury Jan
Blažej Santini – Aichel“, která je
naplánovaná na 19. ledna 2018
v pátek od 18. hodin v rodném domě
K.H.B. Výstavu zahájí předseda
spolku „Putování za Santinim“
pan Stanislav Růžička ze Žďáru
nad Sázavou. Většina z nás má
povědomí o poutním kostele sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře, který
byl zapsán na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO v roce
1994. Pan Růžička nám popovídá
i o dalších stavbách tohoto stavitele.
Srdečně zvu veřejnost na přednášku
a otevření výstavy. Plakát vyjde
v příštích BL.
V červnových Borovských listech
jsem Vás informovala o zahájení
spolupráce mezi KKV Havlíčkův
Brod a knihovnou MPB v Lešně.
Tato spolupráce byla navázána
mezi knihovnami, muzei, galeriemi
a dalšími kulturními organizacemi.
Brod a Borová mají k sobě blízko
nejen co se týká vzdálenosti, ale
jsou spojeny i osobností K.H.B. Na
výstavu o Havlíčkově životě, jeho
názorech a myšlenkách navázala
polská strana výstavou Adama
Mickiewicze, která byla instalována
v prostorách brodské knihovny. Tato
výstava bude později zapůjčena i do
Borové. Při této příležitosti přijelo na
Vysočinu kolem třiceti návštěvníků
z Lešna. Navštívili Památník
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Z MÍSTNÍ KNIHOVNY
K.H.B., kde je přivítal starosta
a místostarosta městyse. Účastníci
zhlédli obě expozice v prostorách
„Lukšovky“ a byli překvapeni, jak se
malá Borová v porovnání s téměř 70
tisícovým Lešnem stará o památku
svých rodáků. Následně vyšli ke
kostelu a byli okouzleni krásou
našeho okolí. Později se rozloučili
a takové zhodnocení, že se u nás cítí
jako doma, jako, že naše knihovna je
téměř jako jejich filiálka, bylo milé
a potěšilo.
Potěšilo také pozvání na slavnostní
zakončení úspěšného projektu do
Lešna. Termín návštěvy Lešna byl
od 6. listopadu. Jelikož se starosta
a místostarosta omluvili z účasti,
tak jsem měla snahu reprezentovat
městys já za doprovodu výtvarníka,
našeho Filipa T.A.K. Přátelské
přijetí ze strany polských kolegyň
bylo úžasné, poutavý program na
všechny tři dny byl vyčerpávající.
Návštěva kostela sv. Jana Křtitele,
položení květin u pomníku J. A.
Komenského, Kostel sw. Mikolaja
a zahájení výstavy Santini a
baroko, zahájení výstavy Jaroslava
Haška na radnici, perla baroka
Rydzyna rodové sídlo Leszcyňskich
a návštěva nově otevřené knihovny
v Pawlowicach. Bylo téměř
nadlidské všechno oběhat. Pro mě
osobně úžasný zážitek a navázání
potřebných kontaktů k další práci.
Moc děkuji Filipovi, že mi pomohl
překonat některá úskalí týkající
se dorozumění. Děkuji polským
kolegům za jejich čas a vstřícnost.
Samozřejmě se těším i na další
spolupráci.
20. a 21. října proběhl v Havlíčkově
Brodě v kulturním domě Ostrov 27.
podzimní knižní veletrh. Na stáncích se přestavilo 170 vystavovatelů
a během obou dnů se zde vystřídalo
17 tisíc návštěvníků. Veletrh měl
bohatý doprovodný program, například Listování Roberta Fulghuma

v prostorách brodské knihovny se
sešlo se skvělým ohlasem. Naproti
tomu autogramiáda Jiřího Kajínka
vzbudila v mnoha účastnících nelibost, ale jak uvedla organizátorka
Markéta Hejkalová, nakonec se rozhodla respektovat svobodu každého
vystavovatele.
Do naší knihovny jsem zakoupila
několik nových titulů, které si budou
moci čtenáři zapůjčit.
Poslední říjnový den navštívili
knihovnu a památník naši nejmladší
občánci s paní učitelkou Janáčkovou,
za jejich štěbetání jsme si povídali
něco o chodu knihovny, ale také
o Karlu Havlíčkovi.
Nastal listopad a s ním i doba
zkráceného provozu rodného domu
a knihovny, opakovaně uvádím:
LISTOPAD - BŘEZEN
Pondělí a středa: 8.00 - 12.00 hod.
Úterý a čtvrtek: 10.15 – 16.45 hod.
Ostatní dny je zavřeno, po předchozí
domluvě (telefon, email) lze pro
čtenáře (převážně z řad studentů,
kteří jsou celý týden mimo obec)
zapůjčit knihy i mimo provoz.
Nastává snad nejhezčí čas roku,
čas předvánoční. Za pomoci
předškoláčků z MŠ a paní učitelky
Šrámkové vyzdobíme prostory
památníku již tradičně vánočními
stromečky, bude to jistě příjemné
pro místní i náhodné návštěvníky
objektu. Později si určitě přečteme
kousek z pěkné knížky a popovídáme
o období adventu a zvycích s ním
spojených.
Tímto bych zakončila svoji bilanci
podzimního období. Samozřejmě,
že se také těším na předvánoční čas
a nejkrásnější svátky v roce. Chci
Vám všem popřát v této době čekání
pohodu a klid bez zbytečného
shonu a stresu. Krásné Vánoce,
veselého Silvestra a v novém roce
jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví
a spoustu štěstí Vám a vašim blízkým
přeje
Marcela Sobotková
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N O V I N K Y Z M AT E Ř S K É Š KO L K Y
Pochmurné
listopadové
dny
inspirovaly děti v naší školce
k mnoha činnostem. Mravenci
i Včeličky se dozvídali spoustu
zajímavostí o lidském těle, péči o
své zdraví a prozkoumávali kostru.
Mladší děti pracovaly jeden týden
s tématem počasí a předškoláci
si zase užívali svůj dýňový týden.
Společně jsme si vyjeli na výlet,
uspali jsme broučky a přírodě popřáli
zasloužený zimní odpočinek. V kině
Krucemburk jsme shlédli pásmo
pohádek Paraplíčko.

vraceli do školky s trochou únavy,
ale hlavně se spoustou pěkných
a nevšedních zážitků.

Uspávání broučků
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výtvarné dílničce Včeličky nakreslily
a nalepily rozkvetlou „květinovou
zahrádku“.
Nakonec si
ještě předškoláci
samostatně vyrobili z papíru a
peříček sovičku a od paní lektorky
dostali velikou pochvalu za šikovnost
a samostatnost při vystřihování.
Výlet jsme zakončili prohlídkou
hračkárny a posezením v cukrárně.
Bylo to příjemně prožité dopoledne.

S blížící se zimou jsme se ve
školce rozhodli, že uspíme broučky
z celého okolí. Ve čtvrtek 2. listopadu
v podvečer se vydal od školky průvod
dětí,
rodičů
a
prarodičů
s lucerničkami
a lampionky
po cestě plné
světýlek, která
Staré pověsti české
nás dovedla
- tentokrát s šermíři a vtipně
k dýňovému
Poučné a zároveň velmi vtipné bylo domečku pro
vystoupení skupiny historického broučky. Děti
šermu PERNŠTEJNI. Předškoláci i dospělí měli
se na ně zašli podívat do místní na co koukat,
sokolovny ve středu 1. listopadu. v
domečku
Šermíři vystoupili s představením bylo
vše
na motivy knihy A. Jiráska „Staré připraveno na
pověsti české“ a s humorem nám tuhou
zimu
přiblížili pověsti o praotci Čechovi kamínky,
Předškoláci navštívili Galerii výtvarného umění. Foto: MŠ
a jeho bratru Lechovi, o Krokovi klacíky, šišky, lupínky,
Od Martina do Vánoc
a jeho třech dcerách, o kněžně Libuši kamínka a světýlka. Mravencům
a Přemyslu Oráčovi, o Bivojovi a Včeličkám se podařilo krátkým V pátek 10. listopadu jsme se s dětmi
a na závěr o Neklanovi s Čestmírem. písničkovým
a
říkankovým vydali nahoru na kopec ke kostelu.
Pro předškoláky, díky projektu programem uspat všechny broučky Žáci IX. třídy zde totiž pořádali
„Děti čtou dětem“, byly již některé a popřát jim: „DOBROU NOC“. akci nazvanou „Od Martina do
z postav a příběhů důvěrně známé A jaké bylo překvapení dětí, když Vánoc“. Hned u brány na nás čekalo
a šermířské scény je nadchly.
druhý den ráno na dvorku u školky překvapení v podobě Dušiček. Děti
uviděly brouččí domeček. Kde se se něco o Dušičkách dozvěděly,
Návštěva Dýňového světa na
tam vzal? No přece podzimní vítr ho stejně tak i o dalších českých
Statku u Pipků
odnesl do bezpečí. S celou akcí nám svátcích, které jsou do Vánoc a plnily
Na čtvrtek 2. listopadu jsme si pomáhali deváťáci a za to jim patří úkol. Zde to bylo třídění jablek,
naplánovali výlet autobusem do naše poděkování.
cibule, kaštanů, brambor a ořechů
Dýňového světa na Statku u Pipků
do správných nádob. Poté nás
Včeličky v Galerii výtvarného čekal ještě svatý Martin, kde si děti
v Nové Vsi u Leštiny. Po téměř
umění
hodinové cestě se děti posilnily
zkusily jízdu na „koni“. Dále svatá
svačinkou a teplým čajem od paní Víte kdo je to chipmunk? No Kateřina, kde děti se zavázanýma
kuchařky a potom už hurá za dýněmi. přece maličká americká veverka. očima ochutnávaly různé dobroty
V tak obrovském areálu si okamžitě A viděli jste někdy vačici, jak se a podle chuti je rozeznávaly. Další
všichni našli místečka, kde si pohráli stará o svá mláďata? To Včeličky v pořadí byla svatá Barbora a svatý
a dosyta se vyřádili. Slunečné počasí už tohle všechno ví! Ve čtvrtek 9. Mikuláš s čertem - zde děti skákaly
bylo příjemnou tečkou celého listopadu jsme si totiž udělali pěkný v pytli. Pod Mikulášem a čertem
dopoledne. Mravenci i Včeličky se výlet do Galerie výtvarného umění na nás čekala svatá Lucie, která
v Havlíčkově Brodě na výtvarně proměnila tři holčičky za svaté Lucie
v z d ě l á v a c í a mohli jsme si zahrát honičku na
a n i m a č n í zahřátí. Jako poslední na nás čekal
d o p r o v o d n ý Ježíšek, kde děti zazpívaly vánoční
program k výstavě koledu „Půjdem spolu do Betléma“.
ilustrací
česko Po splnění všech úkolů a projití
americké autorky všech stanovišť jsme šli ke škole, kde
Anny Vojtěchové. jsme si dali výborný čaj na zahřátí
Krásné obrázky a martinský rohlíček. Bylo to moc
a velmi poutavé příjemné dopoledne a všem žákům
v y p r á v ě n í IX. třídy za něj moc děkujeme.
lektorky galerie
Mgr.
Terezy
Předškoláci na
Machovcové nás
Svatomartinském průvodu
provedly
celou Letošní Svatomartinský lampionový
výstavou.
průvod
pořádaný
spolkem
Děti čtou dětem - tentokrát pověst Silák Bivoj. Foto: ZŠ
Při
malé Trojháček v sobotu 11. listopadu
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
zahájili naši předškoláci svým
krátkým vystoupením. I přes velkou
nemocnost se jich na náměstí sešlo
deset a s nadšením předvedli svůj
program.

Babičko, dědečku,
čti nám a vyprávěj

Ve čtvrtek 16. listopadu jsme
ve školce přivítali paní Marii
Šmídovou, babičku Péti Šmída.
Povyprávěla dětem o svém dětství
a přečetla pohádku Rozum a štěstí.
O týden později děti navštívil
dědeček Barunky Beranové, pan
Petr Hájek. Nasadil si brýle se
světýlky a bavil nás humornými
historkami z dětských let. Pohádkou
Jezinky uspával 23 dětí. Moc oběma
děkujeme. Je až neuvěřitelné, že naši
hosté navštěvovali borovskou školku
před více než 60 lety.
Děti čtou dětem - čtení třetí:

„Silák Bivoj“

Pověst o silákovi Bivojovi si
předškoláci
tentokrát
přišli
poslechnout do malé tělocvičny
v základní škole. Mile nás tam za

celou sedmou třídu přivítal Pavel
Neubauer a hned se začal odvíjet děj
pověsti. Představitel Bivoje, Daniel
Kalenda, si od nás vysloužil velkou
pochvalu za to, že se celou svou roli
naučil nazpaměť. Přímo předškoláky
uchvátil svou odvahou a siláctvím
a tak se nedivte, že se děti ze školky po
vyslechnutí pověsti s chutí zapojily
do „sportovních“ disciplín, které si
pro ně sedmáci připravili. Přenášely
veliká plyšová zvířata, házely
míčkem na cíl, přeskakovaly živé
překážky, posilovaly
s malými činkami,
ale nejvíce se jim
líbilo, když si mohly
pohladit pravou kůži
z divočáka a dokonce
se pod ní schovat a
zahrát si na živého
kance.
Sedmáci
tam měli takové
kůže dokonce dvě a
tak se v tělocvičně
děly věci. Bivoj se
předškolákům určitě
vryl do paměti.

Jarmark a rozsvícení stromu
Další ročník tradičního adventního jarmarku máme od neděle 3. prosince
úspěšně za sebou, a chceme proto poděkovat všem, kteří se na něj přišli
podívat. Doufáme, že se vám líbil nejen sortiment prodejců, ale že vám
chutnal i svařák a naše předvánoční cukroví.
Snad jste se byli podívat i v našem vymazleném pekle, kterému
vládne strašlivý Lucifer, a sekunduje mu sličná Luciferka. Ta od
dětí vyslechla básničku, pokud před tím Luciferovi slíbily, že
se polepší. Pak si mohly jít pro propustku do nebe a setkat se
s Mikulášem a jeho družinou.
Aby se děti zabavily, připravili jsme jim již po několikáté tvůrčí dílničky,
kde s pomocí našich šikovných kolegyň vyráběly překrásné adventní svícny.
Děkujeme i všem, kdo trpělivě počkali a vydali se s námi průvodem na
náměstí. Tam měly krásné vystoupení děti z mateřské školky, a velký díl si
zaslouží i jejich paní učitelky, že s nimi krátké pásmo připravily.
Zároveň vás všechny zveme na tradiční Živý betlém, který se uskuteční
v sobotu 23. prosince od 17 hodin v kostele sv. Víta v Havlíčkově Borové.
Setkáte se se svatou rodinou, pastýři, mudrci i zrádným Herodem, a společně
s námi si můžete zazpívat spoustu známých koled. Jste srdečně zváni!
Za JenTak Hana Tonarová

PROSINEC 2016
Výstava andílků

Pro maminky Mravenců jsme
si připravili úkol – vyrobit
z jakéhokoliv materiálu andílka
a přinést ho do školky. Šikovné ruce
maminek a dětí si s úkolem hravě
poradili. K poslednímu listopadu se
nám sešlo 24 andílků, které jsme si
ve školce vystavili a každý je opravdu
něčím
originální.
Děkujeme
rodičům za ochotu a spolupráci.
Jaroslava Janáčková

Mravenci se svými andílky. Foto: MŠ

Trofej za šachový Memoriál
Romana Bruknera zůstává letos
v Borové
Už tradicí se během let stal
prosincový šachový Memoriál
Romana Bruknera, který nese
jméno bývalého starosty obce
a také vynikajícího šachisty. A pro
následující rok zůstala putovní trofej
v naší obci! Celkovým vítězem se
mezi 32 účastníky totiž stal Ondřej
Dejmal, který s osmi body triumfoval
nejen mezi dětmi. Navíc na druhém
místě se stejným bodovým ziskem
skončil taktéž „borovák“ Marek
Lacina, na celkovém třetím místě
se umístila Jana Indrová z Hlinska.
Druhé místo mezi dětmi získal
Jakub Lacina a bronzový stupínek
obsadil Václav Kubát.
Jakub Janáček

Rok se nám opět
chýlí ke svému konci,
nezbývá než se s ním
rozloučit a popřát
Vám hezké svátky
vánoční a do nového
roku 2018 hodně
zdraví, štěstí a všeho dobrého.
My Vám slibujeme, že i v příštím
roce pro Vás chystáme další akce
a budeme se snažit Vám ho alespoň
trochu zpříjemnit :)
Krásné Vánoce přeje TrojHáček
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Šachové soustředění... Foto: Jakub Janáček

LETEM ŠKOLNÍM
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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

Školní a obecní ples - pozvánka
Rodiče žáků 1. ročníku ve
spolupráci s Úřadem městyse
Havlíčkova Borová obohatí i letošní
plesovou sezónu o Školní a obecní
ples, který se uskuteční v sobotu
27. ledna 2018 v místní sokolovně.
K tanci i poslechu zahraje skupina
Garde, předtančení zajistí žáci
základní školy navštěvující taneční
kroužek paní Večeřové. Přijďte nás
podpořit, zatancovat si a pobavit se
– srdečně zvou a na Vaši účast se těší
pořadatelé!
Žádost o ceny do tomboly
Dovoluji si Vás touto cestou oslovit
s žádostí o ceny do tomboly Školního
a obecního plesu. Pokud nám cenu
věnujete, doručte ji prosím do
základní školy nebo na úřad městyse
nejlépe do pátku 19. ledna. Za
věnované ceny předem děkujeme.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

Staré pověsti české – tentokrát se
šermíři a vtipně
Zdálo by se, že Alois Jirásek již
dnešním dětem nic neříká. Ale
naštěstí existují divadelní nadšenci,
jako například šermířská skupina
Pernštejni z Pardubic, s níž naše
škola již dlouhodobě spolupracuje,
a zahrají s humorem pověsti, které si
pak mnozí lépe zapamatují. Během
představení v sokolovně jsme stihli
„probrat“ praotce Čecha a jeho
bratra Lecha, Kroka a jeho tři dcery,
kněžnu Libuši s Přemyslem Oráčem,
Bivoje a Neklana s Čestmírem. Děti
se bavily dobře, některé se dokonce
mohly do představení zapojit. Tak
se jich doma zeptejte, jestli se jim
představení líbilo a zda si z něj něco
pamatují.
Lenka Havlíková

Zdravá pětka
Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať
máš energii na jedničky v žákovské!
Když budeš jíst pravidelné 5× denně
a myslet na dostatek ovoce a zeleniny,
budeš se cítit lépe a budeš se snáz
soustředit nejen na školu, ale hlavně

číslo 4

ročník
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na věci, které tě baví. A to celý den od snídaně po večeři!
- to je motto celorepublikového
vzdělávacího projektu zaměřeného
na zdravý životní styl.
A Zdravou pětkou žila celá naše
škola v pondělí 6. listopadu. První hodinu si všichni povídali
o pravidlech správného stravování,
lektorka
vysvětlovala jak
a co nakupovat na svačiny,
proč se vyhýbat
tučným
a
sladkým
jídlům, zdůraznila důležitost
pitného
režimu, připomněla
také význam zeleniny a ovoce v
našem jídelníčku. (Děti přikyvovaly a všechno teoreticky
znaly - ale proč
pak ty samé děti v jídelně zeleninové
saláty ani neochutnají?).
Druhá část setkání byla už
praktičtější - děti z 1. stupně si
připravily ovocný špíz a slibovaly, že
5 porcí ovoce a zeleniny budou jíst
každý den. Žáci 6. - 9. ročníku si ve
skupinkách pochutnali na poháru
(řecký jogurt, oříšky, rozinky, vločky,
banán, mandarinka) nebo na tortille
se sýrem a zeleninou. Budeme
doufat, že alespoň některá pravidla
zdravého stravování uplatní v praxi.
H. Sobotková, L. Havlíková

První divadlo v Pardubicích
Lepší začátek jsme si na úvod našeho
předplatného ve Východočeském
divadle v Pardubicích opravdu
ani nemohli přát. Byla to anglická
komedie s typickým situačním
i slovním humorem Z postele do
postele, při které
se
chechtali
nahlas
diváci
napříč
všemi
v ě k o v ý m i
kategoriemi. Je
pro mě velice
potěšující, když
vidím naše žáky
v hledišti - jednak
musím pochválit
rodiče za pečlivý
výběr oblečení,
které do divadla
patří,
jednak
musím pochválit
i samotné žáky,
kteří vědí, jak

školní rok

2017/2018

se mají v divadle chovat. Do konce
školního roku nás čeká ještě pět
představení. I když to nebudou
jenom samé komedie, doufejme, že i
tak se nám podaří příjemně proplout
celou divadelní sezónou.
Martina Brychtová

Od Martina do Vánoc
...jsme jako název - po vzoru našich

Sedmáci u Barborek. Foto: ZŠ

předchůdců - zvolili pro jeden
podzimní den. V pátek 10. 11. deváťáci
provedli všechny svoje spolužáky, ale
i Mravence a Včeličky z mateřské
školy obdobím, které nás čeká. Pro
většinu z nás je to období příjemné,
plné návštěv, slavnostních setkání,
pro děti doba napětí a očekávání.
Aby tenhle předvánoční čas nebyl
jenom
komerčně
nablýskaný,
připomínáme dětem české tradice,
světce a zvyky, které jsou s dobou
předvánoční spojené. A tak se
deváťáci pro zmíněný den proměnili
na Dušičky, sv. Martina, sv. Kateřinu,
sv. Barboru, sv. Mikuláše a čerta, sv.
Lucii a Ježíška. Jedna dvojice kluků
perfektně fungovala jako spojka
a občerstvovací jednotka. Jak se jim to
všem povedlo, posuďte ve fotogalerii
na webových stránkách naší školy.

Zdravá pětka v 6. a 7. ročníku. Foto: ZŠ
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Za mě určitě palec nahoru, protože
jejich mluvené slovo na jednotlivých
stanovištích mělo hlavu a patu,
všechny činnosti byly pohybové,
což v sychravém dni bylo víc než
žádoucí:-) a vše se opravdu týkalo
historie, tradic a zvyků. Svědčí to
o tom, že přípravě věnovali dostatek
pozornosti a času. Kromě drobných
bonbónových odměn na stanovištích
na kopci u kostela napekli pro
všechny
účastníky
martinské
rohlíčky a uvařili dobrý vánoční čaj.
I když se všichni vraceli do školy se
zmrzlými nosy a červenými tvářemi,
snad to nikomu tak moc nevadilo!
Tak si ten předvánoční čas
užijte také v klidu a pohodě!
P. S. Za pomoc při pečení a organizaci
dne děkuji kolegyním Blance, Jiřce
a Iloně.

dokumentární i hrané filmy a další
materiály vhodné k výuce dějepisu
a zároveň na stovkách škol v celé
republice se konají filmové projekce
a besedy s pamětníky. V letošním
roce naši školu navštívil již podesáté
pan Jaromír Stojan z Havlíčkova
Brodu (ročník 1929) a počtvrté
pan Jiří Fanta, který žije na statku,
který mu byl vrácen v restituci,
nedaleko Golčova Jeníkova. Každý
rok jsme s deváťáky překvapeni,
s jakým zájmem oba pamětníci
vyprávějí svoje životní osudy – je
pozoruhodné, že v naprostém klidu,
bez zášti, prostě jenom tak - ochotně
přijedou a pobaví se s mladými lidmi
o ne zrovna optimistických věcech.
Zase jsme společně objevili příběhy
z ne tak dávné minulosti, které by
rozhodně neměly být zapomenuty.

Příběhy bezpráví
Česká společnost má za sebou
desítky let života v diktaturách. Je
velice zajímavé, že navzdory této
zkušenosti jako by se z ní vytrácelo
vědomí, že současná svoboda
není samozřejmá, že je třeba ji
chránit. Právě proto vznikl v roce
2005 projekt Příběhy bezpráví,
který žákům a studentům tuto
dobu nesvobody přibližuje dvěma
způsoby. Školám jsou poskytovány

Čtenář na jevišti
VI. třída se v rámci nově otevřeného
čtenářského klubu přihlásila už
v září do projektu Čtenář na jevišti
2017, který chce motivovat žáky ke
čtení a práci s textem. Děti se totiž
nemusí učit text nazpaměť (i když
někteří šesťáci to hravě zvládli), ale
snaží se číst výrazně, s pochopením,
napínavě pro posluchače, prostě hrát
i s knížkou v ruce tak trochu divadlo.
Pracovali jsme na lehce hororovém
příběhu CHI CHI CHI, který je
hned první povídkou napínavé
knížky Zuby nehty. (Bára a Filip
zůstali sami doma, hrají na
schovávanou, když tu náhle Báru
schovanou potmě v koupelně
ve vaně něco zatahá za palec u
nohy ...) Díky našemu režisérovi
a
kameramanovi
Honzovi
Burianovi jsme naše „scénické
čtení“ natočili a záznam spolu
s fotografiemi zaslali v polovině
listopadu do soutěže. Čekáme na
výsledky, tak nám držte palce.
I kdyby nás však nevybrali
mezi pět nejlepších z těch
asi 70 přihlášených škol do
pražského divadla Minor, my
jsme si čtení užili. Zatím jsme se
pochlubili jen v místní knihovně
u paní M. Sobotkové, v lednu nás
však čeká čtení před spolužáky.

Jana Žáková, 2. stupeň

Martina Brychtová

Lenka Havlíková

Výtvarná soutěž
Rodinná pohoda
Začátkem letošního školního roku
vyhlásilo Dětské oddělení Krajské
knihovny Vysočiny v Havlíčkově
Brodě výtvarnou soutěž pro
jednotlivce i kolektivy pod názvem
Oceněné účastnice výtvarné soutěže Rodinná pohoda. Rodinná pohoda. Protože se
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Rozumíte penězům - vítězné družstvo.

v Krajské knihovně účastníme řady
besed, přispěli svou „troškou do
mlýna“ i někteří žáci III. a IV. třídy.
V sobotu 25. 11. proběhlo v rámci
Dne pro dětskou knihu slavnostní
vyhlášení výsledků a zároveň
byla zahájena výstava v předsálí
Staré radnice. Z III. třídy byla 8.
místem oceněna kresba Kláry
Bruknerové a z IV. třídy se na
krásném 4. místě umístila se
svou malbou Katka Balcarová,
která se vyhlášení výsledků
i předání cen osobně zúčastnila.
Oběma
zdatným
výtvarnicím
gratulujeme a přejeme nejen jim,
ale i ostatním hodně štěstí ve 13.
ročníku výtvarné soutěže - Po
stopách Jana Zrzavého, pořádané
tentokrát v Krucemburku.
Vlasta Slámová

Soutěž „Rozumíte penězům?“
Obchodní akademie a Hotelová
škola Havlíčkův Brod uspořádaly
v úterý 28. listopadu 2017 pro žáky
8. a 9. ročníků základních škol již
III. ročník soutěže z oblasti finanční
gramotnosti s názvem „Rozumíte
penězům?“.
Soutěž se skládala ze dvou částí:
v té první odpovídali všichni žáci
na testové otázky z oblasti finanční
gramotnosti. Druhým úkolem bylo
řešení projektové úlohy na téma:
kulturní výlet do Prahy - návštěva
koncertu hudební skupiny KABÁT
v O2 aréně. Soutěžící měli vytvořit
rozpočet akce a krátkou prezentaci

LETEM ŠKOLNÍM SVĚTEM
daného projektu. A jak vše dopadlo?
Obě naše družstva díky perfektním
prezentacím, kterými dokonce
pobavila porotu, nechala za sebou
všechny soupeře z ostatních škol.
1. místo
získaly
deváťačky
Kamila
Havlíčková,
Jitka
Novosadová, Tereza Riegerová
2.
místo
osmačky
Denisa
Bruknerová, Ivana Ehrlerová, Klára
Kadlecová

Bobřík informatiky 2017. Foto: ZŠ

Všem holkám děkujeme za jejich
výborný
výkon
a
vzornou
reprezentaci školy.
Dagmar Boumová

Prvňáčci sbírají plastová víčka
V letošním školním roce převzali
štafetu od žáků nynější šesté třídy žáci
nejnižšího ročníku základní školy.
Shromažďují víčka od plastových
lahví. Tak jako v uplynulých letech
byla sbírka iniciována příběhem
chlapce 1. stupně ZŠ, který trpí
cukrovkou, i tentokrát budou
víčka odevzdávána v rámci dalších
charitativních projektů ve spolupráci
se ZŠ ve Ždírci nad Doubravou.
Přispějte, prosím, i Vy svojí troškou
do mlýna, vždyť jde o dobrou věc!
Děkujeme.
Jana Žáková, 1. stupeň ZŠ

DĚTI ČTOU DĚTEM - Silák Bivoj
V malé tělocvičně borovské školy se
odehrál známý příběh. Dan Kalenda
jako Bivoj si opravdu přehodil přes
záda kance (nejprve plyšového,
pak skutečnou kančí kůži), Libuše
(Pavla Andresová) ocenila jeho
sílu i statečnost, Kazi (Karolína
Hiblbauerová) si pak Bivoje vzala
za manžela, třetí Krokova dcera
Teta (Dan Hájek) všemu přihlížela
a zdatnými vypravěči se stali ostatní
žáci VII. třídy (Pavel, Jenda, Honza,
Roman, Ríša i Pepa). Ti všichni
připravili i „bivojovské“ soutěže
pro šestnáct dětí z MŠ - ať už to
byl běh se zvířetem v náručí či na

číslo
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zádech, překonání živých překážek
či například hod na cíl. Největším
zážitkem pro všechny pak bylo, když
jim na zádech přistála kančí kůže.
Po tělocvičně tak pobíhali skuteční
kanci. Ještě štěstí, že se zde neobjevil
nějaký nepovolaný myslivec, ten by
se divil.
Lenka Havlíková

získají průkaz cyklisty.
Jana Žáková, 1. stupeň

ZŠ

Bobřík informatiky 2017
I letos jsme v listopadu vyrazili na
bobříky. Živí bobři se však nemuseli
obávat o své životy, žáci lovili
Bobříky informatiky. Jedná se o online soutěž, která probíhá po celé
republice a má prověřit znalosti žáků
v oblasti počítačové gramotnosti.
Zapojili se do ní žáci 1. a 2. stupně
naší školy, kteří soutěžili v kategorii
Kadet (8. - 9. ročník), Benjamin (6.
- 7. ročník), Mini (4. - 5. ročník).
Cílem soutěže je zvládnutí testu
na daný počet bodů a tím získání
pomyslného Bobříka informatiky.
A lov byl úspěšný, naši žáci získali
celkem 12 bobříků.
V kategorii Kadet Jana Hájková,
Denisa Bruknerová, Nela Bartušková
a Kristýna Smejkalová, v kategorii
Benjamin Daniel Kalenda, Karolína
Hiblbauerová, Jakub Žák, Jan Kubát
a v kategorii Mini Hana Vencová,
Markéta
Ehrlerová,
Kateřina
Balcarová a Jakub Zvolánek. Ráda
bych vyzdvihla výkon Jany Hájkové
z 8. ročníku, která se umístila na
307. místě z 15 074 soutěžících ve
své kategorii. Máte-li zájem ověřit
si, jak byste v této soutěži obstáli vy,
neváhejte využít nabídku Archivu
testů na oficiálních stránkách
soutěže www.ibobr.cz.

Dopravní výchova ve čtvrtém
ročníku ZŠ
V rámci tělesné
výchovy
se
čtvrťáci věnují
d o p r a v n í
problematice.
Do jara musí
zvládnout
v š e c h n y
dopravní značky,
jejich
názvy,
dělení, význam
– rozumět jim,
aby se podle nich
mohli v silničním
provozu chovat.
Ovládat
mají
předpisy pro chodce i pro cyklisty.
Proto procházejí intenzivní výukou
s využitím naučných videí na
internetu, která jsou doplněna
kontrolními otázkami.
Veškeré
dopravní situace zároveň aplikujeme
na domácí prostředí, procházíme
ulice Havlíčkovy Borové a řešíme
situace na křižovatkách, objíždění
Dagmar Boumová
překážky, odbočování, přednost
v jízdě. Ještě
před začátkem
plaveckého
výcviku
se
žáci 4. ročníku
v z d ě l a j í
v
oblasti
povinného
vybavení
jízdního kola.
Do
konce
školního
roku je čeká
ještě
jeden
pětihodinový
kurz dopravní
v ý c h o v y
vedený paní
Mrštíkovou. Pak už navštíví Kluci z osmičky připravili holkám výborné lívance. Foto: ZŠ
dětské dopravní hřiště, kde
prověří všechny svoje načerpané
PODĚKOVÁNÍ
znalosti a dovednosti. Absolvují
jízdu zručnosti na kole, napíší test
z pravidel silničního provozu, ústně
Borovší občané děkují
jsou prozkoušeni z výbavy jízdního
panu Jaroslavu Panáčkovi
kola a za dozoru policistů musejí
za poutavou přednášku
zvládnout jízdu po dopravním hřišti
„Cestování po Gruzii“.
bez chyb a přestupků. Pokud uspějí
ve všech jmenovaných disciplínách,

9

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY
Dějiny domu č. 163
Dne 23. prosince 1817 koupil kupec
Matěj Havlíček (narozený 1792 ve
Velké Losenici) za 500 zlatých část
gruntu č. 68 (původně zahrada) od
místního občana Matěje Brabence
a roku 1818 na této parcele vystavěl
dům č. 163. S manželkou Josefinou,
rozenou Dvořákovou, dcerou sládka
z Horní Cerekve, měl Matěj sedm
dětí, tři však zemřely už v raném
dětství. Roku 1833 se rodina
odstěhovala do Německého Brodu,
kde tou dobou již na gymnáziu
studoval jejich do budoucna
slavný syn Karel Havlíček. V tomto
roce koupil dům za 1600 zlatých
kupec František Markretier (nar.
1809 v Kladrubech). O dva roky

později 1835 však dům poprvé
vyhořel, byl ale obnoven. Roku
1844 po Markretierovi převzal
krám jeho učeň Josef Marek (nar.
1819). Od roku 1866 vedl krám
kupec Karel Krečmann (z Něm.
Brodu). 19. 8. 1862 byla při prvních
Havlíčkovských slavnostech (účast
ca. 20.000 lidí) odhalena pamětní
deska na domě a 14. 8. 1871 byla
umístěna na dům další oválná
pamětní deska s podobou Karla
Havlíčka. V roce 1880 již vlastnila
dům rodina Brandeisova, 1886
prodělal dům další velký požár
a rekonstrukci a od r. 1890 vlastnil
budovu Jan Bukovský (nar. 1859
v Přibyslavi). Rodina Bukovských
pak až 25. ledna 1929 prodala dům

Delegace z Lešna před domem čp. 163 - muzeem K. H. Borovského.

KALENDÁŘ AKCÍ PŘED NÁMI
19. 12. 2017

16:00
úterý

BEZ STROMEČKU NEJSOU VÁNOCE, výstava,

23. 12. 2017

17:00
sobota
20:00
sobota
19:30
sobota

ŽIVÝ BETLÉM, pořádá JenTak, pozvánka str. 2

30. 12. 2017
13. 1. 2018

pořádá MAS Havlíčkův kraj, pozvánka na. 2

OBECNÍ PLES OUDOLEŇ, pozvánka str. 2
MYSLIVECKÝ PLES H. BOROVÁ, pozvánka str. 2
ŠKOLNÍ A OBECNÍ PLES H. BOROVÁ, pozvánka

27. 1. 2018

20:00
sobota

str. 2

10. 2. 2018

20:00
sobota

PLES SDH H. BOROVÁ, pozvánka str. 2

Více informací vždy aktuálně na www.havlickovaborova.cz.

PROSINEC 2016

Občanské záložně ve Vršovicích. Ta
darovala budovu v plné vlastnictví
Havlíčkovu fondu českých novinářů,
který zde za přispění borovských
i cizích mecenášů a obdivovatelů
zřídil a roku 1931 otevřel muzeum
K. H. B. Na vnitřním uspořádání
domku se podílel také významný
meziválečný umělec a sochař
Ladislav Šaloun (autor Husova
pomníku na Staroměstském nám.
v Praze), finanční dar přišel i od
prezidenta republiky T. G. Masaryka.
V tomto roce byla také zřízena
v domě obecní knihovna, jejíž fond
se úspěšně rozrůstá dodnes. Budeme
rádi, když se k nám přijdete podívat
i Vy.
Použité prameny:
Matriky, gruntovní knihy, obecní kroniky
a pamětní deska v přední místnosti
Památníku K. H. B. v Havl. Borové
Za Památník K. H. B. Ondřej Neubauer

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2018
Tak jako každý rok, i v lednu
2018 budou naší obcí procházet
koledníci při Tříkrálové sbírce,
kterou již tradičně pořádá Charita
České republiky ve spolupráci
s farností Havlíčkova Borová.
Koledníci budou zpívat, koledovat
a rozdávat úsměvy v Havlíčkově
Borové a v Peršíkově v sobotu
6. ledna 2018.
Výtěžek je určen především
na
pomoc
nemocným,
handicapovaným,
seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám
lidí.
Otevřete nám prosím dveře
a potřebným svá srdce a štědré
dlaně. Společně s Tříkrálovou
sbírkou pomůžete mnoha lidem
v nouzi.

ZUBNÍ POHOTOVOST NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC
16. - 17. prosince MDDr. Longin Petr - Havl. Brod, Husova 3622, tel. 776 116 125
23. - 24. prosince MDDr. Ciubrei Dumitru - Ledeč n. S., Habreká 450, tel. 569 721 553

25.-26. prosince MUDr. Surzhyk Sergii - Havl. Brod, Dobrovského 2023, tel. 777 505 212
30.- 31. prosince MUDr. Neubauerová Věra -Havl. Brod, Doležálkova 673, tel. 569 623 900
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Marie Doležalová

ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Kdo měl odvahu, mohl si s čerty v pekle zahrát čertovský mariáš. Mikuláš a jeho nebeská družina v čele s Petronelem přijímala děti, které úspěšně
prošly peklem a Lucifer je propustil, že jsou pro něj ještě příliš hodné. Tak třeba příště...Foto: Klára Nejedlá

Děti ze školky při putování od Martina do Vánoc. Foto: MŠ

Mravenci v dýňovém bludišti na Statku u Pipků. Foto: MŠ

Zvídaví předškoláci odhalovali při besedě s p. uč. Žákovou záhady
Výstava andílků ve třídě Mravenců. Foto: MŠ
lidského těla. Foto: MŠ

Další z kreativních dílen TrojHáčku pro seniory. Senioři si mohli vyrobit třeba keramický list... Foto: Linda Burianová
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ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY

OBRAZEM

Veliký dík patří Tomáši Strnadovi - Martinu na bílém koni, který nás provedl průvodem lampionů. Na konci cesty kromě tradičního občerstvení
čekala na účastníky průvodu ohnivá show v podání skupiny NovusOrigo. Foto: Linda Burianová

12

Příběhy bezpráví v IX. třídě. Foto: ZŠ

Sedmáci v protidrogovém vlaku v Jihlavě. Foto: ZŠ

Kroužek stolního tenisu na 1. stupni se představuje. Foto: ZŠ

Šesťáci četli v knihovně hororovou povídku. Foto: ZŠ

Slavnostní předání nové CAS. Foto: Marcela Fišerová

Milé posezení se seniory. Foto: Aleš Uttendorfský

